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Генеральна сесія для жінок, суботня 
вечірня сесія, 24 вересня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Лінда К. Бертон. Вступна молитва: 
Деніс Ліндберг. Заключна молитва: Бонні 
Х. Кордон. Музичний супровід: хор моло-
дих жінок з колів в Огдені, Хантсвіллі та 
Моргані, Юта, диригент—Шерлін Уортен, 
органіст—Бонні Гудліфф: “Arise, O Glorious 
Zion”, Hymns, №40, ар. Уербі, не опубліко-
вано; “Я серцем слухаю Його”, ДеФорд, ар. 
Уербі, не опубліковано; “Святі, вашій вірі 
не буде кінця”, Гімни, №36, ар. Кейсен, 
опубліковано Джекмен; “Живе, живе  
Спокутар мій!”, Гімни, №69.

Суботня ранкова загальна сесія, 
1 жовтня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг. Вступна 
молитва: Джой Д. Джоунс. Заключна молит-
ва: Маркус Б. Неш. Музичний супровід: Хор 
скинії; диригенти—Мек Уілберг і Райян 
Мерфі; органісти—Ендрю Унсворт і Клей 
Крістіансен: “Радість свята, блаженний 
труд”, Гімни, №80; “With Songs of Praise”, 
Hymns, №71; “Ми вдячні, о Боже Всевиш-
ній”, Гімни, №10; “Спокутар Ізраїля”, Гімни, 
№5; “Take Time to Be Holy”, Лонгстафф, 
ар. Лонгстафф, опубліковано Джекмен; 
“If the Way Be Full of Trial, Weary Not”, Свіні, 
ар.  Уілберг, не опубліковано.

Суботня післяобідня загальна сесія, 
1 жовтня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Деніел Л. Джонсон.
Заключна молитва: Аллен Д. Хейні.
Музичний супровід: хор місіонерів з 
Центру підготовки місіонерів; дириген-
ти—Райян Еггет та Елмо Кек; органісти—
Лінда Маргеттс та Бонні Гудліфф: “Перша 
молитва Джозефа Сміта”, Гімни, №14, 
ар.Кейсен, опубліковано Джекмен; “Хри-
щення”, Збірник дитячих пісень, №54, 
ар. Гейтс, опубліковано Джекмен; “Нас 
Господь покликав на служіння”, Гімни, 
№149; “Веди мене, Боже, веди!”, Гімни, 
№162, ар. Уілберг, не опубліковано; “Гей, 
Ізраїлю, вставай”, Гімни, №158, ар. Шенк, 
не опубліковано.

Суботня вечірня загальна сесія 
священства, 1 жовтня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Пол Б. Пайпер.
Заключна молитва: Брюс Д. Портер.
Музичний супровід: хор Мелхиседеко-
вого священства з колів у Вест-Уеллі-Сіті 
та Магна, Юта; диригент—Кенні Уайсер, 
органіст—Річард Елліотт: “Ізраїль, старій-
шин збирай” (чоловіки), Гімни, №197, ар. 
Спайел, не опубліковано; “В сім’ї любов”, 
Гімни, №183, ар. Манукін, опубліковано 
Джекмен; “Радіймо всім серцем”, Гімни, 
№3; “Боже світло золоте”, Гімни, №135, ар. 
Забріскі, опубліковано Holy Sheet Music.

Недільна ранкова загальна сесія, 
2 жовтня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Крістоффель Голден.
Заключна молитва: Девін Г. Дюрант.
Музичний супровід: Хор скинії; диригент—
Мек Уілберг; органісти—Клей Крістіансен 
і Річард Елліотт: “Я знаю й свідчу”, Гімни, 
№68; “In Hymns of Praise”, Hymns, №75, ар. 
Уілберга; “On This Day of Joy and Gladness”, 
Hymns,, №64, ар. Уілберга, не опубліко-
вано; “Я Божеє дитя”, Гімни, №186; “Я 
знаю, Він любить мене”, Збірник дитячих 
пісень, №16, ар. Хофхейнс і Крістіансен, 
не опубліковано; “Пісня вдячності луна”, 
Гімни, №42, ар. Уілберга, опубліковано 
Оксфорд.

Недільна післяобідня загальна сесія, 
2 жовтня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Енріке Р. Фалабелла.
Заключна молитва: Ерік В. Копічке.
Музичний супровід: Хор скинії; дириген-
ти—Мек Уілберг і Райян Мерфі; орга-
ністи—Бонні Гудліфф і Лінда Маргеттс: 
“О Істино!”, Гімни, №166, ар. Лонгхерст, 
опубліковано Джекмен; “О Ясне Світло!”, 
Гімни, №44, ар. Уілберга, опубліковано 
Джекмен; “Стоїть гора Сіон!”, Гімни, №4; 
“I’ll Follow Him in Faith”, Перрі, ар. Мерфі, 
не опубліковано; “Треба труд вершить”, 
Гімни, №146, ар. Елліотта.

Де знайти виступи з конференції
Щоб знайти виступи з конференції в он-
лайн багатьма мовами, зайдіть на сайт 
conference. lds. org і виберіть мову. Виступи 
також наявні в мобільному застосунку 
Gospel Library. Інформація про генераль-
ну конференцію доступна у відповідних 
форматах для членів Церкви з особливими 
потребами на сайті disability.lds.org.

Послання для домашнього і візитного 
вчителювання
Будь ласка, для домашнього і візитного 
вчителювання виберіть звернення, яке 
найбільше відповідає потребам тих, кого 
ви відвідуєте.

На обкладинці
Перша сторінка обкладинки: Фотографія Ешлі Ларсен.
Остання сторінка обкладинки: Фотографія Алі Боргеса.

Фотографії з конференції
Фотографії в Солт-Лейк-Сіті були зроблені Коді Белом, 
Алі Боргесом, Ренді Кольєр, Уістоном Колтоном, Ней-
том Едвардсом, Ешлі Ларсен, Леслі Нільсен, Меттом 
Рієром і Крістіною Сміт; фотографія багатоквартирного 
будинку в Німеччині зроблена Деніелом Г. Дорнел-
лесом; фотографія сім’ї Гарріет Ухтдорф і місіонерів 
люб’язно надана сім’єю Ухтдорф. 

186-а піврічна генеральна 
конференція
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Апостолів, вшанував старійшину 
Пера Г. Малма, сімдесятника, який 
помер 26 липня 2016 року (див. с. 121).

Генеральні конференції Церкви 
проводяться кожні шість місяців, вони 
відбуваються в Конференц-центрі у 
Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, який має 
21000 місць, і досягають мільйонів 
людей по всьому світу. Конферен-
ція перекладалася і транслювалася 
он-лайн більше ніж 80 мовами й була 
надрукована 34 мовами в церковних 
журналах. ◼

Для пропозицій щодо використання цього 
номеру дивись Покажчик історій на с. 125.

Під час генеральної конференції 
Президент Томас С. Монсон 
поділився двома щирими 

посланнями. У неділю вранці він 
свідчив про великий Божий план 
щастя для всіх людей. Він навчав 
про те, що Ісус Христос є найваж-
ливішою частиною плану спасіння, 
а також про нашу роль в отриманні 
щастя за наміром Бога. (Див. с. 80). 
Під час загальної сесії священства 
Президент Монсон наголосив на 
благословеннях, які приходять зав-
дяки виконанню заповідей Господа 
й сумлінному дотриманню Слова 
мудрості (див. с. 78).

Сотні тисяч жінок, молодих жінок 
і дівчат віком від восьми років зібра-
лися в Конференц-центрі та інших 
місцях по всьому світу для відкриття 
шести сесій генеральної конферен-
ції, включаючи генеральну сесію 
для жінок.

Під час суботньої післяобідньої 
сесії чотирьом сімдесятникам- 
генеральним авторитетам було даро-
вано статус почесних сімдесятників, 
одного територіального сімдесятника 
було звільнено і двох територіальних 
сімдесятників було покликано (див. 
с. 39). У неділю старійшина Дейл Г. 
Ренлунд, з Кворуму Дванадцятьох 

Ключеві моменти 186-ї піврічної 
генеральної конференції
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Її мати подивилася на екран і 
з посмішкою відповіла: “Люба, це 
павич”.

Так само, як і та нерозуміюча 
трирічна дитина, ми інколи дивимося 
на інших з неповним або неточним 
розумінням. Ми можемо зосереджу-
ватися на відмінностях і помітних 
недоліках оточуючих, в той час як 
Небесний Батько бачить Своїх дітей, 
створених за Його вічним образом, 
з чудовим і славним потенціалом.

Президента Джеймса Е. Фауста 
пам’ятають за ці слова: “Чим старшим 
я стаю, тим менш осудливим стаю” 5. 
Це нагадує мені про висловлювання 
апостола Павла:

“Коли я дитиною був, то я гово-
рив, як дитина, як дитина я думав, 
розумів, як дитина. Коли ж [старшим] 
я став, то відкинув дитяче.

Отож, тепер бачимо ми ніби 
через скло, затьмарено, але потім— 
обличчям в обличчя; тепер розумію 
частинно, а потім пізнаю, як і пізна-
ний я” 6.

Коли ми чіткіше бачимо свої 
недосконалості, ми менш схиль-
ні дивитися на інших крізь темне 
скло. Ми хочемо використати світло 
євангелії, щоб дивитися на інших як 
Спаситель— зі співчуттям, з надією і 
з милосердям. Прийде день, коли ми 
матимемо повне розуміння сердець 
інших людей і будемо вдячні за 
милість, надану нам— так само, як і 
ми поширюємо милосердні думки 
і слова до інших людей протягом 
цього життя.

Декілька років тому я плавала 
на каное з групою молодих жінок. 
Глибокі сині озера оточені зеленими, 
густо вкритими лісом пагорбами і 
скелястими обривами були запамо-
рочливо гарними. Вода мерехтіла на 
наших веслах, коли ми занурювали їх 
в прозору воду, а сонце тепло сяяло, 

і Його постійні зусилля привести нас 
назад до нашого Небесного Батька 
є основними проявами милосердя. 
Він діє в рамках однієї мети: любов 
до Його Батька, виражена через 
Його любов до кожного з нас. Коли 
в Нього запитали про найбільшу 
заповідь, Ісус відповів:

“Люби Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею своєю, 
і всією своєю думкою.

Це найбільша й найперша 
заповідь.

А друга однакова з нею: “Люби 
свого ближнього, як самого себе” 3.

Один з найважливіших спосо-
бів, яким ми можемо розвивати і 
демонструвати любов до нашого 
ближнього,— це бути шляхетними 
в наших думках і словах. Декілька 
років тому один мій дорогий друг 
зазначив: “Найвеличнішою фор-
мою милосердя може бути просте 
утримання від осуду” 4. Це все ще є 
вірним й сьогодні.

Недавно, коли трирічна Алісса 
дивилася фільм зі своїми брата-
ми і сестрами, вона зазначила зі 
спантеличеним виразом: “Мамо, 
те курча— дивне!”

Джин Б. Бінгем
Перший радник в генеральному президентстві 
Початкового товариства

У відповідь на запрошення 
сестри Лінди К. Бертон на квіт-
невій генеральній конференції 1 

багато хто з вас залучився до проду-
маних і шляхетних справ милосердя, 
зосереджених на допомозі біженцям 
у вашій місцевості. Чи то була проста 
допомога окремим людям, чи про-
грама із залученням усієї громади— 
усі ці справи є результатом любові. 
Коли ви ділилися своїм часом, талан-
тами і ресурсами, ваші серця— а 
також серця біженців— були помʼяк-
шені. Формування надії, віри і навіть 
більшої любові між отримувачем і 
дарувальником— це неминучі резуль-
тати справжнього милосердя.

Пророк Мороній каже нам, що 
милосердя є суттєвою характери-
стикою тих, хто житиме з Небесним 
Батьком в целестіальному царстві. 
Він пише: “І якщо ви не матиме-
те милосердя, ви ніяк не зможете 
бути спасенними в царстві Бога” 2.

Звичайно, що Ісус Христос є 
досконалим втіленням милосер-
дя. Його доземна пропозиція бути 
нашим Спасителем, Його вплив 
на інших під час смертного життя, 
Його божественний дар Спокути 

Я принесу світло 
євангелії в свій дім
Ми можемо принести світло євангелії в наші доми, школи і робочі 
місця, якщо шукаємо позитиву і ділимося ним з іншими.

Генеральна сесія для жінок | 24 вересня 2016 р.
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поки ми плавно рухалися вздовж 
озера.

Проте незабаром хмари затьмари-
ли небо і почав дути сильний вітер. 
Щоб досягти хоч якогось успіху, ми 
налягали на весла, занурюючи їх 
глибоко в воду, не роблячи перерв. 
Після кількох виснажливих годин 
тяжкої праці ми нарешті обігнули 
закрут на великому озері і, на наш 
подив і захоплення, з’ясували, що 
вітер дув в потрібному нам напрямку.

Ми швидко скористалися цим 
даром. Ми витягли невеликий бре-
зент і прив’язали два краї до ручок 
весел, а інші краї— до ніг мого чоло-
віка, які він простягнув в сторони над 
рейками каное. Вітер надув імпрові-
зоване вітрило і ми попливли!

Коли молоді жінки з інших 
каное побачили, з якою легкістю ми 
рухалися по воді, вони імпровізува-
ли власні вітрила. Наші серця були 
сповнені радості й полегшення, вдяч-
ні за перепочинок від труднощів дня.

Так само славним, як і вітер, може 
бути щирий комплімент від друга, 
радісне привітання одного з батьків, 
схвальний кивок брата чи сестри 
або підбадьорлива посмішка колеги 
чи однокласника, які надають нам 
“вітер у вітрила”, коли ми боремо-
ся з труднощами життя! Президент 
Томас С. Монсон пояснив це так: “Ми 
не можемо змінювати напрям вітру, 
але можемо направляти вітрила. Тож 
обираймо позитивне ставлення, щоб 
мати якнайбільше щастя, миру й 
задоволення” 7.

Слова мають дивовижну силу, як 
надихати, так і знеохочувати. Ми всі, 
напевне, можемо пам’ятати негативні 
слова, які дуже пригнітили нас, та 
інші слова, промовлені з любов’ю, які 
піднесли наш дух. Наш вибір говори-
ти про інших та іншим лише те, що 
позитивне, піднімає й зміцнює людей 

навколо нас і допомагає іншим 
слідувати по шляху Спасителя.

Коли я була маленькою дівчинкою 
в Початковому товаристві, я старан-
но працювала над тим, щоб вишити 
на полотні просту фразу “Я принесу 
світло євангелії в свій дім”. Одного 
буднього дня, по обіді, коли ми з 
іншими дівчатками водили нашими 
голками вверх і вниз по полотну, 
наша вчителька розповіла нам істо-
рію про дівчинку, яка жила на пагор-
бі з однієї сторони долини. Кожного 
вечора вона спостерігала за домом 
з блискучими, золотими вікнами на 
пагорбі з іншої сторони долини. Її 
власний дім був маленьким і дещо 
обшарпаним, тому дівчинка мріяла 
про те, щоб жити в тому гарному 
будинку з вікнами із золота.

Одного дня дівчинці дозволили 
покататися на велосипеді через всю 
долину. Вона швидко мчала на вело-
сипеді, поки не доїхала до будинку 
із золотими вікнами, яким вона так 
довго захоплювалася. Але коли вона 
злізла з велосипеда, то побачила, що 

будинок був занедбаним і напівзруй-
нованим, з високими бур’янами у 
дворі і вікнами, які були простими й 
брудними. З сумом дівчинка повер-
нула обличчя до свого дому. На її 
здивування вона побачила будинок 
з блискучими, золотими вікнами на 
пагорбі на іншій стороні долини 
і невдовзі зрозуміла, що то був її 
власний дім! 8

Інколи, як і ця маленька дівчинка, 
ми дивимося на інших,— що вони 
можуть мати чи ким бути,— і в порів-
нянні з ними відчуваємо себе незнач-
ними. Ми зосереджуємося на версіях 
життя, які показують нам Pinterest 
чи Instagram, або занурюємося у 
суперництво в школі чи на роботі. 
Однак, коли ми на мить зупиняємося, 
щоб порахувати свої благословення 9, 
ми бачимо реальнішу перспективу 
і розпізнаємо доброту Бога до всіх 
Його дітей.

8 нам років чи 108, ми можемо 
принести світло євангелії в наше 
власне оточення— чи це квартира 
в багатоповерхівці на Манхеттені, 
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будиночок на палях в Малайзії чи 
юрта в Монголії. Ми можемо прий-
няти рішення шукати щось хороше 
в інших та в обставинах навколо 
нас. Молоді і не дуже жінки скрізь 
можуть демонструвати милосердя, 
коли вибирають використовувати 
слова, щоб зміцнити впевненість 
і віру в інших.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд 
розповідав про молодого чоловіка, 
який був центром глузування його 
однолітків протягом шкільних років. 
Кілька років потому він переїхав, 
приєднався до збройних сил, отри-
мав освіту і став активним в Церкві. 
Цей період в його житті був наповне-
ний дивовижно успішним досвідом.

Через декілька років він повер-
нувся до свого рідного міста. Проте 
люди відмовилися приймати його 

розвиток і покращення. Для них 
він все ще був “отим хлопцем” й 
ставилися вони до нього так само. 
Зрештою цей хороший чоловік зник 
в тіні свого колишнього успішного 
себе, не в змозі використати свої 
напрочуд розвинені таланти, щоб 
благословити тих, хто знову висмі-
ював і відкидав його 10. Яка втрата, 
як для нього, так і для громади!

Апостол Петро навчав: “Найперше 
майте щиру любов один до одного, 
бо любов покриває багато гріхів!” 11 
Щира любов, що означає “від усієї 
душі”, проявляється, коли забувають-
ся помилки і спотикання інших, а не 
приховується недоброзичливість чи 
нагадуються собі та іншим недоско-
налості з минулого.

Наш обов’язок і привілей— 
прийняти покращення в кожному, 

оскільки ми прагнемо стати біль-
ше схожими на нашого Спасителя, 
Ісуса Христа. Як же це чудово— 
бачити світло в очах того, хто почав 
розуміти Спокуту Ісуса Христа і 
робить реальні зміни в своєму житті! 
Місіонери, які відчували радість, 
коли бачили, як навернений входить 
у води хрищення, а потім відчиняє 
двері храму, є свідками благосло-
вення, яке полягає в тому, що іншим 
дозволяють змінитися і заохочують їх 
до цього. Члени Церкви, які вітають 
навернених, кого можна було б 
вважати малоймовірними кандида-
тами для царства, знаходять велике 
задоволення, коли допомагають їм 
відчути любов Господа. Велична 
краса євангелії Ісуса Христа— це 
реальність вічного розвитку, нам не 
просто дозволено змінюватися на 
краще, але нас також й заохочують 
і навіть нам заповідано продовжува-
ти рухатися в напрямі покращення і, 
зрештою, досконалості.

Президент Томас С. Монсон 
наставляв: “Існують сотні непомітних 
способів, якими всі ви можете носити 
мантію милосердя. … Перш ніж 
засуджувати [або] критикувати одне 
одного, давайте краще мати чисту 
любов Христа до своїх супутників у 
цій подорожі життям. Давайте усві-
домлювати, що кожна [або кожен] 
робить все якнайкраще, щоб справ-
лятися з труднощами, що виникають 
на [її або його] шляху, і давайте все 
робити, щоб ми якнайкраще допома-
гали в цьому” 12.

Милосердя, в позитивному плані, 
є терпеливим, добрим і задоволеним. 
Милосердя ставить інших на перше 
місце, смиренне, проявляє самокон-
троль, шукає доброго в інших і радіє, 
коли у когось все виходить 13.

Як сестри (і брати) в Сіоні чи не 
зобов’яжемося ми усі працювати 
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разом, робити все, що є благород-
ним і гуманним, підбадьорювати і 
благословляти в ім’я Спасителя? 14 
Чи можемо ми, з любов’ю і великою 
надією, шукати і приймати красу 
в інших, дозволяючи і заохочую-
чи прогрес? Чи можемо ми радіти 
досягненням інших, в той час як 
продовжуємо працювати над влас-
ним покращенням?

Так, ми можемо принести світло 
євангелії в наші доми, школи і робо-
чі місця, якщо шукаємо позитиву, 
ділимося ним з іншими і не заци-
клюємося на недосконалостях. Яка 
вдячність наповнює моє серце, коли 
я думаю про покаяння, яке наш 
Спаситель, Ісус Христос, зробив 
можливим для всіх нас, хто немину-
че грішили в цьому недосконалому 
і інколи тяжкому світі!

Я свідчу, що, якщо ми слідуємо за 
Його досконалим прикладом, то змо-
жемо отримати дар милосердя, який 
принесе нам велику радість в цьому 
житті і обіцяне благословення вічно-
го життя з нашим Небесним Батьком. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Лінда К. Бертон, “Мандрівником 

Я був”, Ліягона, трав. 2016 р., сс. 13– 15.
 2. Мороній 10:21.
 3. Матвій 22:37– 39.
 4. Sandra Rogers, “Hearts Knit Together”, in 

Hearts Knit Together: Talks from the 1995 
Women’s Conference (1996), 7.

 5. James E. Faust, in Dallin H. Oaks, “ ‘Judge 
Not’ and Judging”, Ensign, Aug. 1999, 13.

 6. 1 Коринтянам 13:11– 12.
 7. Томас С. Монсон, “Жити насиченим 
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надії, і любов до Бога і до всіх людей. 
Отже, якщо ви просуватиметеся 
вперед, бенкетуючи словом Христа, 
і витерпите до кінця, ось так каже 
Батько: Ви будете мати вічне життя.

… Це є шлях; і нема ніякого 
іншого шляху чи імені під небесами, 
якими людина може бути спасенною 
в царстві Бога. І ось, слухайте, це є 
вчення Христа” 2.

Навіщо нам потрібне непохитне 
розуміння цих принципів?

Я часто зустрічаю жінок святих 
останніх днів, які відчайдушно потре-
бують допомоги, але вони не звер-
таються до Того, хто може надати 
споконвічну допомогу. Занадто часто 
вони прагнуть розуміння, шукаючи 
“велик[у] і простор[у] будівл[ю]” 3.

Коли ми покращуємо наше 
розуміння вчення Христа, ми скоро 
відкриємо для себе, що розвиваємо 
глибше розуміння “велик[ого] план[у] 
щастя” 4. Ми також визнаємо, що наш 
Спаситель, Ісус Христос, у самому 
серці плану.

Коли ми дізнаємося, як застосову-
вати вчення Христа до наших індиві-
дуальних обставин, наша любов до 
Спасителя зростає. І ми визнаємо, “що 
незважаючи на відчутні відмінності, 
всі ми потребуємо тієї самої безкі-
нечної Спокути” 5. Ми усвідомлюємо, 

Керол М. Стівенс
Перший радник у генеральному 
президентстві Товариства допомоги

Одна з моїх найприємніших 
можливостей— це подорожу-
вати, вчитися від моїх сестер 

по всьому світу. Ніщо не можна 
порівняти з перебуванням поруч 
з вами: пліч- о- пліч, лицем до лиця, 
серцем до серця.

Під час одного з таких випадків, 
провідник товариства допомоги 
запитала: “Чи є щось конкретне, на 
чому жінки мають зосередитися?”

Тоді мені на думку спав виступ 
президента Рассела М. Нельсона 
“Благання до моїх сестер” і я відпові-
ла “Так!”. Президент Нельсон навчав: 
“Нам потрібні жінки, які мають непо-
хитне розуміння вчення Христа” 1.

Нефій описав учення Христа 
таким чином:

“Бо ворота, якими ви маєте увійти, 
це є покаяння і хрищення водою; 
а тоді приходить прощення ваших 
гріхів вогнем і Святим Духом …

І ось … я спитаю вас, чи все зро-
блено? Слухайте, я скажу вам: Ні; бо 
ви б не зайшли так далеко, якби це 
не було через слово Христа з непо-
хитною вірою в Нього, покладаючися 
повністю на заслуги Того, Хто влад-
ний спасати.

Отже, ви повинні просувати-
ся вперед з непохитною вірою в 
Христа, маючи справжню яскравість 

Головний Цілитель
Вам не потрібно на самоті переносити печаль, спричинену гріхом, 
біль, спричинений діями інших або болісні реалії смертного життя.
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що Він— наш фундамент, “камінь 
нашого Викупителя, … надійний 
фундамент, … що на ньому якщо ми 
будуємо, ми не можемо упасти” 6.

Як це вчення може благословити 
нас під час наших пошуків миру і 
розуміння та коли ми намагаємося 
радісно витерпіти до кінця у нашій 
унікальній земній подорожі?

Дозвольте мені запропонува-
ти, щоб ми почали, як Нефій каже, 
“з непохитною вірою в [Христа], 
покладаючися повністю на заслу-
ги Того, Хто владний спасати” 7. 
Наша віра в Ісуса Христа дозволяє 
нам бути готовими до будь- яких 
випробувань.

Ми, до речі, часто виявляємо, 
що у скруті наша віра поглибилася 
і наші стосунки з Небесним Батьком 
та Його Сином удосконалились. 
Дозвольте мені поділитися трьома 
прикладами.

По- перше, Спаситель, Головний 
Цілитель, має владу змінити наші 
серця та надати нам постійне 
полегшення від скорботи, спри-
чиненою нашим власним гріхом. 
Коли Спаситель навчав самарянку біля 
колодязя, Він знав про серйозність її 

гріхів. Проте “Господь дивиться на 
серце” 8, і Він знав, що у неї серце, 
яке сприймає навчання.

Коли жінка прийшла до колодязя, 
Ісус, уособлення живої води, про-
сто сказав: “Дай мені попити”. Наш 
Спаситель подібно до цього гово-
рить нам голосом, який ми впізнаємо, 
коли приходимо до Нього— бо Він 
знає нас. Він сприймає нас такими, 
якими ми є. Він розуміє нас завдяки 
тому, хто Він є і що Він зробив для 
нас. Через те, що він пережив наш 
біль, Він може дати нам воду живу, 
коли ми тягнемося до неї. Він навчав 
цьому самарянку, коли сказав: “Коли 
б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто 
говорить тобі: Дай напитись Мені, 
ти б у Нього просила, і Він тобі дав 
би живої води”. Нарешті зрозумів-
ши, самарянка відреагувала з вірою 
та попросила: “Дай мені, Пане, цієї 
води, щоб я пити не хотіла”.

Після того випадку зі Спасителем, 
самарянка “покинула … водоноса 
свого, і побігла до міста, та й людям 
говорить:

Ходіть- но, побачте Того Чоловіка, 
що сказав мені все, що я вчинила. Чи 
Він не Христос?”

Вона отримала свідчення— вона 
почала користатися водою живою 
і забажала свідчити про Його боже-
ственність іншим 9.

Коли ми приходимо до Нього зі 
смиренним серцем, яке сприймає нав-
чання, навіть якщо наші серця обтяже-
ні помилками, гріхами та провинами, 
Він може змінити нас, “бо Він владний 
спасати” 10. І зі зміненими серцями ми 
можемо, як самарянка, іти у наші влас-
ні міста: наші домівки, школи та місця 
роботи, щоб свідчити про Нього.

По- друге, Головний Цілитель 
може втішити та зміцнити нас, 
коли ми відчуваємо біль через 
неправедні дії інших. У мене 
було багато розмов з жінками, які 
ходять пригнічені важкими тягарями. 
Їхня завітна стежка від храму стала 
тяжкою подорожжю зцілення. Вони 
страждають від порушених завітів, 
розбитого серця та втраченої впевне-
ності у собі. Багато з них є жертвами 
перелюбу, вербального, сексуально-
го та емоційного насильства, часто 
це відбувається внаслідок залежності 
інших людей.

Ці події, хоча і не з їхньої вини, 
залишили в багатьох почуття вини і 
сорому. Не розуміючи, як управляти 
такими сильними емоціями, які вони 
переживають, багато хто намагаєть-
ся сховати їх, заштовхуючи їх далі 
всередину.

Надія та зцілення не знайдуться у 
темній безодні секретності, але вони 
є у світлі і любові нашого Спасителя, 
Ісуса Христа 11. Старійшина Річард Г. 
Скотт радив: “Якщо ви вільні від сер-
йозного гріха, не страждайте нада-
ремно від наслідків гріхів інших. … 
Ви можете відчувати співчуття. … 
Проте вам не слід брати на себе 
відчуття відповідальності. … Коли 
ви зробили доречне, щоб допомогти 
дорогій вам людині, покладіть тягар 
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до ніг Спасителя. … Коли ви вчините 
так, то не лише знайдете мир, але й 
продемонструєте свою віру в силу 
Спасителя зняти тягар гріха з ближ-
нього внаслідок його покаяння та 
послушності”.

Він продовжує: “Повне зцілен-
ня прийде через вашу віру в Ісуса 
Христа та Його силу і спроможність, 
через Спокуту, щоб зцілити шрами 
того, що було несправедливим та 
небажаним” 12.

Якщо ви опинилися в цій ситуації, 
сестри, зцілення може бути довгим 
процесом. Буде потрібно, щоб ви 
з молитвою шукали скерування 
та належної допомоги, зокрема 
звернулися за порадою до носіїв 
священства з відповідними повнова-
женнями. Навчившись спілкуватися 
відверто, встановіть відповідні межі 
та, можливо, зверніться по професій-
ну допомогу. Підтримувати духовне 
здоров’я під час усього процесу— 
життєво необхідно! Пам’ятайте свою 
божествену сутність: ви— улюблена 
дочка Небесних Батьків. Довіряйте 
вічному плану вашого Батька для вас. 
Продовжуйте кожного дня погли-
блювати своє розуміння вчень Ісуса 
Христа. Виявляйте віру кожного дня, 
щоб пити вільно з колодязя живої 
води Спасителя. Покладайтеся на дар 
сили, яка стала доступною кожному 
з нас завдяки обрядам та завітам. Та 
впустіть зцілюючу силу Спасителя 
та Його спокути у своє життя.

По- третє, Головний Цілитель 
може втішити та підтримати нас, 
коли ми маємо справу з болісни-
ми “реаліями смертного життя” 13, 
такими як катастрофа, розумові 
вади, хвороби, хронічний біль та 
смерть. Я нещодавно познайомилася 
з видатною молодою жінкою на ім’я 
Джозі, яка страждає від біполярного 
розладу. Ось лише невелика частина 

її дороги до зцілення, якою вона 
поділилася зі мною:

“Найгірша темрява настає, як ми 
з сім’єю вважаємо, у “чорні дні”. Це 
починається з того, що все дратує, 
почуття загострені та є протест проти 
будь- яких подразників: звуку, дотику 
чи світла. Це верхівка розумової муки. 
Я ніколи не забуду один такий день.

Він стався на початку дороги до 
зцілення, тому і був особливо ляка-
ючим. Я пам’ятаю, що схлипувала, 
сльози бігли по моєму обличчю, коли 
я намагалася вдихнути. Але навіть 
такі інтенсивні страждання потьмя-
ніли у порівнянні з болем, який був, 
коли я спостерігала за моєю мамою, 
яка так відчайдушно хотіла допомог-
ти мені.

На додачу до мого психічного роз-
ладу ще й вона переживала за мене. 
Але ми й не знали, що, незважаючи 
на темряву, яка згущувалася, ми були 
тільки за мить від того, щоб пережи-
ти могутнє чудо!

Протягом довготривалої години, 
моя мама шепотіла знову і знову: “Я би 
зробила все, щоб забрати це від тебе”.

Тим часом темрява посилювалася 
і, коли я була переконана, що все не 

зможу більше витерпіти, трапилось 
щось чудове.

Надзвичайна та чудова сила 
несподівано охопила моє тіло. Тоді, 
з “силою, перевищуючу мою влас-
ну” 14, я сказала моїй мамі з великою 
переконливістю сім слів, які зміню-
ють життя, у відповідь на її бажання 
перенести мій біль. Я сказала: “Тобі 
не потрібно. Хтось вже це зробив”.

З самої безодні темряви розумової 
хвороби, Джозі зібрала сили, щоб 
свідчити про Ісуса Христа та Його 
Спокуту.

Вона не була повністю зцілена 
того дня, але вона отримала світло 
надії у час темряви, яка згущувалася. 
І сьогодні, підтримана непохит-
ним розумінням учення Христа та 
оновлена кожного дня живою водою 
Спасителя, Джозі продовжує свій 
путь до зцілення та виявляє непо-
хитну віру у Головного Цілителя. 
Вона допомагає іншим на цьому 
шляху. І вона каже: “Коли здається, 
що темрява не слабшає, я поклада-
юся на згадку про Його благодатні 
милості. Вони для мене як спря-
мовуюче світло, коли я маневрую 
крізь важкі часи” 15.
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У цьому розділі Мороній каже, що 
він побачив наші дні, а в них війни 
і чутки про війни, великі осквернен-
ня, убивства, розбій та людей, які 
казатимуть нам, що в очах Бога немає 
чогось правильного чи неправиль-
ного. Він описує людей, які сповнені 
гордовитості, із захопленням носять 
дорогий одяг і висміюють релігію. 
Йому було показано людей, які 
настільки гналися за мирським, що 
дозволяли “нужденним, і роздягне-
ним, і хворим, і стражденним прохо-
дити повз” 3 них непоміченими.

Мороній ставить нам запитання, 
щоб ми— ті, хто живе в ці дні,— 
розібралися у своїй душі. Він каже: 
“Чому вам соромно взяти на себе імʼя 
Христа?” 4 У цьому звинуваченні точно 
вказується дедалі більша світськість 
нашого світу.

У книзі Джозеф Сміт— Матвій 
зазначено, що в останні дні буде 
обмануто навіть “і вибраних, тих, 
що є вибраними за завітом” 5. Серед 
цього завітного народу— дівчата, 
молоді жінки та сестри в Церкві, які 
були охрищені та уклали завіти зі 
своїм Небесним Батьком. Є ризик, 

Бонні Л. Оскарсон
Генеральний президент Товариства молодих жінок

Як радісно бути в цьому 
Конференц- центрі разом з 
дівчатами, молодими жінками 

й жінками Церкви. Нам також добре 
відомо, що тисячі інших груп сестер 
зібралися по всьому світу і дивляться 
ці збори. Я вдячна за надану мож-
ливість і засоби, завдяки яким ми 
можемо бути разом цього вечора, 
в єдності й маючи спільну мету.

У жовтні 2006 року Президент 
Гордон Б. Хінклі звернувся з висту-
пом “Вперед, брати, вперед!” 1, 
назвою для якого стали слова гімну, 
написаного в 1911 році. То був 
заклик до чоловіків у Церкві руха-
тися вперед і вдосконалюватися. 
Той виступ луною озвався у моєму 
розумі, коли я молилася, аби знати, 
чим поділитися з вами.

Сестри, ми живемо в “тяжкі часи” 2. 
Умови, що існують в наші дні, не 
мають бути для нас несподіванкою. 
Вони були провіщені тисячі років 
тому як попередження й пересторога, 
щоб ми могли підготуватися. У  
8-му розділі книги [пророка] Мормона 
дається бентежливо точний опис 
обставин, що існуватимуть в наші дні. 

Вперед у силі,  
сестри в Сіоні
Щоб бути наверненими й дотримуватися своїх завітів, нам 
потрібно вивчати основні євангельські доктрини та мати 
непохитне свідчення про їхню істинність.

Сестри, я свідчу, що:
Вам не потрібно на самоті продов-

жувати нести тягар печалі, спричине-
ної гріхом.

Вам не потрібно на самоті пере-
носити біль, спричинений непра-
ведними діями інших.

Вам не потрібно на самоті 
переносити болісні реалії смертно-
го життя.

Спаситель благає:
“Чи повернетеся ви тепер до 

Мене, і покаєтеся у ваших гріхах, і 
навернетеся, щоб Я міг зцілити вас?

… Якщо ви прийдете до Мене, 
ви матимете вічне життя. Дивіться, 
Моя рука милості простерта до вас, 
і хто прийде, … того Я прийму” 16.

“[Він] би зроби[в] все, щоб забра-
ти це від тебе”. Насправді, “[Він] 
вже це зробив”. В ім’я Ісуса Христа, 
Головного Цілителя, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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що навіть і ми можемо бути обмануті 
хибними вченнями.

Сестри, я не вважаю, що ці умови 
будуть далі покращуватися. Якщо 
нинішні тенденції є ознакою, то нам 
треба готуватися до бур, що попере-
ду. У відчаї було б легко підняти руки 
вгору, але нам, завітному народу, 
ніколи не слід впадати у відчай. Як 
сказав старійшина Гарі Е. Стівенсон: 
“Щедрим компенсуючим благосло-
венням від Небесного Батька є те, 
що живучи у тяжкі часи, ми також 
живемо у повноту часів” 6. Мені подо-
бається спокій, який іде від цих слів.

Президент Рассел М. Нельсон ска-
зав нам рік тому: “Напади на Церкву, 
її вчення і наш спосіб життя будуть 
лише збільшуватись. Саме через це 
нам потрібні жінки, які мають непо-
хитне розуміння вчення Христа і які 
будуть використовувати це розумін-
ня для того, щоб навчати і виховува-
ти покоління, що протистоїть гріху. 
Нам потрібні жінки, які зможуть 
виявити обман в усіх його формах. 
Нам потрібні жінки, які знають, як 
знайти силу, доступну завдяки Богу 
тим, хто дотримується завітів, і які 
виражають свої вірування з впевне-
ністю і милосердям. Нам потрібні 
жінки, які мають сміливість і бачення 
нашої Матері Єви” 7.

Це послання переконує мене, що 
попри умови наших днів, у нас є бага-
то підстав радіти й бути оптимістками. 
Я вірю всім серцем, що ми, сестри, 
справді маємо ті притаманні нам силу 
й віру, які дозволять нам зустріти 
виклики життя в ці останні дні. Сестра 
Шері Дью написала: “Я вважаю, що 
в той момент, коли ми навчимося 
реалізовувати весь вплив наверне-
них жінок, які дотримуються завітів, 
царство Бога швидко зміниться” 8.

Аби бути наверненими й дотри-
муватися своїх завітів, будуть 

необхідні спільні зусилля. Для цього 
нам потрібні дівчата і жінки, які 
вивчають основні євангельські док-
трини та мають непохитне свідчення 
про їхню істинність. Є три сфери, 
які я вважаю основоположними для 
міцних свідчень, і це, на мій погляд, 
нам важливо розуміти.

По- перше, нам потрібно усвідо-
мити, що наша віра зосереджується 
на Богові, нашому Вічному Батьку, 
і Його Сині, Ісусі Христі, і що Вони 
відіграють центральну роль у нашо-
му спасінні. Ісус Христос є нашим 
Спасителем і Викупителем. Нам 
потрібно вивчати і розуміти Його 
Спокуту і те, як її застосовувати щод-
ня; покаяння— це одне з найбільших 
благословень, яке всі ми маємо, щоб 
залишатися на праведному шляху. 
Нам потрібно дивитися на Ісуса 
Христа як на свій найкращий взірець 
і приклад того, якими нам потріб-
но стати. Нам потрібно постійно 
навчати у своїх сімʼях і класах про 
Батьковий чудовий план спасіння, 
який містить вчення Христа.

По- друге, нам треба розуміти, що 
була потреба у відновленні доктри-
ни, організації та ключів повнова-
ження в ці останні дні. Нам потрібно 
мати свідчення про те, що пророк 
Джозеф Сміт був божественно обра-
ний і призначений Господом здійсни-
ти це відновлення, та усвідомити, що 
він організував жінок цієї Церкви в 
організацію, подібну до тієї, що існу-
вала в Христовій Церкві в давнину 9.

По- третє, нам потрібно вивчати 
й розуміти храмові обряди й завіти. 
Саме на храмі зосереджені наші 
найсвященніші вірування, і Господь 
просить, щоб ми особисто відвіду-
вали його, розмірковували над тими 
віруваннями, вивчали їх, особи-
сто розуміли їх та застосовували. 
Ми зрозуміємо, що через храмові 
обряди в нашому житті виявляється 
сила божественності 10 і що завдяки 
храмовим обрядам ми можемо бути 
озброєні Божою силою і Його імʼя 
буде на нас, Його слава буде оточу-
вати нас і Його ангели візьмуть нас 
під опіку 11. Мені цікаво, чи повною 
мірою ми покладаємося на силу 
тих обіцянь.

Сестри, навіть наймолодші на 
цьому зібранні можуть йти вперед 
з вірою і відігравати важливу роль 
у побудові Божого царства. Діти 
починають набувати свого свідчен-
ня, читаючи або слухаючи Писання, 
щодня молячись і вдумливо прий-
маючи причастя. Усі діти й молоді 
жінки можуть заохочувати до про-
ведення домашніх сімейних вечорів 
і брати в них повноцінну участь. Ви 
можете бути першими, хто стає на 
коліна у вашій сімʼї, коли ви збира-
єтеся для сімейної молитви. Навіть 
якщо ваші домівки далекі від ідеалу, 
ваш особистий приклад вірного жит-
тя за євангелією може впливати на 
життя ваших родичів та друзів.
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Молодим жінкам Церкви потріб-
но дивитися на себе як на важливих 
учасників роботи зі спасіння, яку 
скеровує священство, а не просто 
бути спостерігачами чи її прихиль-
никами. У вас є покликання, і ви 
рукопокладені тими, хто має ключі 
священства, щоб, як провідники, ви з 
силою і повноваженням виконували 
цю роботу. Якщо ви звеличуєте своє 
покликання у президентстві класу і 
готуєтеся духовно, радитеся разом, 
стараєтеся служити членам вашого 
класу і навчаєте одна одну євангелії, 
то ви тим самим займаєте своє місце 
в цій роботі, і ви з вашими однолітка-
ми будете благословенні.

Усім жінкам потрібно дивитися 
на себе як на важливих учасниць у 
цій роботі священства. Жінки в цій 
Церкві є президентами, радниками, 
учителями, членами рад, сестрами і 
матерями, і Боже царство не може 
функціонувати, якщо ми не будемо 
рухатися вперед і не будемо вико-
нувати свої обовʼязки з вірою. Часом 
нам просто потрібно мати ширше 
бачення того, що є можливим.

Я недавно зустрілася з однією 
сестрою в Мексиці, яка розуміє, що 
означає звеличувати своє покликання 
з вірою. Три роки тому Марффісса 
Малдонадо була покликана навчати 
клас Недільної школи для молоді. 
Коли вона була покликана, цей клас 
відвідувало 7 студентів, а тепер 
їх 20 і приходять вони регулярно. 

Із захватом я спитала її, що ж вона 
зробила, аби так збільшилася їх 
кількість. Вона скромно відповіла: 
“Це не тільки моя заслуга. Допомагав 
увесь клас”. Разом вони проглянули у 
списку імена малоактивних і почали 
разом ходити до них та запрошува-
ти відвідувати церкву. Завдяки їхнім 
старанням також відбулося одне 
хрищення.

Сестра Малдонадо створила 
сайт в соціальних медіа тільки для 
членів свого класу і назвала його “Я 
Божеє дитя”. Там вона кілька разів на 
тиждень розміщує натхненні думки 
та уривки з Писань. Вона регулярно 
надсилає своїм студентам текстові 
повідомлення, даючи їм завдання й 
підбадьорюючи їх. Вона відчуває, що 
важливо спілкуватися з ними так, як 
вони краще сприймають, і це спра-
цьовує. Вона мені сказала просто: “Я 
люблю моїх студентів”. Я відчула ту 
любов, коли вона мені говорила про 
їхні старання, а її приклад нагадав 
мені, чого може досягнути у цій 
роботі з допомогою Господа одна 
людина, яка має віру й діє.

Нашій молоді щодня ставлять важ-
кі запитання, і багато хто з нас мають 
близьких, кому важко знайти відпо-
віді. Хороша новина полягає в тому, 
що на запитання, які ставлять, є від-
повіді. Послухайте недавні послання 
від наших провідників. Нас заклика-
ють вивчати й зрозуміти план щастя, 
підготовлений нашим Небесним 

Батьком. Нам нагадують про прин-
ципи, викладені у Проголошенні 
про сімʼю 12. Нам радять навчати з 
цих матеріалів і використовувати їх 
як мірило, щоб нам утриматися на 
тісній і вузькій путі.

Десь рік тому я розмовляла з одні-
єю матірʼю малих дітей, яка вирішила 
діяти на упередження, щоб зберегти 
своїх дітей від багатьох негативних 
впливів, на які вони наражалися 
в Інтернеті й школі. На кожний 
тиждень вона вибирає тему, часто 
таку, яка викликала безліч дискусій 
в Інтернеті, і вона проводить змістов-
не обговорення цієї теми протягом 
тижня, коли її діти можуть поставити 
запитання, і вона може переконатися 
в тому, що вони набувають збалан-
сованого і неупередженого бачення 
в часто складних питаннях. Вона 
робить свою домівку безпечним 
місцем, де можна ставити запитання 
й отримувати змістовні настанови 
стосовно євангелії.

Мене турбує, що ми живемо в 
якійсь такій атмосфері боязні образи-
ти когось, що іноді взагалі уникаємо 
навчати про правильні принципи. 
Ми не навчаємо наших молодих 
жінок, що підготовка до материнства 
є найважливішою, бо ми не хочемо 
образити тих, хто незаміжні, або 
тих, хто не може мати дітей, або не 
хочемо здаватися тими, хто накладає 
обмеження щодо прийняття рішень 
на майбутнє. З іншого боку, ми 
можемо також недостатньою мірою 
наголошувати на важливості освіти, 
бо не хочемо, щоб нас так зрозуміли, 
ніби ми думаємо, що освіта важливі-
ша за шлюб. Ми уникаємо заявляти, 
що наш Небесний Батько визначає 
шлюб як такий, що укладається між 
чоловіком і жінкою, бо ми не хочемо 
образити тих, хто має потяг до осіб 
своєї статі. І нам може бути незручно 
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обговорювати питання статі чи 
здорової сексуальності.

Дійсно, сестри, нам треба бути 
чутливими, однак давайте також 
користуватися своїм здоровим глуз-
дом і розумінням плану спасіння, щоб 
бути сміливими і відвертими, коли ми 
навчаємо наших дітей та молодь про 
ті необхідні євангельські принципи, 
які вони повинні розуміти, аби знахо-
дити свій шлях у світі, в якому вони 
живуть. Якщо ми не навчаємо наших 
дітей та молодь істинному вченню—  
і не навчаємо їх ясно,— тоді світ нав-
чить їх брехні Сатани.

Я люблю євангелію Ісуса Христа, 
і я навіки вдячна за скерування, силу 
і щоденну допомогу, яку отримую 
я, завітна дочка Бога. Я свідчу, що 
Господь благословив нас, жінок, 
які живуть у ці важкі часи, усією 
владою, дарами і силою, які потріб-
ні, аби підготувати світ до Другого 
пришестя Господа Ісуса Христа. Я 
молюся, щоб всі ми могли побачити 
свій справжній потенціал і йшли 
вперед, аби ставати такими жінками 
віри й сміливості, якими нашому 
Небесному Батькові треба, щоб ми 
були. В імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼
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кращим чоловіком і більш чуйним 
провідником Церкви. Моє життя було 
б зовсім іншим без них!

Можливо найбільше мене упоко-
рює знання про те, що такий самий 
вплив мільйони разів відлунюється 
по всій Церкві у здібностях, талантах, 
розумі й свідченні жінок, чия віра 
подібна до вашої.

Дехто з вас, можливо, відчуває, що 
не гідний такої високої похвали. Вам 
може здаватися, що ви дуже незначні, 
щоб мати значний вплив на інших 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Мої дорогі сестри, дорогі друзі, 
які ж ми благословенні, що 
знову зібралися на цій все-

світній конференції під керівництвом 
і провідництвом нашого дорогого 
пророка і Президента, Томаса С. 
Монсона. Президенте, ми любимо 
і підтримуємо вас! Ми знаємо, що 
ви любите сестер Церкви.

Я люблю відвідувати цю чудо-
ву сесію генеральної конференції, 
присвячену сестрам Церкви.

Сестри, коли я бачу вас, то не можу 
не думати про жінок, які справили 
такий великий вплив на моє життя: 
про мою бабусю й маму, які були 
першими, хто прийняв запрошення 
прийти і побачити, що являє собою 
Церква 1. Про мою улюблену дружи-
ну, Гарріет, в яку я закохався тільки- 
но побачивши її. Про матір Гарріет, 
яка приєдналася до Церкви невдовзі 
після того, як її чоловік помер від 
раку. Також про мою сестру, про мою 
дочку, про мою внучку і про мою 
правнучку—всі ці люди впливали на 
мене на краще. Вони справді несуть 
сонячне сяйво в моє життя. Вони 
надихають мене на те, щоб я став 

Четвертий поверх, 
останні двері
Бог “тим, хто шукає Його … дає нагороду”, отже, нам  
треба продовжувати стукати. Сестри, не здавайтеся.  
Шукайте Бога всім своїм серцем.
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людей. Можливо ви навіть не вважа-
єте себе “жінкою віри”, оскільки іноді 
вас охоплюють сумнів або страх.

Сьогодні я хочу звернутися до 
всіх, хто будь- коли мав такі відчут-
тя—і, напевне, час від часу всі ми 
маємо такі почуття. Я хочу поговори-
ти про віру—що це, що вона може 
й не може робити, і що ми мусимо 
робити, щоб оживити силу віри у 
своєму житті.

Що таке віра
Віра—це сильне переконання 

стосовно того, у що ми віримо—пере-
конання настільки сильне, що воно 
спонукає нас робити те, чого інакше 
ми б могли не зробити. “Віра—то під-
става сподіваного, доказ небаченого” 2.

Віруючі люди розуміють ці сло-
ва, однак невіруючих людей вони 
часто збентежують. Вони заперечно 
хитають головою й запитують: “Як 
людина може бути впевненою в 
тому, чого не бачить?” Для них це 
є свідченням безрозсудності релігії.

Вони не можуть зрозуміти того, 
що бачити можна не лише очима. 
Відчувати можна не лише руками, 
а чути можна не лише вухами.

Це схоже на досвід маленької 
дівчинки, яка гуляла зі своєю бабу-
сею. Пісня пташок здавалася дівчинці 
дивовижною і вона звертала увагу 
бабусі на кожен її звук.

“Ти це чуєш?”—знов і знов питала 
дівчинка. Однак її бабуся погано чула 
і не могла розчути ці звуки.

Зрештою бабуся стала навколішки 
і сказала: “Вибач, люба. Бабуся пога-
ненько чує”.

У розпачі дівчинка обхопила 
обличчя бабусі руками, пильно поди-
вилася їй в очі і сказала: “Бабусю, 
прислухайся краще!”

Ця історія містить уроки як для 
невіруючих, так і для віруючих. Якщо 

ми чогось не чуємо, це не означає, 
що немає чого почути. Дві люди-
ни можуть слухати одне й те саме 
послання або читати один вірш у 
Писаннях, і одна з них може відчути 
свідчення Духа, а інша—ні.

З іншого боку, наші слова, щоб 
вони “прислухалися краще”, можуть 
бути не найкориснішим способом 
в наших зусиллях допомогти доро-
гим нам людям почути голос Духа 
й величну, вічну та глибоку красу 
євангелії Ісуса Христа.

Можливо кращою порадою—для 
всіх, хто прагне зміцнити віру—є слу-
хати в інший спосіб. Апостол Павло 
заохочує нас слухати голос, який звер-
тається до нашого духа, а не лише до 
наших вух. Він навчав: “Людина тілес-
на не приймає речей, що від Божого 
Духа, бо їй це глупота, і вона розуміти 
їх не може, бо вони розуміються 
тільки духовно” 3. Або ж, можливо, нам 
слід обміркувати слова Маленького 
принца з твору Сент- Екзюпері, який 
сказав: “Лише серце добре бачить. 
Найголовнішого не побачиш очима” 4.

Сила і обмеження віри
Іноді не легко розвинути віру в 

духовні речі, живучи у фізичному 
світі. Але зусилля варті того, оскільки 
сила віри в нашому житті може бути 
значною. Писання навчають нас, що 
вірою були сформовані світи, розділя-
лися води, воскрешалися мертві, ріки 
й гори пересувалися зі своїх місць 5.

Втім, дехто може запитати: “Якщо 
віра є такою могутньою, чому я не 
можу отримати відповідь на щиру 
молитву? Мені не потрібно розділя-
ти море чи пересувати гору. Мені 
лише потрібно вилікуватися від 
хвороби або щоб мої батьки про-
бачили одне одного, чи щоб вічний 
супутник з’явився на моєму порозі з 
букетом квітів в одній руці і обруч-
кою в іншій. Чому моя віра не може 
досягти цього?”

Віра—це могутня річ і часто її 
наслідками є чудеса. Але якою б не 
була наша віра, є дві обставини, які 
вона не може змінити. По- перше, 
вона не може переступити свободу 
вибору іншої людини.

Одна жінка молилася протягом 
багатьох років, щоб її свавільна 
дочка повернулася в кошару Христа, 
і відчувала сум через те, що на її 
молитви, здавалося, не приходила 
відповідь. Їй було особливо болісно, 
коли вона чула історії про інших 
блудних дітей, які покаялися у своїх 
шляхах.

Проблема полягала не в недостат-
ній кількості молитов чи браку віри. 
Їй лише потрібно було зрозуміти, 
що, як би болісно не було нашому 
Небесному Батькові, Він нікого не 
примусить вибирати шлях правед-
ності. Бог не примушував своїх дітей 
слідувати за Собою у доземному 
світі. Наскільки ж менше Він приму-
шуватиме нас зараз на цьому шляху 
смертного життя?

Бог запрошуватиме й перекону-
ватиме. Бог з любов’ю, натхненням і 
підтримкою невтомно допомагатиме 
нам. Але Він ніколи не примушу-
ватиме, бо це б зруйнувало Його 
величний план щодо нашого вічного 
зростання.

Друга обставина, яку не може 
переступити віра,—не можна 
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нав’язати Богові нашу волю. Ми 
не можемо змусити Бога підкори-
тися нашим бажанням—наскільки 
б правими, на нашу думку, ми не 
були, або як би щиро не молилися. 
Згадайте Павла, який багато разів 
благав Господа звільнити його від 
особистого випробування, яке він 
називав “колючкою в тілі”. Але 
то не було волею Бога. Зрештою 
Павло зрозумів, що його випробу-
вання було благословенням, і він 
подякував Богові за те, що Той не 
відповів на його молитви так, як 
він сподівався 6.

Довіра й віра
Ні, мета віри—не змінити Божу 

волю, а наділити нас силою діяти 
за волею Бога. Віра—це довіра. Ми 
довіряємо Богові, що Він бачить те, 
на що ми не спроможні, і що Він знає 
те, чого ми не знаємо 7. Іноді недо-
статньо довіряти своєму особистому 
баченню і судженню.

Я дізнався про це, коли був піло-
том авіалінії, у ті дні, коли мені дово-
дилося літати в густому тумані чи 
хмарах, і я був спроможний бачити 
лише на кілька метрів попереду. Мені 
доводилося покладатися на прила-
ди, які казали мені, де я був і куди 
тримав курс. Мені потрібно було 
слухати голос авіадиспетчера. Мені 
потрібно було виконувати вказівки 
того, хто мав точніші дані, ніж ті, які 
були у мене. Того, кого я не міг бачи-
ти, але кому навчився довіряти. Того, 
хто міг бачити те, чого не міг бачити 
я. Я мусив довіряти і діяти відповідно 
до його слів, щоб безпечно дістатися 
свого пункту призначення.

Вірити—означає довіряти не 
лише мудрості Бога, а і Його любо-
ві. Це означає, що ми віримо—Бог 
любить нас досконалою любов’ю, 
що все, що Він робить,—кожне 

благословення, яке Він дає, і кожне 
благословення, яке Він певний час 
утримує—призначено для нашого 
вічного щастя 8.

Маючи таку віру—хоча ми 
можемо й не розуміти, чому певні 
речі трапляються, або чому на деякі 
молитви не приходять відповіді,—ми 
можемо знати, що в кінці все матиме 
сенс. “Тим, хто любить Бога, … усе 
допомага[тиме] на добре” 9.

Все буде зроблено правильно. 
Все буде добре.

Ми можемо бути певні, що 
відповіді прийдуть, і ми можемо 
бути впевненими, що ми не тільки 
будемо задоволені відповідями, а й 
приголомшені благодаттю, милістю, 
великодушністю і любов’ю нашого 
Небесного Батька до нас, Його дітей.

Просто продовжуйте стукати
До того часу ми ходимо тією 

вірою, яку маємо 10, завжди прагнучи 
зміцнити свою віру. Іноді це не легке 
завдання. Ті люди, які є нетерплячи-
ми, необов’язковими чи байдужими, 
можуть вважати набуття віри важ-
кою справою. Тим людям, які легко 
втрачають терпіння або цікавість, 
може бути важко мати віру. Віра 
приходить до покірних, старанних 
і терпеливих.

Вона приходить до тих, хто пла-
тить ціну вірності.

Ця істина проілюстрована в 
історії про двох молодих місіонерів, 
які служили в Європі, території, де 
було небагато хрищень навернених. 
Припускаю, що якби вони думали, 
що їх труд не дуже щось змінить, 
то це було б зрозумілим.

Однак ці два місіонери мали віру, 
і були відданими справі. Вони вважа-
ли, що коли ніхто не слухав їхнього 
послання, то це через те, що вони не 
доклали всіх зусиль.

Одного дня вони відчули, що 
мають зайти до жителів добре догля-
нутого чотириповерхового будинку. 
Вони почали з першого поверху 
і стукали в кожні двері, представ-
ляючи спасительне послання про 
Ісуса Христа і про Відновлення 
Його Церкви.

На першому поверсі їх ніхто не 
захотів слухати.

Наскільки легко було б сказати: 
“Ми намагалися. Давай зупинимося 
тут. Пішли і спробуємо попрацювати 
в іншому будинку”.

Але ці два місіонери мали віру і 
воліли працювати, тож вони про-
довжили стукати в кожні двері на 
другому поверсі.

І знову їх ніхто не слухав.
З третім поверхом була та сама 

історія. Те саме було і з четвертим, 
поки вони не постукали в останні 
двері четвертого поверху.

Коли ті двері відчинилися, їм 
посміхнулася маленька дівчинка 
і попросила почекати, поки вона не 
спитає дозволу у своєї мами.

Багатоквартирний будинок в Німеччині, в 
якому двоє відданих місіонерів стукали в 
кожні двері.
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Її матір, якій було лише 36 років, 
недавно втратила свого чоловіка. 
Вона була не у тому настрої, щоб 
говорити з мормонськими місіо-
нерами, і сказала дочці, щоб вони 
йшли геть.

Однак дочка благала її. Вона 
сказала, що ці молоді чоловіки дуже 
приємні. І що вони заберуть лише 
кілька хвилин.

Тож, мама неохоче погодилася. 
Місіонери проголосили своє послан-
ня і дали матері почитати книжку—
Книгу Мормона.

Коли вони пішли, матір виріши-
ла, що прочитає принаймні кілька 
сторінок.

За кілька днів вона прочитала 
всю книгу.

Невдовзі після цього ця чудова 
сім’я увійшла у води хрищення.

Коли ця маленька сім’я відвідала 
їхню місцеву філію у Франкфурті, 
Німеччина, молодий диякон помі-
тив красу однієї з дочок і подумав: 
“Ці місіонери чудово працюють!”

Звали того молодого диякона—
Дітер Ухтдорф. А чарівна молода 
жінка—та, яка благала свою матір 
послухати місіонерів—має пре-
красне ім’я—Гаррієт. Її люблять всі, 
хто зустрічається з нею, коли вона 

супроводжує мене в подорожах. Вона 
благословила життя багатьох людей 
завдяки своїй любові до євангелії і 
своїй яскравій особистості. Вона дійс-
но є сонячним сяйвом у моєму житті.

Як же часто я підносив своє серце 
у подяці за тих двох місіонерів, які не 
зупинилися на першому поверсі! Як 
же часто моє серце сповнюється вдяч-
ністю за їхню віру і за їхню працю. Як 
же часто я дякував за те, що вони про-
довжили працювати аж до четвертого 
поверху, до останніх дверей.

І відчінять вам
Прагнучи міцної віри, доклада-

ючи зусилля, щоб об’єднатися з 
Богом і його цілями, давайте пам’я-
тати обіцяння Господа: “Стукайте 
і—відчінять вам” 11.

Чи здамося ми, постукавши в одні 
або двоє дверей? На одному чи двох 
поверхах?

Або ж продовжуватимемо шукати, 
поки не досягнемо четвертого повер-
ху, останніх дверей?

Бог “тим, хто шукає Його … 
дає нагороду” 12, однак ця нагорода, 
зазвичай, не за першими дверима. 
Отже, нам треба продовжувати сту-
кати. Сестри, не здавайтеся. Шукайте 
Бога всім своїм серцем. Виявляйте 

віру. Ходіть у праведності.
Я обіцяю, якщо ви робитимете 

це,—навіть до четвертого поверху, 
останніх дверей—ви отримаєте ті 
відповіді, яких прагнете. Ви здобуде-
те віру. А одного дня вас наповнить 
світло, яке “яскравішає і яскравішає 
аж до дня досконалого” 13.

Мої улюблені сестри у Христі, 
Бог—реальний.

Він живе.
Він любить вас.
Він знає вас.
Він розуміє вас.
Він знає мовчазні благання вашого 

серця. 
Він не покинув вас. 
Він не залишить вас.
Це моє свідчення і апостольське 

благословення кожному з вас, щоб 
ви особисто відчували у своєму серці 
й розумі цю величну істину. Живіть 
у вірі, дорогі друзі, і “Господь, Бог 
ваших батьків, [додасть] вам у тисячу 
раз, і нехай поблагословить вас, як 
Він говорив вам” 14.

Я залишаю вам свою віру, своє 
переконання і своє безсумнівне й 
непохитне свідчення, що це робо-
та Бога. У священне ім’я нашо-
го Улюбленого Спасителя, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Дітер Ф. Ухтдорф, “Нагода 

свідчити”, Ліягона, лист. 2004, с. 74; 
Сестра Етернал (2005).

 2. Євреям 11:1.
 3. 1 Коринтянам 2:14.
 4. Антуан де Сент- Екзюпері, Маленький 

принц, переклад Анатолія Перепаді.
 5. Див. Євреям 11:3, 5, 29, 35; Етер 12:30; 

Мойсей 7:13.
 6. Див. 2 Коринтянам 12:7–10.
 7. Див. Ісая 55:8–9.
 8. Див. 2 Нефій 26:24.
 9. Див. Римлянам 8:28.
 10. Див. 2 Коринтянам 5:7.
 11. Матвій 7:7.
 12. Євреям 11:6.
 13. Учення і Завіти 50:24.
 14. Повторення Закону 1:11.

Сестра Гаррієт Ухтдорф (в центрі) в 
дитинстві зі своїми матірʼю й сестрою та 
місіонерами повного дня.

Сестра Ухтдорф супроводжує президента 
Ухтдорфа в його поїздках і благословляє 
життя людей, ділячись своєю любовʼю до 
євангелії.
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гордістю. Ось як це треба робити”.
Я не бачив. Цей перехідний 

період був складним.
Моє навчання було схоже на 

цегляну стіну.
Мені знадобилося багато часу, 

повторень, терпеливості, а також 
чимало надії і віри, багато запевнень 
моєї дружини та багато літрів дієтич-
ного газованого напою, назву якого 
я збережу в таємниці.

Зараз— 22 роки потому— я ото-
чений комп’ютерною технікою. У 
мене є електронна пошта, аккаунт 
в Твіттері і сторінка на Фейсбуці. У 
мене є смартфон, планшет, ноутбук 
і цифрова камера. І, можливо, мої 
технічні навички навіть не досягають 
рівня типової семирічної дитини, 
проте як на того, кому за сімдесят 
з гаком, у мене все виходить добре.

Проте я помітив дещо цікаве. Чим 
вправнішим я стаю з технікою, тим 
більше я сприймаю її як належне.

Протягом більшої частини історії 
людства, спілкування відбувалося 
зі швидкістю коня. Відправлення 
повідомлення і отримання відповіді 
могло зайняти декілька днів або навіть 
місяців. Сьогодні наші повідомлення 

Вперше в своєму житті мені 
довелося зануритися у цей дивний, 
таємничий, незбагненний світ.

З самого початку ми з комп’юте-
ром не здружилися.

Люди, знайомі з технологіями, 
намагалися навчити мене, як користу-
ватися комп’ютером. Вони буквально 
стояли позаду мене, простягаючи до 
нього руки над моїм плечем, а їхні 
пальці рухалися швидко і відклацува-
ли ударну симфонію на клавіатурі.

“Побачили?— говорили вони з 

Суботня ранкова сесія | 1 жовтня 2016 р.

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник в Першому Президентстві

Це таке благословення— 
зібратися знову на цій 
всесвітній конференції під 

керівництвом і проводом нашого 
дорогого пророка і Президента, 
Томаса С. Монсона. Президенте, 
ми любимо і підтримуємо вас всім 
серцем!

Протягом усієї своєї кар’єри піло-
та я значною мірою покладався на 
точність і надійність комп’ютерних 
систем, проте рідко користувався 
власним персональним комп’ютером. 
В моїй офісній роботі, як у адміні-
стратора, у мене були помічники і 
секретарі, які люб’язно допомагали 
мені виконувати завдання.

Все це змінилося у 1994 році, 
коли мене було покликано генераль-
ним авторитетом. Моє покликан-
ня складалося з багатьох чудових 
можливостей для служіння, але 
церковна офісна робота також була 
значною частиною цього служіння— 
більшою, ніж я будь- коли міг собі 
уявити.

Що шокувало мене, так це те, що 
моїм основним знаряддям, щоб упо-
рядкувати мою роботу, був персо-
нальний комп’ютер.

О, який величний план 
нашого Бога!
Нас оточує таке дивовижне багатство світла та істини і тому 
цікаво, чи дійсно ми цінуємо те, що маємо.
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пролітають тисячі кілометрів у небі 
або мчать на глибині у тисячі метрів 
крізь океани, щоб досягнути когось на 
іншій стороні світу. А якщо виникає 
затримка хоча б на кілька секунд, ми 
засмучуємося і відчуваємо нетерпіння.

Здається, що такою є сама людсь-
ка природа: щойно ознайомившись 
з чимось— навіть чимось чудесним і 
захоплюючим— ми втрачаємо наше 
почуття благоговіння і ставимося до 
цього як до чогось банального.

Чи сприймаємо ми духовні істини 
як належне?

Сприйняття наших сучасних техно-
логій і зручностей як належне може 
бути чимось незначним. Проте, на 
жаль, ми інколи ставимося так само до 
вічної і звеличуючої душу доктрини 
євангелії Ісуса Христа. В Церкві Ісуса 
Христа нам було дано так багато. Нас 
оточує таке дивовижне багатство світ-
ла та істини і тому цікаво, чи дійсно 
ми цінуємо те, що маємо.

Подумайте про тих перших учнів, 
які ходили разом зі Спасителем і 
говорили з ним під час Його земного 
служіння. Уявіть собі вдячність і бла-
гоговіння, які скоріше за все напов-
нювали їхні серця і розум, коли вони 
бачили, як Він піднявся з гробниці, 
коли відчули рани на Його руках. Їхнє 
життя вже ніколи не буде таким же!

Подумайте про перших святих 
цього розподілу, які знали пророка 
Джозефа Сміта і чули його проповіді 
відновленої євангелії. Уявіть, як вони, 
скоріше за все, відчували, знаючи, що 
завіса між землею і небесами знову 
розділилася, і пролилися світло та 
знання у світ з нашого целестіально-
го дому згори.

Але найголовніше, подумайте 
про те, що ви самі відчували, коли 
вперше повірили і усвідомили, що 
ви насправді є дитиною Бога, що 

Ісус Христос добровільно постраж-
дав за ваші гріхи, щоб ви знову могли 
бути чистими, що сила священства— 
реальна і може зв’язати вас з вашими 
рідними на час і на всю вічність, що 
сьогодні на землі є сучасний пророк. 
Хіба це не чудово? Хіба це не дивно?

Беручи до уваги все це, як взага-
лі таке може бути можливим, щоб 
серед усіх людей, ми без радості 
ставилися до відвідування наших 
церковних богослужінь? Або втом-
лювалися вивчати Святі Писання? Я 
вважаю, що все це можливо лише, 
якщо наші серця поза почуттям, 
щоб відчувати вдячність і благоговін-
ня за священні і піднесені дари, які 
Бог надав нам. Життєзмінні істини 
знаходяться перед нашими очима та 
у нас в руках, проте інколи ми ходи-
мо наче уві сні по шляху учнівства. 
Ми дуже часто дозволяємо собі від-
волікатися на недосконалість членів 
Церкви замість того, щоб наслідувати 
приклад Господаря. Ми йдемо по 
доріжці покритій діамантами, але 

навіть не можемо відрізнити їх від 
звичайної гальки.

Знайоме послання
Коли я був хлопчиком мої друзі 

запитували мене про мою релігію. 
Я часто починав пояснювати відмін-
ності, наприклад, Слово мудрості. 
Іншим разом я зосереджував увагу 
на тому, що було схожим з іншими 
християнськими релігіями. Ніщо їх 
дуже не вражало. Але коли я говорив 
про великий план щастя, який наш 
Небесний Батько має для нас— Його 
дітей, всі звертали увагу.

Я пам’ятаю, як намагався нама-
лювати план спасіння на дошці в 
класі нашої каплиці у Франкфурті, 
Німеччина. Я намалював кола, які 
представляли доземне життя, смерт-
не життя і повернення до наших 
Небесних Батьків після цього життя.

Коли я був юнаком, я дуже любив 
ділитися цим захоплюючим послан-
ням. Коли я пояснював ці принципи 
своїми простими словами, моє серце 
переповнювалося вдячністю до 
Бога, який любить Своїх дітей, і до 
Спасителя, який викупив усіх нас від 
смерті та пекла. Я так пишався цим 
посланням любові, радості і надії.

Дехто з моїх друзів казав, що це 
послання здавалося їм знайомим, 
незважаючи на те, що цьому їх ніко-
ли не навчали в їхньому релігійному 
середовищі. Начебто так, ніби вони 
завжди знали, що це є істиною, а я 
просто проливав світло на те, що 
було завжди і глибоко укорінене в 
їхніх серцях.

У нас є відповіді!
Я вірю, що у кожної людини в 

серці є основні запитання, які стосу-
ються самого життя. Звідки я при-
йшов? Чому я тут? Що станеться зі 
мною після смерті?
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Такі запитання ставилися людьми 
від початку часів. Філософи, вчені 
та мудреці витратили свої життя і 
багатства у пошуках відповідей.

Я вдячний, що відновлена єван-
гелія Ісуса Христа має відповіді на 
найскладніші запитання в житті. Цим 
відповідям навчають в Церкві Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. Вони 
істинні, ясні, прості і їх легко зрозу-
міти. Вони натхненні, і ми навчаємо 
їм наших трьохрічних дітей в класі 
“Сонячний промінь”.

Брати і сестри, ми— вічні істоти, 
без початку і без кінця! Ми існували 
завжди 1. Ми— в буквальному сенсі 
духовні діти божественних, безсмерт-
них і всемогутніх Небесних Батьків!

Ми походимо з небесних осель 
нашого Господа Бога. Ми походимо 
з царського дому Елогима, Господа 
Бога Всевишнього. Ми ходили з Ним 
в доземному житті. Ми слухали Його, 
були свідками Його величі і навчали-
ся Його шляхам.

Ми з вами брали участь у Великій 
нараді, де наш улюблений Батько 
представив Свій план для нас— що 
ми прийдемо на землю, отримаємо 
смертні тіла, навчимося вибирати між 
добром і злом і розвиватимемося так, 
як іншим чином не було б можливо.

Коли ми перейшли через завісу і 
увійшли в наше смертне життя, ми 
знали, що не будемо більше пам’ята-
ти доземного життя. Тут буде проти-
лежність, і лихо, і спокуса. Проте ми 
також знали, що отримання фізичного 
тіла було надзвичайно важливим для 
нас. О, як же ми сподівалися на те, 
що швидко навчимося робити пра-
вильний вибір, протистояти спокусам 
Сатани і зрештою повернемося до 
наших улюблених Небесних Батьків.

Ми знали, що будемо грішити і 
робити помилки— можливо навіть 
серйозні. Але ми також знали, що 

наш Спаситель, Ісус Христос зобо-
в’язався прийти на землю, прожи-
ти безгрішне життя і добровільно 
віддати Своє життя на вічну жертву. 
Ми знали, що, якщо ми віддамо Йому 
своє серце, довіримося Йому і нама-
гатимемося з усією енергією нашої 
душі йти шляхом учнівства, нас може 
бути омито начисто і ми зможемо 
знову увійти в присутність нашого 
улюбленого Небесного Батька.

Тож, з вірою в жертву Ісуса 
Христа ми з вами вільно прийняли 
план Небесного Батька.

Саме тому ми тут, на цій чудовій 
планеті Земля— тому що Бог запро-
понував нам можливість, а ми зро-
били вибір прийняти її. Однак наше 
смертне життя є лише тимчасовим і 
закінчиться зі смертю нашого фізич-
ного тіла. Проте ваше і моє єство не 
буде знищено. Наші духи продов-
жать жити і очікувати на воскресіння, 
яке є безкоштовним даром для всіх 
від нашого люблячого Небесного 
Батька і Його Сина, Ісуса Христа 2. 
Під час воскресіння наші духи і тіла 
знову з’єднаються, вільні від болю 
і фізичних недосконалостей.

Після воскресіння настане Судний 
день. Хоча зрештою всі спасуться і 
успадкують одне з царств слави, ті, 
хто довіряє Богові і прагне дотри-
муватися Його законів і виконувати 
Його обряди, успадкують життя у 
вічностях, славу яких неможливо 
уявити і велич яких безмежна.

Той день Суда буде днем мило-
сті і любові— днем, коли розбиті 
серця буде зцілено, коли сльози суму 
будуть замінені сльозами вдячності, 
коли все буде зроблене правильно 3.

Так, там буде глибока печаль через 
гріх. Так, там буде жаль і навіть муки 
через наші помилки, нашу нерозсуд-
ливість і нашу впертість, через які 
ми втратили можливість отримати 

набагато величніше майбутнє.
Але я впевнений, що ми не просто 

будемо задоволені судом Бога— ми 
також будемо вражені і приголом-
шені Його безмежною благодаттю, 
милістю, щедрістю і любов’ю до нас, 
Його дітей. Якщо наші бажання і діла 
є хорошими, якщо у нас є віра в 
живого Бога, тоді ми можемо спо-
діватися на те, що Мороній назвав 
“приємним місцем суду великого 
Єгови, Вічного Судді” 4.

Pro Tanto Quid Retribuamus
Мої улюблені брати і сестри, 

мої дорогі друзі, чи не наповнюють-
ся наші серця і розум дивуванням 
і благоговінням, коли ми думаємо 
про великий план щастя, який наш 
Небесний Батько підготував для 
нас? Чи не сповнюється наша душа 
невимовною радістю, знаючи про 
величне майбутнє, яке підготовлене 
для всіх, хто чекає на Господа?

Якщо ви ніколи не відчували тако-
го дивування і радості, я запрошую 
вас шукати, вивчати і роздумувати 
над простими, проте важливими істи-
нами відновленої євангелії. “Нехай 
урочистості вічності будуть на вашо-
му розумі” 5. Нехай вони свідчать вам 
про божественний план спасіння.

Якщо ви відчували це раніше, я 
запитую вас сьогодні: “Чи можете 
ви відчувати це тепер?” 6
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Нещодавно у мене була можли-
вість подорожувати до Белфасту, 
Північна Ірландія. Коли я був  
там, то помітив герб Белфасту,  
на якому був девіз: “Pro tanto quid 
retribuamus” або “Що ми дамо  
за те, що отримали стільки?” 7

Я запрошую кожного з вас  
подумати над цим запитанням.  
Що ми можемо дати за той потік 
світла та істини, який Бог вилив  
на нас?

Наш улюблений Батько щиро 
просить, щоб ми жили за істиною, 
яку ми отримали, і щоб ми йшли 
шляхом, який Він підготував. Тому 
давайте наберемося сміливості 
і довіримося скеруванню Духа. 
Давайте словом і ділом ділитися з 
нашими братами і сестрами чудо-
вим і захоплюючим посланням про 
Божий план щастя. Нехай нашим 
мотивом буде наша любов до Бога 
і Його дітей, бо вони є нашими 
братами і сестрами. Це є початком 
того, що ми можемо зробити за 
все те, що отримали.

Одного дня “кожне коліно вкло-
ниться, і кожний язик сповідається”, 
що шляхи Бога— справедливі, а 
Його план— досконалий 8. Для нас 
з вами нехай цей день буде сьо-
годні. Давайте проголосимо разом 
з Яковом з давніх часів: “О який 
величний план нашого Бога!” 9

Про це я свідчу з глибокою вдяч-
ністю до нашого Небесного Батька 
і залишаю своє благословення, в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Учення і Завіти 93:29.
 2. Див. Іван 5:28– 29.
 3. Див. Об’явлення 21:4.
 4. Мороній 10:34.
 5. Учення і Завіти 43:34.
 6. Алма 5:26.
 7. Див. Псалми 115:3.
 8. Мосія 27:31.
 9. 2 Нефій 9:13; див. також вірші 8– 12, 14– 20.

до люблячих і турботливих дій 
Спасителя, замінивши розбрат 
прощенням, добротою і співчуттям. 
“Нову заповідь” “любіть один одно-
го” 4 було не завжди легко виконува-
ти. Коли учнів непокоїло спілкування 
з грішниками і певними класами 
людей, Спаситель терпеливо навчав: 

Старійшина Роберт Д. Хейлз
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Нобелівський лауреат Елі Візель 
був у лікарні і одужував після 
операції на відкритому серці, 

коли його відвідав його п’ятирічний 
онук. Коли цей маленький хлопчик 
подивився в очі своєму дідусю, то 
побачив його біль. “Дідусю,— спитав 
він,— якби я тебе більше любив, тобі 
було б [не так боляче]?” 1 Сьогодні 
я запитую кожного з нас те саме: 
“Якщо ми любимо Спасителя більше, 
то чи страждатимемо менше?”

Коли Спаситель покликав сво-
їх учнів іти за Ним, вони жили по 
закону Мойсея, домагаючись у тому 
числі “око за око, і зуб за зуба” 2, але 
Спаситель прийшов виконати той 
закон Своєю Спокутою. Він дав нове 
вчення: “Любіть ворогів своїх, благо-
словляйте тих, хто вас проклинає, тво-
ріть добро тим, хто ненавидить вас, і 
моліться за тих, хто вас переслідує” 3.

Учнів вчили відвернутися від 
дій тілесної людини і повернутися 

“Іди вслід за Мною”, 
застосовуючи 
християнську любов 
і служіння
Як Спасителеві учні останніх днів, ми приходимо до Нього через 
любов і служіння Божим дітям.
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“Що тільки вчинили ви одному з най-
менших братів Моїх цих,— те Мені ви 
вчинили” 5. Або, як пояснював пророк 
Книги Мормона: “Коли ви служите 
вашим ближнім, то ви тільки служите 
вашому Богові” 6.

Як Спасителеві учні останніх днів, 
ми приходимо до Нього через любов 
і служіння Божим дітям. Коли ми 
робимо це, то не зможемо уникнути 
нещастя, бід і страждання у плоті, 
але ми менше страждатимемо духов-
но. Навіть в наших випробуваннях 
ми можемо відчувати радість і мир.

Наша християнська любов і 
служіння природно починаються 
вдома. Батьки, вас покликано бути 
люблячими вчителями і місіонерами 
вашим дітям і молоді. Вони— ваші 
зацікавлені Церквою. У вас є відпові-
дальність допомогти їм стати навер-
неними. Насправді, усі ми прагнемо 
бути наверненими— а це значить 
бути наповненими любов’ю нашого 
Спасителя.

Коли ми слідуємо за Ісусом 
Христом, Його любов мотивує нас 
підтримувати одне одного у нашій 
земній мандрівці. Ми не можемо 
зробити це самотужки 7. Ви чули, як 
я ділився приказкою квакерів рані-
ше: “Ти піднімаєш мене, я піднімаю 
тебе і ми піднімемося разом навіки” 8. 
Як учні, ми починаємо робити це, 
коли христимося, виявляючи наше 
бажання “нести тягарі один одного, 
так щоб вони були легшими” 9.

“Навча[т]и один одного ученню 
царства” 10— саме так ми можемо 
любити одне одного і служити одне 
одному. Батьки і дідусі та бабусі, 
ми схильні нарікати на стан світу— 
що школи не навчають моральним 
нормам характеру. Але є багато чого, 
що ми можемо зробити. Ми можемо 
використовувати навчальні моменти 
в наших власних сім’ях— це означає 

прямо зараз. Не пропустіть їх. Коли 
з’являється можливість поділитися 
своїми думками про євангелію та 
уроки життя, киньте все, що робите, 
сядьте й поговоріть з вашими дітьми 
й онуками.

Нам не треба перейматися тим, 
що ми не є професійними вчителями 
євангелії. Жоден тренінг чи посіб-
ник не такий корисний, як особисте 
вивчення наших Писань, молитва, 
роздумування і пошук спрямування 
Святого Духа. Дух вестиме вас. Я 
обіцяю вам: покликання батьківства 
включає в себе дар навчати у такі 
способи, які є правильними для вас 
і для ваших дітей. Пам’ятайте: Божа 
сила впливати на нас праведно— це 
Його любов. “Ми любимо Його, бо 
Він перше нас полюбив” 11.

Молодь, ви— одні з наших най-
ефективніших вчителів євангелії. Ви 
приходите до Церкви навчатися, щоб 
ви могли прийти додому й навчати 
вашу сім’ю, сусідів і друзів і служити 
їм. Не бійтеся. Майте віру, щоб свід-
чити про те, що, як ви знаєте, є істин-
ним. Подумайте про те, як зростають 
місіонери повного дня, оскільки 
вірно посвячують своє життя— 
використовуючи свій час, таланти 
і свідчення для служіння і благосло-
вення інших. Коли ви свідчите про 
євангелію, ваша віра зростатиме, 
а ваша впевненість збільшиться!

Деякі з наших найефективніших 
християнських служінь відбуваються 
під час сімейного вивчення Писань, 
сімейної молитви і зборів сімейної 

наради. Понад сто років провідни-
ки Церкви закликали нас виділити 
непорушний час щотижня. Але 
багато хто з нас ще не отримує цього 
благословення. Домашній сімейний 
вечір— це не лекція від мами і тата. 
Це наш сімейний час для того, щоб 
ділитися простими духовними ідеями 
і досвідом, допомагати нашим дітям 
навчатися дбати й ділитися, проводи-
ти весело час разом, свідчити разом 
і зростати й розвиватися разом. Коли 
ми проводимо домашній сімейний 
вечір щотижня, наша любов одне 
до одного зміцнюватиметься і ми 
страждатимемо менше.

Давайте пам’ятати: найважли-
віша робота, яку ми проводимо в 
наших сім’ях, відбувається через 
силу Святого Духа. Коли ми підніма-
ємо голос у гніві, Дух залишає наші 
подружжя і сім’ї. Коли ми говоримо 
з любов’ю, Дух може бути з нами. 
Давайте пам’ятати, що наші діти й 
онуки вимірюють нашу любов по 
тому, скільки часу ми їм присвячуємо. 
Понад усе, не втрачайте терпеливо-
сті і не здавайтеся!

У Писаннях говориться, що, коли 
деякі з духовних дітей Небесного 
Батька вибрали не йти за Його пла-
ном, небеса плакали 12. Деякі батьки, 
які люблять і навчають своїх дітей 
також плачуть, коли їхні дорослі 
діти вибирають не йти за Господнім 
планом. Що можуть робити батьки? 
Ми не можемо своєю молитвою 
відібрати чиюсь свободу вибору. 
Згадайте батька блудного сина, 
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який терпеливо чекав, щоб той 
“спам’ятався”, весь час видивляючись 
його. І “коли він далеко ще був”, він 
побіг до нього 13. Ми можемо моли-
тися про настанови стосовно того, 
коли говорити, що сказати і, так, 
в деяких випадках, коли мовчати. 
Пам’ятайте, що наші діти і члени 
сім’ї вже обрали йти за Спасителем у 
доземному царстві. Інколи лише зав-
дяки їхньому власному досвіду життя 
ті священні почуття прокидаються 
знову. Зрештою, вони самі мають 
прийняти рішення любити Господа 
і йти за Ним.

Є ще один особливий спосіб, 
яким учні виявляють свою любов 
до Спасителя. Сьогодні я вшано-
вую усіх, хто служить Господу як ті, 
хто дбає про інших. Як же Господь 
любить вас! У вашому тихому, непо-
мітному служінні ви йдете за Тим, 
Хто пообіцяв: “Твій Батько, Який 
бачить таємне, Сам винагородить 
тебе відкрито” 14.

Я згадую свого сусіда, дружина 
якого мала хворобу Альцгеймера. 
Кожної неділі він допомагав їй одяга-
тися для церковних зборів, зачісував 
її волосся, накладав макіяж, навіть 
одягав на неї сережки. Виконуючи 
це служіння, він був прикладом для 
кожного чоловіка і жінки в нашо-
му приході— насправді, для світу. 
Одного дня його дружина сказала 
йому: “Я лише хочу побачити свого 
чоловіка знову і бути з ним”.

Він відповів: “Я твій чоловік”.
А вона люб’язно відповіла: 

“О, добре!”
Я не можу говорити про виявлен-

ня турботи, не згадавши особливого 
опікуна в моєму житті— особливого 
для мене учня Спасителя— моєї 
вічної супутниці, Мері. Вона виявила 
всю можливу співчутливу турботу 
і любов. Через її руки передається 
Його ніжний, підтримуючий дотик. 
Мене б не було тут без неї. І з нею 
я зможу витерпіти до кінця і бути 
з нею у вічному житті.

Якщо ви глибоко страждаєте, з 
кимось або на самоті, я закликаю вас 
дозволити Спасителю подбати про 
вас. Довіртеся Його великій любо-
ві 15. Прийміть Його запевнення. “Я 
не кину вас сиротами,— Я прибуду 
до вас!”— обіцяє Він 16.

Брати і сестри, якщо ми ще не 
зробили цього повною мірою, то 
давайте більше звернемося до про-
щення, доброти і любові. Давайте 
припинимо війну, яка так часто вирує 
в серці тілесної людини, і проголоси-
мо Христову турботу, любов і мир 17.

Якщо “ви прийшли до пізнання 
слави [й доброти] Бога” 18, а також 
“спокут[и], уготован[ої] від заснуван-
ня світу” 19, “ви не матимете бажання 
образити один одного, але жити 
мирно. … І ви не дозволите, щоб 
ваші діти … порушили закони Бога, 
і билися і сварилися один з одним. 
… Але ви будете навчати їх … 

любити один одного, і служити один 
одному” 20.

Перед Своїм розп’яттям Спаситель 
навчав Своїх апостолів: “Нову запо-
відь Я вам даю: Любіть один одного! 
Як Я вас полюбив” 21 і “Якщо Ви Мене 
любите,— Мої заповіді зберігайте!” 22

Я свідчу, що Спасителеве справжнє 
ставлення до нас є таким, як зображе-
но в простягнутих руках статуї Ісус 
Христос Торвальдсена. Він все ще 
простягає Свої руки 23, закликаючи 
“Іди вслід за Мною”. Ми йдемо за Ним 
через любов і служіння одне одному 
та дотримання Його заповідей.

Я складаю своє особливе свідчен-
ня, що Він живе і любить нас доско-
налою любов’ю. Це Його Церква. 
Томас С. Монсон— Його пророк на 
землі сьогодні. Моя молитва про 
те, щоб ми могли любити нашого 
Небесного Батька і Його Сина силь-
ніше, а страждати менше. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. In Elie Wiesel, Open Heart, trans. Marion 

Wiesel (2012), 70.
 2. Матвій 5:38.
 3. Матвій 5:44; див. також 3 Нефій 12:44.
 4. Іван 13:34.
 5. Матвій 25:40.
 6. Mосія 2:17.
 7. Див. 1 Коринтянам 12:12.
 8. Адаптовано з “A Story of the ‘Barefoot 

Boy’: Written for J. G. Whittier’s Seventieth 
Birthday”, The Poetical Works of John 
Townsend Trowbridge (1869), 227.

 9. Мосія 18:8.
 10. Учення і Завіти 88:77.
 11. 1 Івана 4:19.
 12. Див. Учення і Завіти 76:26; Мойсей 7:37.
 13. Лука 15:17, 20.
 14. 3 Нефій 13:4; див. також Матвій 6:4.
 15. Див. “Lean on My Ample Arm”, Hymns, 

no. 120.
 16. Іван 14:18.
 17. Див. Учення і Завіти 98:16.
 18. Mосія 4:11.
 19. Мосія 4:7.
 20. Мосія 4:13– 15.
 21. Іван 13:34.
 22. Іван 14:15; див. також Іван 15:10.
 23. Див. Кн. Якова 6:4.
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від Бога, що всім дає просто, та не 
докоряє,— і буде вона йому дана” 6. У 
відповідь на його молитву віри були 
розкриті небеса. Бог Батько і Його 
Син, Ісус Христос, зійшли у славі та 
говорили з Джозефом Смітом, цим 
розпочався розподіл повноти часів. 
Для нас дивовижні зцілення, могутній 
захист, божественне знання, звільня-
юче прощення і безцінний мир— ось 
деякі з відповідей, які приходять, 
коли ми молимося зі щирим бажан-
ням душі 7 та з вірою.

Ми молимося нашому Батьку в імʼя 
Ісуса Христа, силою Святого Духа, 
тим самим залучаючи всіх трьох 
членів Божества до своїх молитов.

Ми молимося нашому 
Небесному Батькові і тільки 
Йому, бо Він є “Бог у небесах, Який 
є нескінченним і вічним … , спору-
джувач небес і землі, і всього, що 
в них є”. Як наш Творець, Він дав 
заповіді, щоб ми “любили Його і слу-
жили Йому, єдиному живому й істин-
ному Богові, і щоб Він був єдиною 
істотою, Кому б [ми] поклонялися” 8.

Коли ви молитеся до Небесного 
Батька з вірою, “Він заспокоїть вас у 
ваших стражданнях, … [і ви може-
те] бенкету[вати] Його любовʼю” 9. 
Президент Генрі Б. Айрінг розказав, 
як молитви його батька, що безу-
спішно боровся зі своїм захворю-
ванням на рак, навчили його про 
тісні особисті стосунки між Богом 
та Його дітьми:

“Коли біль посилювався, ми зна-
ходили його вранці на колінах біля 
ліжка. Він був надто слабким, щоб 
повернутися у ліжко. І він сказав 
нам, що молився, щоб спитати свого 
Небесного Батька, чому йому дово-
диться так сильно страждати, адже 
він завжди намагався чинити добро. 
Він сказав, що отримав лагідну відпо-
відь: “Богові потрібні мужні сини”.

чи знайде Він людей, які знають, як 
молитися з вірою, і які завдяки цьому 
підготувалися, щоб отримати спасін-
ня? “Бо кожен, хто покличе Господнє 
Імʼя, буде спасений” 2. Ми— діти 
люблячого Небесного Батька і може-
мо особисто спілкуватися з Ним, 
коли молимося “з щирим серцем, 
із справжнім наміром, маючи віру в 
Христа” 3, а потім діємо відповідно 
до відповідей, які отримуємо через 
підказки Святого Духа. Ми молимося, 
ми чуємо і слухаємося з вірою, щоб 
навчитися, як стати одним з Батьком 
і Його Сином 4.

Молитва з вірою відкриває шлях 
для славетних благословень, які 
посилаються з небес. Спаситель 
навчав:

“Просіть— і буде вам дано, 
шукайте— і знайдете, стукайте— 
 і відчинять вам;

Бо кожен, хто просить— одержує, 
хто шукає— знаходить, а хто стукає— 
відчинять йому” 5.

Якщо ми сподіваємося отримати, 
то повинні питати, шукати і стукати. 
Шукаючи істину, Джозеф Сміт про-
читав у Писаннях: “А якщо кому з вас 
не стачає мудрости, нехай просить 

Керол Ф. Мак- Конкі
Перший радник у генеральному президентстві 
Товариства молодих жінок

У боротьбі смертного життя ми 
ніколи не залишаємося самі, щоб 
виконати свою роботу, вести 

наші битви, зустрічати нещастя чи 
знаходити відповідь на запитання. Ісус 
Христос навчав притчею про те, що 
“треба молитися завжди, і не занепа-
дати духом”. Він розказав про одного 
суддю, який не шанував Бога і зовсім 
не зважав на людей. Неодноразово 
приходила до нього одна вдова, бла-
гаючи оборонити її від супротивника. 
Однак довгий час суддя не хотів їй 
допомогти. Але через те, що ця вдова 
так невтомно, наполегливо просила, 
суддя врешті- решт подумав: “Через 
те, що вдовиця оця докучає мені, то 
візьму в оборону її, щоб вона без кінця 
не ходила, і не докучала мені”.

А далі Ісус пояснив:
“Чи ж Бог в оборону не візьме  

обраних Своїх, що голосять до  
Нього день і ніч …?

Кажу вам, що Він їм незабаром 
подасть оборону”.

А потім Господь запитує: “Та Син 
Людський, як прийде, чи Він на землі 
знайде віру?” 1

Молитва необхідна для розвитку 
віри. Коли Господь прийде знову, то 

Наші моління  
з серця йдуть
Кожна мить безцінної молитви може бути священним часом, 
проведеним з Батьком, в імʼя Сина, силою Святого Духа.
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Тож він мужньо тримався до кінця, 
вірячи, що Бог любить його, прислу-
хається до нього і що Він підтримає 
його. Він був благословенний ще з 
малих літ знати і ніколи не забувати, 
що люблячий Бог знаходиться близь-
ко—на відстані молитви” 10.

Ми молимося в імʼя Ісуса 
Христа, тому що наше спасіння—  
у Христі, і “немає іншого Ймення, 
даного людям, що ним би спа-
стися ми мали” 11. Ми звертаємося 
до Батька у священне імʼя Ісуса 
Христа 12, бо Він є нашим заступни-
ком перед Батьком і Він захищає 
нашу справу 13. Він страждав, пролив 
Свою кров і помер, щоб прославити 
Свого Батька, і Його милосердне 
благання за нас відкриває шлях для 
кожного з нас, щоб отримати мир в 
цьому житті й безкінечне життя у сві-
ті прийдешньому. Він не хоче, щоб 
ми страждали довше або проходили 
більше тяжких випробувань, ніж це 
потрібно. Він хоче, щоб ми повер-
нулися до Нього, дозволили Йому 
полегшити наші тягарі, зцілити наше 
серце й очистити нашу душу Його 
очищуючою силою. Нам ніколи не 
слід звертатися в Його імʼя завчени-
ми і повторюваними словами. Щирі 
молитви, що здіймаються у священ-
не імʼя Ісуса Христа, є вираженням 
нашої відданої любові, нашої вічної 
вдячності і нашого незмінного 

бажання молитися, як молився Він, 
чинити, як чинив Він, і ставати таки-
ми, як Він.

Ми молимося силою Святого 
Духа, бо “той, хто просить у Дусі, 
просить згідно з волею Бога” 14. Коли 
ми молимося з вірою, Святий Дух 
може направляти наші думки так, 
щоб наші слова відповідали волі 
Бога. “Не просіть, щоб ви могли 
вжити це для своєї похоті, але про-
сіть з твердістю непохитною, щоб 
ви не піддалися ніякій спокусі, але 
щоб ви служили істинному і живому 
Богові” 15.

“Нам важливо не тільки знати, 
як молитися, але також важливо 
знати, як отримати відповідь на нашу 
молитву, вміти розпізнати, бути уваж-
ними, бути здатними чітко побачити 
і ясно зрозуміти Божу волю і Його 
мету стосовно нас” 16.

Президент Айрінг поділився 
наступним: “Я отримував відповіді 
на свої молитви. Ті відповіді були 
найбільш зрозумілими, коли те, чого 
я бажав, відступало перед поглина-
ючою потребою пізнати, чого хотів 
Бог. Саме тоді відповідь від любля-
чого Небесного Батька промовлялася 
у мій розум тихим лагідним голосом 
і могла бути записана у серці” 17.

Коли Спаситель увійшов у 
Гефсиманський сад, Його душа 
була охоплена сумом смертельним. 

У невимовних Своїх стражданнях 
єдиним, до Кого Він міг би зверну-
тися, був Його Батько. Він благав: 
“Коли можна, нехай обмине ця чаша 
Мене”. Але додав: “Та проте,— не як 
Я хочу, а як Ти” 18. Спаситель, хоч і 
був безгрішний, мав “знос[ити] муки, 
і страждання, і спокуси всякого 
роду”, в т.ч. й хвороби та недуги 
Свого народу. “[Він] страждатиме 
в плоті, щоб Він міг узяти на Себе 
гріхи Свого народу, щоб Він міг 
викреслити їхні провини згідно з 
силою Його визволення” 19. Тричі 
Він молився: “Нехай станеться воля 
Твоя” 20. Чаша Його не обминула. Він 
був зміцнений у смиренній молитві 
віри, щоб йти вперед і виконати 
Свою божественну місію задля 
нашого спасіння, щоб ми могли кая-
тися, вірити, слухатися й отримати 
благословення вічності.

Відповіді, які ми отримуємо в 
молитві, можуть і не бути тими, яких 
би нам хотілось. Але у важкі часи 
наші молитви стають рятувальним 
кругом любові й лагідної милості. 
Коли ми благаємо, то можемо бути 
зміцнені й рухатися вперед та вико-
нати все, на що ми були висвячені. 
Своїм святим, що живуть у важкі 
часи, Господь каже: “Нехай ваші 
серця буде втішено; бо всяка плоть 
у Моїх руках; будьте спокійними 
та знайте, що Я є Бог” 21.

Коли ми молимося особисто, 
із сімʼєю, у церкві чи у храмі, чи 
будь- де, коли ми молимося зі 
скрушеним серцем і упокореним 
духом, щоб знайти прощення, 
божественну мудрість або просто 
силу, щоб витерпіти до кінця, ми 
завжди молимось всім серцем, 
постійно благаючи Бога про свій 
добробут та добробут тих, хто 
навколо нас. Щирі бажання, вислов-
лювані в дусі вдячності за рясні 
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Нам не треба соромитися, свід-
чачи про місію Джозефа, як про-
рока, провидця і одкровителя, бо 
Господь завжди працював через 
пророків 3. Завдяки істинам, які були 
відновлені через Джозефа Сміта, ми 
знаємо набагато більше про нашого 
Небесного Батька і Спасителя Ісуса 
Христа. Ми знаємо про Їхні боже-
ственні якості, про Їхні стосунки 
Один з Одним і з нами, та про вели-
кий план викуплення, який дозволяє 
нам повернутися в Їхню присутність.

Президент Бригам Янг сказав так 
про Джозефа: “Це було ухвалено на 
радах вічності, задовго до того, як 
було закладено основи цієї землі, що 
саме йому, в останній розподіл цього 
світу, призначено стати тією люди-
ною, що принесе слово Боже людям 
і одержить повноту ключів і силу 
священства Сина Божого. Господь 
завжди мав своє око на ньому, … [бо 
його] було висвячено наперед у вічно-
сті очолити цей останній розподіл” 4.

У підготовці до цієї величної 
роботи Джозеф Сміт народився в 
люблячій сім’ї, яка мала багато пов-
сякденних тягарів і випробувань жит-
тя. Коли Джозеф почав мужніти, його 

Старійшина Крейг С. Крістенсен
З президентства сімдесятників

Коли Мороній вперше прийшов 
до Джозефа Сміта, то попере-
див, що Джозефове “ім’я матиме 

добру і погану славу серед усіх наро-
дів” 1. Ми бачили здійснення цього 
пророцтва. У війні між добром і злом 
Відновлення євангелії через пророка 
Джозефа Сміта має, як натхненних 
віруючих, які слідують за ним, так 
і гнівних антагоністів, які ведуть 
люту битву проти справи Сіону і 
проти самого Джозефа. Ця битва не 
є новою. Вона почалася невдовзі 
після того, як юний Джозеф увійшов 
у Священний гай і триває й до цього 
дня, посиливши свою активність в 
Інтернеті.

Господь особисто проголосив 
Джозефу Сміту:

“Кінці землі питатимуть про твоє 
ім’я, і нерозумні глузуватимуть з тебе, 
і пекло скаженітиме проти тебе;

Тоді як чисті серцем, і мудрі, і 
шляхетні, і доброчесні шукатимуть 
невпинно поради, і повноваження, 
і благословень з- під твоєї руки” 2.

Сьогодні я пропоную своє свід-
чення всім, хто прагне краще зрозу-
міти священну місію Джозефа Сміта 
молодшого, пророка Відновлення.

“Вибраного провидця 
Я поставлю”
Завдяки тому, що Джозеф був пророком, у нас є більше, ніж 
вікно в небеса—нам у вічність відкриті двері.

благословення, та вдячність за 
уроки життя поступово вселяють 
в наше серце непохитну віру в 
Христа, “яскравість надії” і “любов 
до Бога та всіх людей 22.

Молитва— це дар від Бога. Нам 
ніколи не слід відчувати себе загу-
бленими чи самотніми. Я свідчу, що 
кожна мить безцінної молитви може 
бути священним часом, проведе-
ним з нашим Батьком, в імʼя Сина, 
силою Святого Духа. Нехай же наші 
молитви справді будуть щирим 
бажанням душі і підносяться у вірі, 
щоб ми могли спілкуватися з Богом 
і одного дня стати готовими отри-
мати спасіння. У священне імʼя Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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почуття до Бога “були глибокі і часто 
гіркі” 5, однак його бентежили супе-
речливі релігійні ідеї, яким навчали 
проповідники тогочасся. На щастя, 
юний Джозеф не дозволив своїм 
запитанням паралізувати його віру. 
Він шукав відповіді в Біблії і знай-
шов таку пораду: “Якщо кому з вас 
не стачає мудрости, нехай просить 
від Бога, що всім дає просто, та не 
докоряє,—і буде вона йому дана” 6.

Джозеф пригадував: “Ще ніколи 
жоден уривок з Писань не зворушу-
вав людського серця з такою силою, 
як тоді ці слова зворушили моє. 
Вони, здавалося, в повній мірі заво-
лоділи почуттями мого серця. Я знову 
і знову вдумувався в ці слова” 7.

З простою вірою Джозеф діяв 
за цими духовними почуттями. Він 
знайшов усамітнене місце, став нав-
колішки “і почав виливати бажан-
ня [свого] серця Богові” 8. Джозеф 
з великою силою описав те, що 
сталося:

“Я побачив прямо над головою 
стовп світла, яскравішого за сонце, 
і спускаючись повільно з неба, це 
світло впало на мене.

… Коли світло було на мені, я 
побачив двох Осіб, що стояли переді 
мною у повітрі, блиск і славу Яких 
неможливо описати. Один з них 
звернувся до мене, називаючи моє 
ім’я, і сказав, указуючи на іншого: Це 
Мій Улюблений Син, Слухай Його! ” 9

Джозеф Сміт бачив Бога, Вічного 
Батька, та Ісуса Христа, Спасителя 
і Викупителя світу. Це було Перше 
видіння Джозефа. Протягом наступ-
них років Джозеф переклав Книгу 
Мормона даром і силою Бога. Його 
відвідали багато інших небесних 
істот, відновлюючи істини і повно-
важення, які були загублені протягом 
віків. Ці приклади божественного 
спілкування з Джозефом Смітом 
відкрили нам вікна небес і слави 
вічності. Життя Джозефа є свід-
ченням того, що коли будь- кому з 
нас не стачає мудрості, ми можемо 
просити у Бога з вірою і отримаємо 
відповіді—іноді від небесних істот, 
але частіше силою Святого Духа, 
Який промовляє до нас через натх-
ненні думки й почуття 10. Саме через 
Святого Духа ми можемо “пізнати 
правду про все” 11.

Для багатьох з нас свідчення 
про пророка Джозефа Сміта почи-
нається тоді, коли ми читаємо Книгу 
Мормона. Вперше я прочитав Книгу 
Мормона від палітурки до палітур-
ки, коли був студентом ранкової 
семінарії. Маючи яскраве уявлення 
хлопчика, я вирішив читати так, ніби 
я був Джозефом Смітом, відкриваючи 
істини у Книзі Мормона вперше. Це 
мало такий великий вплив на моє 
життя, що я продовжую читати Книгу 
Мормона у такий спосіб. Я часто 
помічаю, що це поглиблює мою 
вдячність за пророка Джозефа Сміта 
і за істини, відновлені у цій дорого-
цінній книзі.

Наприклад, уявіть собі почуття 
Джозефа, коли він переклав уривки 
про хрищення на відпущення гріхів. 
Джозеф, якому було сказано не при-
єднуватися до будь- якої з існуючих 
церков, природно мав запитання про 
цей спасительний обряд. Його запи-
тання знову привели його до молит-
ви, а та молитва привела до явлення 
Івана Христителя, який відновив 
Ааронове священство і повноважен-
ня христити 12.

Або подумайте про почуття, які 
міг мати Джозеф, коли вперше дізнав-
ся, що Ісус Христос відвідав людей 
Західної півкулі—що Він навчав 
їх, молився за них, зцілював їхніх 
хворих, благословляв їхніх дітей, 
дарував повноваження священства 
і благословляв для них причастя 13. 
Можливо Джозеф не усвідомлю-
вав цього в той час, але те, що він 
дізнався про обряди й організацію 
давньої Церкви Христа, підготу-
вало його до того, що пізніше він 
допомагав Господу відновлювати 
ту саму Церкву на землі.

Перекладаючи Книгу Мормона, 
Джозеф і його дружина Емма пере-
жили смерть свого немовляти- сина. 



29ЛИСТОПАД 2016

У ті дні проповідники зазвичай 
навчали, що діти, які помирають без 
хрищення, будуть навіки прокляті. 
Пам’ятаючи про це, уявіть почуття 
Джозефа, коли він перекладав ці сло-
ва пророка Мормона: “Малі діти не 
потребують ні покаяння, ні хрищен-
ня. … [Бо] малі діти живуть у Христі, 
аж від заснування світу” 14.

Можливо, найбільш приголом-
шливим для молодого Джозефа 
уривком у Книзі Мормона міг бути 
третій розділ 2 Нефія. У цьому роз-
ділі міститься давнє пророцтво про 
“вибраного провидця”, якого Господь 
поставить в останні дні—провидця, 
на ім’я Джозеф, названого за іменем 
його батька. Цього майбутнього 
пророка “поважатимуть дуже”, і він 
чинитиме діло “великої цінності” 
для свого народу. Він буде “великим, 
як Мойсей”, і йому буде дана сила 
нести слово Боже 15. Подумайте, що, 
мабуть, відчував Джозеф Сміт, коли 
усвідомив, що це пророцтво було 
про нього! Він перекладав не лише 
історію; він перекладав видіння про 
останні дні, про чудесне Відновлення 
євангелії Ісуса Христа—і сам 
Джозеф мав допомагати в його 
здійсненні!

Сьогодні, майже через 200 років, 
легко побачити, як було виконане це 
пророцтво. Ми знаємо про величні 
речі, виконані Джозефом як пророком 
Господа. Але пам’ятайте, що коли 
Джозеф перекладав це пророцтво, 
він вже зробив кілька речей, про 
які передрікали пророки. Він ще 
був молодим чоловіком, якому було 
трохи більше 20 років. Церква ще 
не була організована. Ще не було ні 
приходів, ні філій, ані місіонерів, ані 
храмів. Навряд чи хоч хтось тоді вже 
чув про Джозефа Сміта, а дехто з тих, 
хто чув, активно протидіяли йому. 
А тепер подивіться на ту велику 

роботу, яку виконав Господь рукою 
Свого слуги Джозефа, попри всю про-
тидію йому. Чи не є виконання цього 
пророцтва незаперечним фактом про-
рочого покликання Джозефа Сміта?

Всіх тих, хто, можливо, ставить під 
сумнів своє свідчення про Джозефа 
Сміта, чи продирається скрізь 
помилкову, оманливу або поверх-
неву інформацію про його життя і 
служіння, я запрошую подумати над 
плодами—багатьма благословення-
ми, які прийшли до нас завдяки диво-
вижній місії Джозефа Сміта, пророка 
Відновлення.

Завдяки тому, що Джозеф був 
пророком, одкровення і пророки 
вже не є чимось з минулого. “День 
чудес”—видінь, зцілень і служіння 
ангелів—не припинився 16.

Завдяки тому, що Джозеф був 
пророком, кожен з нас має доступ 
до сили і благословень святого 
священства, включаючи хрищення, 
дар Святого Духа і причастя.

Завдяки тому, що Джозеф був 
пророком, ми маємо благословення 
і обряди храму, які єднають нас з 
Богом, роблять нас Його народом і 
являють нам “силу божественності”, 
надаючи нам можливість одного 
дня “побачити обличчя Бога, Самого 
Батька, і вижити” 17.

Завдяки тому, що Джозеф був про-
роком, ми знаємо, що шлюб і сім’я 
відіграють важливу роль у Божому 
плані для нашого щастя. Ми знає-
мо, що завдяки храмовим обрядам і 
завітам, наші дорогі сімейні стосунки 
можуть тривати вічно.
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пройти тільки одна людина. Ми з 
напарником сказали їм, що нам не 
слід іти на Міст інків.

Проте вони наполягали, щоб 
таки піти. Їхні благання ставали все 
настійливішими, і я, незважаючи на 
те, що Дух стримував мене, піддався 
натиску однолітків і сказав їм, що ми 
підемо на той міст, але при умові, що 
будемо дуже обережні.

Ми пішли стежкою, що вела до 
Мосту інків, я йшов у кінці групи. 
Спочатку всі йшли повільно, як і 
домовились. Потім місіонери почали 
йти дуже швидко і навіть бігти. На 

Старійшина Хуан А. Аседа
Сімдесятник

У 1977 році я служив місіонером 
повного дня в Куско, Перу. Ми 
з напарником отримали дозвіл 

повести всіх місіонерів району Куско 
подивитися руїни величної фортеці 
Мачу- Пікчу.

Під кінець нашої екскурсії по 
руїнах декому з місіонерів захоті-
лося піти на Міст інків, що на цій 
гірській стежці. І я зразу ж відчув у 
своєму серці, що Дух утримує мене 
від того, щоб йти туди. Ця стежка 
була на крутому схилі гори на висоті 
610 метрів. У деяких місцях ця стежка 
була такою вузькою, що нею могла 

Господь Ісус Христос 
учить нас молитися
Коли молитеся ви, то ви справді молитеся чи просто  
промовляєте молитву?

Завдяки тому, що Джозеф був 
пророком, у нас є більше, ніж вікно 
в небеса—нам у вічність відкриті 
двері. Ми можемо пізнати “єдиного 
Бога правдивого, та Ісуса Христа, 
що послав [Він] Його” 18. Вічне життя 
може належати нам.

Понад усе, завдяки тому, що 
Джозеф був пророком, ми отри-
муємо свідчення за свідченням 
про те, що Ісус Христос є Сином 
Бога і Спасителем світу. Ми маємо 
цілий ланцюг особливих свідків 
Ісуса Христа, включаючи нашо-
го пророка сьогодні, Президента 
Томаса С. Монсона, радників у 
Першому Президентстві і членів 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів. 
До їхніх свідчень я додаю своє 
смиренне, однак міцне свідчення: 
Ісус Христос живе і веде Свою 
Церкву. Джозеф Сміт був і є про-
роком Відновлення. Священство і 
повноваження Бога знову на землі. 
Про те, щоб ми могли сміливо 
проголошувати наше свідчення і 
нашу вдячність за цього чудового 
пророка, провидця і одкровителя 
Господа, я молюсь у священне 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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мої прохання йти повільно вони не 
звертали уваги. Я відчув, що зобовʼя-
заний наздогнати їх, аби сказати, що 
ми повинні повернутися назад. Я був 
далеко позаду їх, тому мені довелося 
швидко бігти, аби їх наздогнати.

Коли я дістався до повороту, де 
стежка була надто вузькою, щоб йти 
удвох, я побачив там місіонера, який 
тихо стояв, притиснувшись спиною 
до скелі. Я запитав його, чому він 
тут стоїть. Він відповів, що до нього 
прий шло відчуття, що треба постояти 
тут якусь мить, щоб я міг пройти далі.

Я відчув необхідність наздогнати 
тих, хто був попереду нас, так що він 
допоміг мені тим, що пропустив мене 
повз себе, і я зміг трохи далі пройти 
стежкою. Я помітив, що та ділянка 
стежки вся вкрита рослинністю. Я 
ступив правою ногою на неї і зрозу-
мів, падаючи, що під рослинністю не 
було ґрунту. Я відчайдушно вхопився 
за якісь гілки, що звисали зі стежки. 
І в цю хвилину я побачив внизу, 
на 600 метрів нижче себе, річку 
Урубамба, яка перетинає Священну 
долину інків. Я відчув, що сили зали-
шають мене і це вже питання часу, 
скільки мені вдасться протриматися. 
У той же момент я палко помолився. 
Це була дуже коротка молитва. Я 
відкрив свої вуста і сказав: “Батьку, 
допоможи мені!”

Гілки не були достатньо міцними, 
щоб витримати вагу мого тіла. Я знав: 
кінець вже близько. І в ту саму мить, 
коли я мав ось- ось впасти, я відчув, 
як міцна рука вхопила мене за руку й 
витягла нагору. З цією допомогою я 
зміг якось вибратися знову вгору на 
стежку. Мене врятував той місіонер, 
який залишився у мене позаду.

Та в дійсності врятував мене 
наш Небесний Батько. Він почув 
мій голос. Тричі до цього я чув голос 
Духа, Який казав мені, що не слід іти 

на Міст інків, та я не послухався того 
голосу. Я був шокований, блідий і не 
знав, що сказати. Тоді я згадав, що 
інші місіонери були десь попереду 
нас, тому пішов шукати їх, а знайшов-
ши, розповів, що зі мною трапилось.

Ми поверталися до Мачу- Пікчу 
дуже обережно й мовчки. Дорогою 
назад я був мовчазний, і в мій розум 
прийшла думка, що Бог звернув 
увагу на мій голос, а я на Його голос 
не звернув жодної уваги. У моєму 
серці болісно щеміло через те, що 
я не послухав Його голосу, і в той 
же час я відчував велику вдячність 
за Його милість. Він не застосував до 
мене Свою справедливість, а у Своїй 
великій милості врятував мені життя 
(див. Алма 26:20).

У кінці дня, коли у мене настав 
час для особистої молитви, я молив-
ся всім серцем “От[цю] милосердя й 
Бог[у] потіхи всілякої” (2 Коринтянам 
1:3). Я молився “з щирим серцем, із 
справжнім наміром, маючи віру в 
Христа” (Мороній 10:4).

Рано- вранці того дня я молився 
своїми вустами, а потім, коли мені 
загрожувала загибель, я молився до 
Нього всім серцем. Я розмірковував 
над своїм життям, що було до того 
моменту. І згадав багато випадків, 
коли наш Небесний Батько був дуже 
милостивий до мене. Він дав мені 
багато уроків у той день в Мачу- Пікчу 
і в Куско, Перу. Одним з них був урок 
про те, що я повинен завжди моли-
тися “з щирим серцем, із справжнім 

наміром, [виявляючи] віру в Христа”.
Одного разу Господь Ісус Христос 

“молився … у місці одному” і “коли 
перестав, озвався до Нього один 
із Його учнів: “Господи, навчи нас 
молитися” (Лука 11:1). Тоді Він нав-
чав Своїх учнів молитися. І сьогодні 
Він навчає вас і мене молитися, 
коли ми уявляємо, як Він молиться 
в Гефсиманії і каже: “Не Моя, а Твоя 
нехай станеться воля!” (Лука 22:42). 
Коли ви молитеся, то ви дійсно, 
насправді хочете, щоб “не моя, 
а Твоя нехай станеться воля”?

Павло описав, як Ісус молився 
“за днів тіла Свого”, особливо в 
Гефсиманії: “З голосінням великим та 
слізьми приніс був благання й молит-
ви до Того, Хто від смерти Його міг 
спасти,— і був вислуханий за побож-
ність Свою” (Євреям 5:7). А коли 
молитеся ви, то ви справді молитеся 
чи просто промовляєте молитву? 
Ваші молитви поверхові?

Ісус молився палко й розмовляв зі 
Своїм Батьком. “І сталося, як христи-
лись усі люди, і як Ісус, охристив-
шись, молився, розкрилося небо” 
(Лука 3:21). Коли молитеся ви, то чи 
відчуваєте, наче небеса розкривають-
ся? Коли востаннє ви відчували, що 
у вас є звʼязок з небесами?

Ісус готувався перед прийняттям 
важливих рішень, молячись до Свого 
Батька.

“Часу того Він вийшов на гору 
молитися, і перебув цілу ніч на 
молитві до Бога.



32 СУБОТНЯ РАНКОВА СЕСІЯ | 1 ЖОВТНЯ 2016 Р.

А коли настав день, покликав 
Він учнів Своїх, і обрав із них 
Дванадцятьох, яких і апостолами 
Він назвав” (Лука 6:12–13).

А ви готуєтеся до прийняття 
важливих рішень, молячись своєму 
Небесному Батьку? Ви готуєтеся 
до моменту молитви?

Коли Ісус прийшов на Американ-
ський континент, Він навчав людей 
молитися. “І Ісус сказав їм: Моліться 
далі; проте, вони і не переставали 
молитися” (3 Нефій 19:26).

Ісус запрошує нас “моли[ти]сь 
завжди” (УЗ 10:5). Ісус знає, що 
наш Небесний Батько чує нас 
і дає те, що є для нас найкра-
щим. Чому ж іноді ми не хочемо 
приймати? Чому?

У ту ж саму мить, коли ми 
кажемо: “Батьку Небесний”, Він чує 
наші молитви й відчуває нас і наші 
потреби. І ось Його очі і Його вуха 
тепер звернені до вас. Він читає 
наші думки і відчуває наше серце. 
Ви нічого не можете приховати від 
Нього. Отже, дивовижним є те, що 
Він буде дивитися на вас очима 
любові й милосердя— любові й 
милосердя, які ми не в змозі повні-
стю збагнути. Але любов і милосер-
дя вже з Ним в ту ж саму мить, коли 
ви кажете: “Батьку Небесний”.

Ось чому момент молитви є 
дуже, дуже священним моментом. 
Він— не людина, щоб сказати: “Ні, 
я тебе не буду слухати зараз, бо ти 
приходиш до мене тільки тоді, коли 
в тебе проблеми”. Це тільки люди 
так роблять. Він— не людина, щоб 
сказати: “”О, ти й уявити не можеш, 
як я зайнятий зараз”. Це тільки люди 
так кажуть.

Моя надія і моя молитва про 
те, щоб всі ми могли молитися так, 
як нас навчав молитися Ісус, в імʼя 
Господа Ісуса Христа, амінь. ◼

ніколи в житті я не почував себе 
настільки пригніченим. Я не мав 
жодного уявлення про те, як лікувати 
запалення легенів у 10- річної дитини. 
Я почав сумніватися в тому, що я вза-
галі тут роблю.

Саме в ту мить один зі старших 
інтернів поклав свою руку мені на 
плече. Він запитав у мене про мої 
справи і я відверто розповів йому про 
невіру у свої сили та страхи. Його від-
повідь змінила моє життя. Він сказав 
мені, що він та інші старші інтерни 
дуже пишалися мною і відчувають, 
що я стану відмінним лікарем. Якщо 
казати коротко, він вірив у мене в той 
час, коли я навіть сам не вірив у себе.

Як і в моєму прикладі, члени 
Церкви часто запитують: “Чи я 
достатньо хороша людина?” або “Чи 
я дійсно зможу потрапити до целе-
стіального царства?” Звичайно, немає 
такого поняття як “бути достатньо 
хорошим”. Ніхто з нас не може “заро-
бити” або “заслужити” своє спасіння, 
але це нормально— цікавитися, чи 

Старійшина Дж. Девн Корніш
Сімдесятник

Дорогі сестри та брати, яке 
це благословення для нас 
зібратися, щоб навчатися 

від Господніх слуг. Чи це не чудо-
во, скількома різними шляхами наш 
люблячий Небесний Батько скеровує 
і благословляє нас? Він дійсно хоче, 
щоб ми повернулися додому.

Завдяки низці лагідних милостей, 
мене, тоді ще молодого лікаря, який 
щойно закінчив медичний універси-
тет, прийняли на конкурсних засадах 
до інтернатури з педіатрії у дуже 
престижному закладі. Коли я зустрів-
ся з іншими інтернами, я відчув себе 
найменш розумним та найгірше 
підготовленим серед усіх. Я думав, 
що ніколи не досягну рівня інших 
членів групи.

Якось на початку третього міся-
ця навчання я пізно ввечері сидів 
на посту медичної сестри у лікарні 
і, намагаючись заповнити форму 
лікарських призначень для хлопчика 
із запаленням легенів, то мовчазно 
ридав, то провалювався в сон. Ще 

Чи я достатньо хороша 
людина? Чи я зможу 
досягти цього?
Якщо ви дійсно будете старатися і не будете шукати відмовок 
або бунтувати, будете часто каятися та благати про благодать, 
ви дійсно будете “достатньо хорошими”.
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прийнятні ми для Господа, бо саме 
так я розумію ці питання.

Іноді під час відвідування церкви 
ми стаємо пригніченими навіть від 
щирих закликів до самовдоскона-
лення. Ми тихенько думаємо: “Я не 
в змозі все це зробити” або “Я ніколи 
не стану настільки хорошим, як всі 
ці люди”. Можливо, ми відчуваємо 
щось схоже до того, що і я тієї ночі 
в лікарні.

Будь ласка, мої любі брати та 
сестри, ми повинні припинити порів-
нювати себе з іншими. Ми без необ-
хідності катуємо себе, змагаючись 
та порівнюючи. Ми хибно судимо 
про власну гідність, виходячи з того, 
чи є у нас ті чи інші речі або ні, та 
керуючись поглядами інших людей. 
Якщо ми маємо порівнювати, давай-
те порівнювати те, якими ми були у 
минулому, з тим, які ми сьогодні,— та 
навіть з тим, якими ми хочемо бути у 
майбутньому. Єдина думка про нас, 
яка має значення,— це що Небесний 
Батько думає про нас. Будь ласка, 
щиро запитуйте у Нього про те, якої 
Він про вас думки. Він любитиме і 
виправлятиме, але ніколи не знеохо-
чуватиме нас; це прийом Сатани.

Дозвольте мені сказати прямо і 
ясно. Відповідями на питання “Чи я 
достатньо хороша людина?” та “Чи 
я зможу досягти цього?” є “Так! Ви 
достатньо хороша людина” і “Так, ви 
дійсно зможете, якщо будете продов-
жувати каятися та не будете шукати 
відмовок або повставати проти Бога”. 
Бог небесний— це не безсердеч-
ний спортивний суддя, який шукає 
будь- який привід, щоб викинути нас 
з гри. Він наш досконало люблячий 
Батько, який більш за все бажає, щоб 
всі Його діти повернулись додому і 
вічно жили з Ним як сім’ї. Він дійсно 
віддав Свого Єдинонародженого 
Сина, щоб ми не згинули, але мали 

вічне життя! 1 Будь ласка, вірте та, 
будь ласка, черпайте надію та втіху 
з цієї вічної істини. Наш Небесний 
Батько прагне, аби ми цього досягли! 
Це є Його робота і Його слава2.

Мені подобається, як Президент 
Гордон Б. Хінклі навчав цьому прин-
ципу. Я чув, як у кількох випадках 
він казав: “Брати та сестри, все, що 
Господь очікує від нас,— це старати-
ся, але ви маєте дійсно старатися!” 3

“Дійсно старатися” означає 
робити все, що в наших силах, 
визначаючи те, в чому нам слід 
вдосконалитися, і потім старатися 
знову. Повторюючи ці дії, ми стаємо 
все ближче та ближче до Господа; ми 
все більше і більше відчуваємо Його 
Дух 4; та ми отримуємо все більше 
Господньої благодаті або допомоги 5.

Я іноді думаю, ми іноді не усві-
домлюємо, наскільки сильно Господь 
прагне нам допомогти. Мені подо-
баються слова старійшини Девіда А. 
Беднара, який сказав:

“Більшість із нас чітко розуміє, що 
Спокута призначена для грішників. 
Однак я не маю такої ж впевненості, 
що ми знаємо і розуміємо, що Спокута 
призначається також і для святих …

Спокута допомагає нам долати 
погане та уникати його, робити 
добро й ставати хорошими …

“… Завдяки благодаті Господа 
люди … отримують силу й допо-
могу, щоб чинити добрі справи, які 

не змогли б виконати, покладаю-
чись лише на власні сили. … Ця 
благодать є силою, яка збільшує 
здібності …” [Путівник по Писаннях, 
“Благодать”; курсив додано] … або 
небесн[ою] допомог[ою], якої кожен 
з нас так відчайдушно потребує, 
щоб стати гідними целестіального 
царства” 6.

Все, що нам потрібно зробити, щоб 
отримати цю небесну допомогу,— це 
попросити про неї і потім діяти так, як 
підказують нам праведні спонукання, 
які ми отримуємо.

Чудова новина полягає у тому, 
що, якщо ми щиро покаялися, наші 
колишні гріхи не утримуватимуть нас 
від піднесення. Мороній розповідає 
нам про грішників його часу: “Але 
стільки, скільки вони каялися і праг-
нули прощення з щирим наміром, 
їм прощалося” 7.

І Сам Господь, говорячи про гріш-
ника, сказав:

“Якщо він зізнається у своїх гріхах 
перед тобою і переді Мною, і пока-
ється у щирості свого серця, того ви 
прощатимете, і Я його прощу.

Так, і скільки Мої люди каятимуть-
ся, стільки Я прощатиму їм їхні гріхи 
проти Мене” 8.

Якщо ми будемо щиро каятися, 
Бог дійсно пробачить нам, навіть 
коли ми вчиняли той самий гріх 
знов і знов. Як сказав старійшина 
Джеффрі Р. Холланд: “Скільки б, як 
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ви думаєте, нагод не втратили, скіль-
кох би помилок, як ви відчуваєте, не 
припустилися … , я свідчу, що ви не 
зайшли далі тієї відстані, куди сягає 
божественна любов. Ви не можете 
зійти нижче тієї глибини, до якої сяє 
нескінченне світло Спокути Христа” 9.

Це не означає ні в якому разі, що 
гріх— це нормально. У гріха завжди 
є наслідки. Від гріха завжди зазна-
ють шкоди та болю як грішник, так 
і ті, хто постраждав через його або 
її гріхи. Та істинне покаяння ніколи 
не буває легким 10. Більш того, будь 
ласка, зрозумійте, що навіть хоча 
Бог і змиває провину та брудно-
ту від наших гріхів, коли ми щиро 
каємося, Він може не одразу усуну-
ти всі наслідки наших гріхів. Іноді 
вони залишаються з нами протягом 
всього нашого життя. І найгірший 
вид гріха— це навмисний гріх, коли 
хтось каже: “Я можу грішити зараз, 
а покаюся пізніше”. Я вважаю, що 
це— свідоме висміювання жертви 
та страждань Ісуса Христа.

Сам Господь сказав: “Бо Я, 
Господь, не можу дивитися на гріх 
з найменшою мірою допущення” 11.

І Алма проголосив: “Ось, я кажу 
тобі, злочестивість ніколи не була 
щастям” 12.

Одна з причин того, чому твер-
дження Алми є особливо вірним, 

полягає в тому, що чинячи гріх знову, 
ми віддаляємо себе від Духа, стаємо 
пригніченими і тоді припиняємо 
каятися. Але я повторюю, що завдяки 
Спокуті Христа, ми можемо каятися 
та бути повністю прощеними тільки 
тоді, коли наше покаяння щире.

Що ми не можемо робити, так це 
шукати відмовок замість того, щоб 
каятися. Нам не вдасться виправдати 
себе в наших гріхах словами: “Бог 
знає, що це надто важко для мене, 
тому Він приймає мене таким, як я є”. 
“Дійсно старатися” означає, що ми 
робимо це, у той час як ми повністю 
наближаємося до стандарту Господа, 
чітко визначеному у питаннях, які 
нам ставлять під час співбесіди для 
отримання храмової рекомендації.

Ще одна річ, яка, безсумнівно, 
завадить нам потрапити на небеса 
та відділить нас від допомоги, якої ми 
потребуємо зараз,— це бунт. З книги 
Мойсея ми дізнаємося, що Сатану 
було скинуто з небес через бунт 13. 
Усі ми бунтуємо щоразу, коли каже-
мо у своєму серці: “Мені не потрібен 
Бог і мені не потрібно каятися”.

Як педіатр відділення реанімації, 
я знаю, що, якщо хтось відмовиться 
без вагомих причин від лікування, яке 
може врятувати життя, це призводить 
до фізичної смерті, якій можна було б 
запобігти. Подібно до цього, коли ми 
бунтуємо проти Бога, ми відмовля-
ємося від нашої єдиної допомоги та 
надії, якою є Ісус Христос, що при-
зводить до духовної смерті. Ніхто з 
нас не в змозі зробити це своєю влас-
ною силою. Ніхто з нас ніколи не 
буде “достатньо хорошим”, як тільки 
через діяння і милість Ісуса Христа 14, 
але оскільки Бог поважає нашу сво-
боду волі, ми також не можемо бути 
спасенними без наших старань. Ось 
як діє баланс між благодаттю і діла-
ми. Ми можемо мати надію у Христі, 

бо Він прагне допомогти нам та 
змінити нас. Фактично, Він уже допо-
магає вам. Просто зупиніться і заду-
майтеся, та побачте, як Він допомагає 
вам у вашому житті.

Я свідчу вам: якщо ви дійсно 
будете старатися і не будете шукати 
відмовок або бунтувати, будете часто 
каятися та благати про благодать або 
допомогу Христа, ви дійсно будете 
“достатньо хорошими”, прийнятни-
ми для Господа; ви дійсно зможете 
потрапити в целестіальне царство, 
будучи досконалими у Христі; та ви 
отримаєте благословення, славу і 
радість, яких Бог прагне для кожного з 
Його дорогоцінних дітей, в тому числі 
особливо для вас і мене. Я свідчу, що 
Бог живе і хоче, щоб ми повернули-
ся додому. Я свідчу, що Ісус живе. В 
святе ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Іван 3:16.
 2. Див Мойсей 1:39.
 3. Ця точна цитата Президента Хінклі не 

надрукована, але ось що було записано: 
“Просто робіть все, що ви можете, 
але переконайтеся, що так воно і є” 
(“A Challenging Time—a Wonderful 
Time”, Teaching Seminary: Preservice 
Readings [Church Educational System 
manual, 2004], 18). Він також сказав: 
“Будь- ласка, не пиляйте себе думками 
про невдачу. Не ставте цілей, які далекі 
від ваших можливостей досягти їх. 
Просто робіть те, що можете найкращім 
відомим вам способом і Господь прийме 
ваші зусилля” (“Rise to the Stature of the 
Divine within You”, Ensign, Nov. 1989, 96).

 4. Див. Учення і Завіти 50:24.
 5. Див. Етер 12:27.
 6. Девід А. Беднар, “Спокута й подорож 

земним життям”, Ліягона, квіт. 2012 р., 
с. 14.

 7. Мороній 6:8.
 8. Мосія 26:29– 30.
 9. Джеффрі Р. Холланд, “Робітники у 

винограднику”, Ліягона, трав. 2012 р., 
с. 33.

 10. Див. Учення і Завіти 19:15–19.
 11. Учення і Завіти 1:31.
 12. Алма 41:10.
 13. Див. Мойсей 4:3.
 14. Див. 2 Нефій 2:6– 8.
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Коли його сон було пояснено 
і розв’язано, цар впевнено сказав: 
“Ваш Бог—це Бог над богами та 
Пан над царями” 4.

Завдяки чудесному втручанню 
Бога, Даниїл пророкував про май-
бутнє відновлення на землі євангелії 
Ісуса Христа—царства, яке напов-
нить усю землю, “[і] навіки не зруйну-
ється, … а … буде стояти навіки”.

Кількість членів Церкви в останні 
дні буде відносно невеликою, як про-
рокував Нефій, однак вони будуть по 
всьому лицю землі, а сила й обряди 
священства будуть доступні всім, хто 
бажає цього, наповнюючи землю, як 
передрікав Даниїл 5.

У 1831 році пророк Джозеф Сміт 
отримав таке одкровення: “Ключі 
царства Бога [і збирання Ізраїля 
з чотирьох частин землі] ввірені 
людині на землі, і звідти покотиться 
євангелія аж до кінців землі, наче 
камінь, який відсічено від гори без 
рук, покотиться, доки він не напов-
нить усю землю” 6.

Наш спільний обов’язок
Збирання Ізраїля—це диво. 

Це схоже на величезний пазл, чиї 
деталі будуть поставлені на місце 
перед славетними подіями Другого 

Даниїл відповів:
“Ані мудреці, ані заклиначі, ані 

чарівники [не можуть розповісти 
тобі про те, що ти бачив уві сні]. …

Але є на небесах Бог, що [може 
відкрити ці речі, і] Він завідомив царя 
Навуходоносора про те, що буде в 
кінці днів. …

Небесний Бог,—сказав Даниїл,—
поставить царство—[з гори відірветь-
ся камінь сам, не руками, який стане 
великою горою і наповнить всю 
землю, і воно] навіки не зруйнується, 
… а … буде стояти навіки.

Сон цей,—сказав Даниїл,—пев-
ний, і певна його розв’язка!” 3

Старійшина Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Багато важливої роботи Бога 
залишається невидимою в очах 
світу. Шосте століття до народ-

ження Христа принесло відомих мис-
лителів, таких як Конфуцій в Китаї і 
Будда у Східній Індії, але сила Божого 
священства була на Даниїлі, пророці, 
який жив у полоні під час правління 
Вавилонського царя Навуходоносора.

Занепокоєний сном уночі, цар 
Навуходоносор вимагав, щоб його 
чарівники й чаклуни розповіли йому 
те, що йому наснилося, і розтлума-
чили сон. Звичайно ж, вони не могли 
розповісти цареві про те, що той 
бачив уві сні, і запротестували. “Нема 
на суходолі людини, що могла б 
[зробити це, і жоден цар] не питався 
такої речі” 1. Цар Навуходоносор роз-
гнівався через їхню неспроможність 
зробити це, і гнівно проголосив, що 
всіх порадників слід вигубити.

Даниїл, один з мудреців царя, 
молився, просячи “милості … Бога … 
на цю таємницю” 2.

Сталося диво. Таємницю, яку 
бачив цар уві сні, було відкрито 
Даниїлу.

Даниїла привели до царя. “Чи ти 
можеш об’явити мені сон, якого я 
бачив, та його розв’язку?”

Свідок Бога
Я пропоную вам припинити відчувати вину стосовно будь- якої 
якості, якої, на вашу думку, вам не вистачає, коли ви ділитеся 
євангелією. Краще моліться, щоб “бути свідками Бога”. 
Це набагато сильніша мотивація, ніж вина.
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пришестя. Саме так, як нас може 
приголомшити гора детальок пазлу, 
ймовірно, й перші святі ставилися 
до доручення нести відновлену єван-
гелію до всього світу, як до майже 
нездійсненного завдання. Але вони 
почали виконувати його—людина за 
людиною, пазл за пазлом, знаходячи 
рівні краї, працюючи над тим, щоб 
правильно побудувати цю боже-
ственну роботу. Мало- помалу камінь, 
відсічений без рук, почав котитися; 
з сотень до тисяч, до десятків тисяч, 
а зараз вже до мільйонів святих 

останніх днів, які уклали завіти в усіх 
народах, з’єднують деталі пазлу цієї 
чудової роботи й дива.

Кожен з нас є деталлю пазлу і 
кожен з нас допомагає ставити на 
свої місця інші невід’ємні деталі. 
Ви важливі у цій величній справі. 
Тепер ми ясно бачимо майбутнє. Ми 
бачимо, що диво продовжується, і 
рука Господа скеровує нас, коли ми 
заповнюємо пробіли, які залишилися. 
Тоді “Великий Єгова … скаже, що 
роботу виконано” 7, і повернеться 
у величі й славі.

Президент Томас С. Монсон 
сказав: “Зараз для членів Церкви і 
для місіонерів настав час іти разом, 
працювати разом, … щоб приводити 
душі до Нього. … Він допомагати-
ме в нашій роботі, якщо ми будемо 
діяти з вірою, щоб виконувати Його 
роботу” 8.

Божественно призначений обо-
в’язок, який колись лежав головним 
чином на плечах місіонерів повного 
дня, зараз лежить на кожному з нас. 
Всі ми бажаємо ділитися відновленою 
євангелією і мені приємно, що тисячі 
людей христяться кожного тижня. 
Але, навіть маючи це чудове благо-
словення, наша турбота про наших 
братів і сестер та бажання догодити 
Богу, переконливо спонукають нас 
невідкладно поширювати і зміцнюва-
ти царство Бога по всьому світу.

Межі вини
Навіть, маючи сильне бажан-

ня ділитися євангелією, можливо, 
ваші спроби в минулому принесли 
вам небагато радості. Можливо, ви 
почуваєтеся, як мій друг, який сказав: 
“Я розповідав про Церкву членам 
нашої сім’ї та друзям, але мало хто 
зацікавився, і з кожною невдачею я 
все більше вагався. Я знаю, що маю 
робити більше, але я застряг і відчу-
ваю велику вину”.

Давайте подивимося, чи зможу 
я допомогти.

Відчуття вини відіграє важли-
ву роль, бо воно спонукає нас до 
змін, які нам потрібно зробити, 
але є межі, до яких відчуття вини 
допомагатиме нам.

Вина схожа на акумулятор авто-
мобіля, який заправляється пальним. 
Він може забезпечити автомобіль 
світлом, запустити двигун і увімкнути 
фари, але він не забезпечить пальним 
довгу подорож попереду. Самого 

Збирання Ізраїля нагадує величезний пазл, деталі якого будуть належно розміщені перед 
Другим пришестям. Кожний з нас є деталлю цього пазла, і кожний з нас допомагає ставити 
на свої місця інші невідʼємні деталі.
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акумулятора не достатньо. Як і 
відчуття вини.

Я пропоную вам припинити відчу-
вати вину стосовно будь- якої якості, 
якої, на вашу думку, вам не вистачає, 
коли ви ділитеся євангелією. Краще 
моліться, як навчав Алма, щоб мати 
можливості “бути свідками Бога в усі 
часи і в усьому, і в усіх місцях … щоб 
[інші] могли бути викуплені Богом, 
і причислені до тих, хто в першому 
воскресінні, [і] мати вічне життя” 9. 
Це набагато сильніша мотивація, 
ніж вина.

Якщо ми свідки Бога в усі часи і 
в усіх місцях, це відображатиметься 
і в тому, як ми живемо, і в тому, як 
ми говоримо.

Будьте відкритими стосовно вашої 
віри в Христа. Коли вам випаде 
нагода, говоріть про Його життя, 
Його вчення і Його незрівнянний дар 
для всього людства. Поділіться Його 
могутніми істинами з Книги Мормона. 
Він дав нам таке обіцяння: “Кожного, 
хто Мене визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм визнаю 
й Я” 10. Я обіцяю вам: якщо ви часто і 
щиро молитиметеся про можливості 
“бути свідками Бога”, такі можливо-
сті приходитимуть, і тих, хто прагне 
більше світла і знання, пошлють вам 
назустріч. Коли ви реагуватимете 
на духовні спонукання, Святий Дух 
доноситиме ваші слова до серця 
іншої людини, і одного дня Спаситель 
визнає вас перед Своїм Батьком.

Спільні зусилля
Духовна робота з допомоги 

комусь прийти в царство Бога 
потребує групових зусиль. Якомога 
скоріше залучіть до неї місіонерів 
і моліться про небесну допомогу. 
Але пам’ятайте, розклад навернення 
іншої людини не завжди такий, яким 
бачите його ви 11.

Камла Персенд, з Маврикійських 
островів, навчалася в медичному 
університеті в Бордо, Франція, коли 
ми зустрілися з нею в лютому 1991 
року. Ми молилися сім’єю, щоб 
мати змогу поділитися євангелією з 
кимось, хто шукав істину, і ми нав-
чали її у нас вдома. Я мав привілей 
охристити її, але ми були не найго-
ловнішим фактором, завдяки якому 
Камла приєдналася до Церкви. Друзі, 
місіонери і навіть члени сім’ї були 
“свідками Бога” в її рідній країні, і 
одного дня, у Франції, коли настав 
час Камли, вона прийняла рішення 
христитися. Зараз, 25 років потому, 
всі благословення того рішення 
огорнули її, і її син служить місіоне-
ром на Мадагаскарі.

Будь ласка, не ставтеся до своїх 
зусиль ділитися любов’ю Спасителя з 
іншими, як до іспиту: склав/не склав, 
визначаючи оцінку тим, наскільки 
позитивно ваші друзі відреагували на 
ваші почуття або запрошення зустрі-
тися з місіонерами 12. Своїми земни-
ми очима ми не можемо ні оцінити 
вплив наших зусиль, ні встановити 
розклад навернення. Коли ви діли-
теся з іншими любов’ю Спасителя, 
ваша оцінка завжди найвища.

Деякі уряди обмежили робо-
ту місіонерів, що спонукає наших 
чудових членів Церкви виявляти ще 

більшу сміливість у тому, щоб “бути 
свідками Богa в усі часи і в усьому”.

Надія з Москви часто дарує іншим 
Книгу Мормона у подарунковій скри-
ні, засипаючи її великою кількістю 
цукерок. “Я кажу людям,—пояснює 
вона,—що це найсолодший дар, який 
я можу надати їм”.

Невдовзі після свого хрищення 
в Україні, Світлана відчула, що має 
поділитися євангелією з чоловіком, 
якого вона часто бачила в автобусі. 
Коли той чоловік вийшов на своїй 
зупинці, вона спитала: “Чи хотіли 
б ви більше дізнатися про Бога?” 
Чоловік відповів: “Так”. Місіонери 
навчали Віктора і він охристився. 
Пізніше він і Світлана запечаталися у 
Фрайберзькому храмі, Німеччина.

Будьте уважні, ваші благословення 
можуть приходити неочікуваними 
шляхами.

Сім років тому, ми з Кеті зустріли 
Дієго Гомеса і його прекрасну сім’ю 

Навернення Дієго Гомеса (вгорі, у першому 
ряді, третій справа) та Камли Персанд 
(справа зі своєю сімʼєю після 25 років з дня 
свого хрищення) сталося завдяки допомозі 
й підтримці багатьох тих, хто був для них 
“свідками Бога”. 
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в Солт- Лейк- Сіті. Разом з нами вони 
відвідали день відкритих дверей 
храму, але з подякою відхилили 
наше запрошення більше дізнатися 
про Церкву. Минулого травня мені 
несподівано зателефонував Дієго. 
Певні події в його житті спонукали 
його стати на коліна. Він сам знай-
шов місіонерів, прослухав бесіди 
і був готовий христитися. 11 черв-
ня цього року я увійшов у води 
хрищення разом зі своїм другом і 
учнем Христа—Дієго Гомесом. Його 
навернення мало власний розклад 
і прийшло з допомогою й підтрим-
кою багатьох тих, хто простягнув 
йому руку допомоги, як “свідок 
Бога”.

Запрошення для молоді
Нашій дивовижній молоді і 

дорослим молодим людям по всьо-
му світу я даю особливе запрошення 
й виклик—бути “свідками Бога”. Ті, 
хто оточує вас, відкриті для духов-
них досліджень. Пам’ятаєте про 
пазл? Ви не починаєте цю роботу 
з порожніми руками. У вашому 
розпорядженні є технології і соці-
альні медіа- ресурси. Ви потрібні 
нам; Господу потрібно, щоб ви ще 
більше долучилися до цієї величної 
справи.

Спаситель сказав: “Тож ідіть, і 
навчіть всі народи, христячи їх в 
Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа” 13.

Ви не випадково живете в Африці, 
Азії, Європі, Північній, Центральній 
або Південній Америці, на Тихооке-
анських островах або в іншому місці 
Божого світу, оскільки євангелія має 
дійти до “кожно[го] народу, колін[а], 
язик[а] і всі[х] люд[ей]” 14.

Небесний Бог постави[в] цар-
ство—[з гори відірвався камінь сам, 
не руками, який став великою горою 
і наповнив всю землю, і] навіки не 

зруйнується, … а … буде стояти 
навіки …

Сон цей певний, і певна його 
розв’язка!” 15

Я завершу словами з Учення і 
Завітів: “Прикликайте Господа, щоб 
Його царство могло йти по землі, щоб 
жителі її могли сприймати його і бути 
готовими до днів прийдешніх, у які 
Син Людини зійде в небесах, одяг-
нений у яскравість Своєї слави, щоб 
зустріти царство Бога … на землі” 16. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Даниїл 2:10.
 2. Даниїл 2:18.
 3. Даниїл 2:26–28, 44–45; див. також вірші 

34–35.
 4. Даниїл 2:47.
 5. Див. 1 Нефій 14:12–14.
 6. Учення і Завіти 65:2; див. також Учення 

і Завіти 110:11.
 7. Учення Президентів Церкви: Джозеф 

Сміт (2007), с. 143; див. також Бойд К. 
Пекер, “Стяг істини піднято”, Ліягона, 
лист. 2003, с. 27.

 8. Томас С. Монсон, “Вітаємо вас на 
конференції!”, Ліягона, лист. 2013, с. 4.

 9. Мосія 18:9.
 10. Матвій 10:32.
 11. Місяць тому я був у Санта- Марії, 

Бразилія. Брат Джоао Грал розповів 
мені, що, будучи юнаком, він відвідував 

церкву протягом двох років, маючи 
бажання христитися, але його батько не 
дозволяв йому. Якось він сказав своїм 
сестрам, які мали таке ж бажання, що їм 
треба стати на коліна і помолитися, щоб 
Бог пом’якшив серце їхнього батька. 
Вони помолились на колінах і пішли до 
школи.

Коли того дня вони повернулися 
додому, то зі здивуванням побачили 
дядька, брата їхнього батька, який 
приїхав з далекого міста. Він був у них 
вдома і говорив з їхнім батьком. Коли 
їхній дядько був у кімнаті, діти знову 
спитали свого батька, чи можуть вони 
христитися. Їхній дядько вийшов уперед, 
поклав свою руку на плече молодшого 
брата і сказав: “Рейнальдо, це істина. 
Дозволь їм охриститися”. Про це ніхто з 
них не знав, але дядько христився кілька 
місяців до того.

Дядько отримав спонукання поїхати 
в дім свого брата, і, оскільки він “був 
свідком Бога” того дня, його племінниці й 
племінник отримали дозвіл на хрищення. 
Кілька тижнів потому христилися й 
Рейнальдо і його дружина. Бог відповів на 
молитви тих дітей у чудовий спосіб через 
людину, яка воліла бути “свідком Бога”.

 12. “Ви досягаєте мети, коли запрошуєте, 
незалежно від того, яким буде результат” 
(Clayton M. Christensen, The Power of 
Everyday Missionaries [2012], 23; див. 
також everydaymissionaries.org).

 13. Матвій 28:19.
 14. Мосія 15:28.
 15. Даниїл 2:44–45; див. також вірші 34–35.
 16. Учення і Завіти 65:5.

По всьому світу в розпорядженні молоді й дорослої молоді знаходяться технології і соціаль-
ні медіа-ресурси.
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членів цього кворуму: Рассела М. 
Нельсона, Далліна Х. Оукса, М. 
Рассела Балларда, Роберта Д. Хейлза, 
Джеффрі Р. Холланда, Девіда А. 
Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда 
Крістофферсона, Ніла Л. Андерсена, 
Рональда А. Разбанда, Гарі Е. 
Стівенсона та Дейла Г. Ренлунда.

Хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Якщо хтось проти, можете це 
вказати.

Запропоновано, щоб ми підтрима-
ли радників у Першому Президентстві 
та Кворум Дванадцятьох Апостолів як 
пророків, провидців і одкровителів.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є, виявіть таким 
же чином.

Представлено президентом Генрі Б. Айрінгом
Першим радником у Першому Президентстві

Брати і сестри, Президент 
Монсон попросив мене пред-
ставити вам імена генеральних 

чинів і територіальних сімдесятників 
Церкви для підтримки голосуванням.

Запропоновано, щоб ми підтри-
мали Томаса Спенсера Монсона 
як пророка, провидця і одкрови-
теля та Президента Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів; Генрі 
Бенніона Айрінга як першого рад-
ника в Першому Президентстві та 
Дітера Фрідріха Ухтдорфа як другого 
радника в Першому Президентстві.

Хто підтримує, може виявити це.
Хто проти, можуть виявити це.
Запропоновано, щоб ми підтри-

мали Рассела Меріона Нельсона як 
президента Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів і наступних братів як 

Підтримка церковних 
чинів

Запропоновано, щоб ми з вдяч-
ністю за чудове служіння звільнили 
наступних генеральних авторитетів- 
сімдесятників: старійшин Деніела Л. 
Джонсона, Жаіро Массагарді, 
Кента Ф. Річардса та Франсіско Дж. 
Віньяса, і надали їм статус почесних 
генеральних авторитетів. Ми відзна-
чаємо служіння старійшини Пера Г. 
Малма, який помер 26 липня 2016 
року. Ми висловлюємо нашу любов і 
щире співчуття сестрі Малм та їхнім 
дітям і онукам.

Хто бажає приєднатися до нас 
у вияві вдячності цим братам за 
їхнє чудове служіння, будь ласка, 
виявіть це.

Запропоновано, щоб ми звільнили 
Алана Р. Уокера як територіального 
сімдесятника. Хто бажає виразити 
вдячність брату Уокеру за його 
служіння, будь ласка, виявіть це.

Запропоновано, щоб ми підтрима-
ли нових територіальних сімдесятни-
ків: Бхану К. Хіранандані та Сандіно 
Романа.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо такі є.
Запропоновано, щоб ми підтрима-

ли інших генеральних авторитетів, 
територіальних сімдесятників та 
генеральні президентства допоміж-
них організацій в їхньому теперіш-
ньому складі.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є, виявіть таким 
же чином.

Президенте Монсоне, голосування 
було записане. Тих, хто голосував 
проти під час будь- яких пропозицій 
проголосувати, ми запрошуємо звер-
нутися до їхніх президентів колів.

Брати і сестри, ми дякуємо вам за 
вашу віру й молитви за провідників 
Церкви. ◼
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на всьому ранчо!” Тоді він пояснив. 
“Коли я дивлюся на той стовп, то 
усвідомлюю, що на відміну від того 
часу, коли я ріс тут, мені не потрібно 
носити воду у відрах зі струмка вгору 
до хати, щоб готувати, мити руки чи 
митися. Мені не потрібно запалюва-
ти свічки або масляні лампи увечері, 
щоб почитати. Я хочу бачити той 
електричний стовп прямо посеред 
мого панорамного вікна”.

Мій батько дивився на електричний 
стовп інакше, ніж я. Для нього той 

Старійшина Квентін Л. Кук
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Вічне життя є найвеличнішим 
даром Бога і дарується тим, хто 
“виконувати[ме Божі] заповіді і 

витерпи[ть] до кінця” 1. З іншого боку, 
у вічному житті з нашим Небесним 
Батьком відмовляється тим, “хто не 
є доблесними у свідченні про Ісуса” 2. 
Для нашої доблесті є багато каменів 
спотикання, які можуть заважати 
нам досягти цієї мети— отримати 
вічне життя 3. Камені спотикання 
можуть бути складними; дозвольте 
проілюструвати.

Багато років тому мій батько побу-
дував маленьку хатинку в тій частині 
ранчо, де він виріс. Краєвиди лугів 
там були надзвичайні. Коли в хатинці 
з’явилися стіни, я завітав у гості. Мене 
здивувало те, що прямо навпроти 
головного вікна стояв електричний 
стовп, який був недалеко від будин-
ку. Як на мене, то він надзвичайно 
відволікав від величної панорами.

Я спитав: “Тату, навіщо ти дозво-
лив їм поставити електричний стовп 
прямо навпроти вашого вікна?”

Мій батько, винятково практич-
на й спокійна людина, збуджено 
вигукнув: “Квентіне, цей електричний 
стовп—найпрекрасніша річ для мене 

Доблесні у свідченні 
про Ісуса
Ми не можемо дозволити собі, щоб наші свідчення про Батька  
і Сина сплуталися й ускладнилися каменями спотикання.

стовп символізував краще життя, а 
для мене він був каменем спотикання, 
який заважав бачити чудовий краєвид. 
Мій тато цінував електроенергію, 
світло і чистоту більше естетичного 
краєвиду. Я відразу ж зрозумів, що 
хоча стовп і був каменем спотикання 
для мене, він мав велике практичне і 
символічне значення для мого батька.

Камінь спотикання—це “пере-
шкода для віри або розуміння” чи 
“завада для прогресу” 4. Спотикатися 
духовно означає “згрішити або стати 
непокірними” 5. Каменем спотикання 
може бути все, що відволікає нас від 
досягнення праведних цілей.

Ми не можемо дозволити собі, 
щоб наші свідчення про Батька і 
Сина сплуталися й ускладнилися 
каменями спотикання. Ми не можемо 
потрапити у пастку. Наші свідчення 
про Них мають залишатися чистими 
і простими, подібно до простого 
батькового захисту електричного 
стовпа на ранчо, де він виріс.

Що то за камені спотикання, які 
заплутують і ускладнюють наше 
чисте і просте свідчення про Батька 
і Сина та не дозволяють нам бути 
доблесними у цьому свідченні?
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Одним таким каменем спотикання 
є філософії людей

Ми дуже цінуємо знання різного 
виду і віримо, що “слава Бога—це 
розум” 6. Але ми також знаємо, що 
стратегія, якій супротивник віддає 
перевагу, полягає у тому, щоб наго-
лошуючи на філософії людей, а не на 
Спасителеві та Його вченнях, відво-
дити людей від Бога і змушувати їх 
спотикатися.

Апостол Павло був надійним свід-
ком Ісуса Христа завдяки дивовижній 
події, пов’язаній зі Спасителем, яка 
змінила його життя 7. Унікальне життя 
Павла підготувало його до того, щоб 
мати стосунки з людьми багатьох 
культур. Він любив “щиру простоту” 
солунян і “ніжне співчуття” филип’ян 8. 
Спочатку йому було важко спілкувати-
ся з інтелектуальними і хитромудрими 
греками. В Афінах на Марсовому полі 
він спробував застосувати філо-
софський підхід, однак його не сприй-
няли. Коринтян він вирішив просто 
навчати “вченню Христа розп’ятого” 9. 
Ось власні слова апостола Павла:

“І слово моє й моя проповідь— 
не в словах переконливих людської 
мудрости, але в доказі духа та сили,

щоб була віра ваша не в мудрості 
людській, але в силі Божій!” 10

Одні з найвеличніших розпові-
дей про Спасителя і Його місію в 
Писаннях викладені в 1 Коринтянам. 
Один розділ—15- й —привернув 
увагу всього світу завдяки виконан-
ню твору Георга Фрідріха Генделя 
Месія 11. У ньому міститься глибока 
доктрина про Спасителя. У третій 
частині ораторії Месія, яка почина-
ється відразу ж після співу хором 
“Алілуя”, більшість віршів з Писань 
взяті саме з 1 Коринтянам 15. У 
кількох цих віршах Павло прекрас-
но описує дещо з того, що виконав 
Спаситель:

“[Бо] нині Христос воскрес із мер-
твих,—первісток серед покійних.

Смерть- бо через людину, і через 
Людину воскресіння мертвих.

Бо так, як в Адамі вмирають усі, 
так само в Христі всі оживуть. …

Де, смерте, твоя перемога? Де 
твоє, смерте, жало? …

А Богові дяка, що Він Господом 
нашим Ісусом Христом перемогу 
нам дав” 12.

Ми знаємо, що відступництво 
частково сталося через те, що 
філософії людей були підняті вище 
основних, найважливіших вчень 
Христа. Замість збереження простоти 
Спасителевого послання в навчанні, 
багато простих і цінних істин було 
змінено або втрачено. Насправді 
християнство прийняло деякі філо-
софські традиції греків, щоб об’єд-
нати вірування людей з існуючою у 
них культурою. Історик Уілл Дюрант 
писав: “Християнство не викоріни-
ло язичество; воно прийняло його. 

Грецька думка, помираючи, пере-
втілилася, набувши нового життя” 13. 
Історично, та в наші дні, дехто від-
кидає євангелію Ісуса Христа, бо, на 
їхню думку, вона не має достатньої 
інтелектуальної складності.

На світанку Відновлення багато 
хто принаймні заявляв, що наслідує 
вчення Спасителя. Багато народів 
вважали себе християнськими. Але 
навіть тоді існувало пророцтво про 
важчі часи в наші дні.

Гебер Ч. Кімбол був одним з пер-
ших дванадцятьох апостолів і пер-
шим радником Президента Бригама 
Янга. Він застерігав: “Настають 
часи, коли … буде важко відрізнити 
обличчя святого від обличчя ворога 
Божого народу. Тоді … стере[жіть]ся 
великого відсіювання, бо настане час 
великого відсіювання, і багато хто 
паде”. Він завершив словами: “Настає 
час ВИПРОБУВАННЯ” 14.

У наші дні вплив християнства 
в багатьох країнах, включаючи й 
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Сполучені Штати, значно зменшився. 
Без релігійних вірувань не існує від-
чуття відповідальності перед Богом. 
Отже, важко встановити загальні 
цінності стосовно того, як жити. 
Філософії, які міцно вкорінилися, 
часто суперечать одна одній.

На жаль, це також трапляється 
і з деякими членами Церкви, які 
відходять від того, що, як знали, є 
праведним, і підпадають під вплив 
популярних філософій—багато з 
яких вочевидь не є праведними.

Вторячи пророцтву Гебера Ч. 
Кімбола, старійшина Ніл А. Максвелл 
сказав у 1982 році: “Відбуватиметься 
велике відсіювання через відхилен-
ня від праведної поведінки, в якому 
не каються. Дехто здасться замість 
того, щоб триматися до кінця. Декого 
буде обмануто відступниками. Також 
дехто образиться, бо для кожно-
го розподілу є достатньо каменів 
спотикання!” 15

Ще один камінь спотикання—відмова 
бачити гріх в його справжньому світлі

Одним з унікальних і тривожних 
аспектів наших днів є те, що багато 
людей вдаються до гріховної пове-
дінки, але відмовляються вважати 
її гріховною. Вони не мають мук 
сумління або бажання визнати свою 
поведінку морально неправильною. 
Навіть дехто з тих, хто заявляє, що 
вірить в Батька і Сина, помилково 
вважають, що люблячий Небесний 
Батько не даватиме відчути наслід-
ки поведінки, яка суперечить Його 
заповідям.

Очевидно, що саме таку пози-
цію займав Коріантон, син Алми 
молодшого, у Книзі Мормона. Його 
поведінка була негідною й амо-
ральною, і Алма настановляв його. 
Ми благословенні тим, що великий 
пророк Алма, який на собі відчув, що 

таке “найтемніша безодня” і “чудове 
світло” 16, записав дані ним настано-
ви. У 39 розділі Алми, ми читаємо 
про те, які поради він давав цьому 
синові стосовно процесу покаяння, 
а потім пояснив, що Христос прийде, 
аби забрати гріх. Він чітко пояснив 
Коріантонові, що необхідно каяти-
ся, оскільки “ніщо нечисте не може 
успадкувати царство Бога” 17.

В Алма 42 міститься одне з найве-
личніших вчень про Спокуту в усіх 
Писаннях. Алма допоміг Коріантону 
зрозуміти, що то не є “несправедли-
вість, щоб грішника було призначено 
до стану нещастя” 18. Але він зазначив, 
що, починаючи з Адама, милостивий 
Бог надав “час для покаяння”, оскіль-
ки без покаяння “великий план спа-
сіння було б зірвано” 19. Алма також 
констатував, що план Бога є “планом 
щастя” 20.

Вчення Алми є дуже повчальни-
ми: “Бо знай, справедливість вико-
нує всі свої вимоги, і також милість 
пред’являє права на все своє; і таким 
чином, ніхто, окрім тих, хто істин-
но покаявся, не буде спасенним” 21. 
Надзвичайно важливо бачити в 
істинному світлі славетні благосло-
вення покаяння і дотримання вчень 

Спасителя. Немає несправедливості 
в тому, щоб ясно висловитися сто-
совно наслідків гріховного вибору 
і відсутності покаяння, як зробив це 
Алма з Коріантоном. Часто проголо-
шувалася така істина: “Рано чи пізно, 
але кожен має сісти за бенкетний 
стіл наслідків” 22.

Дивовижним, целестіальним бла-
гословенням Спасителевої Спокути 
є те, що через покаяння гріховна 
поведінка загладжується. Коли 
Коріантон покаявся, Алма сказав так: 
“Я бажаю, щоб це вже не бентежило 
тебе більше, і нехай тільки гріхи твої 
бентежать тебе, таким збентеженням, 
яке приведе тебе до покаяння” 23.

Поглядання за межу є каменем 
спотикання

Пророк Яків називав давніх юдеїв 
“твердошиїм народом”, який знева-
жав прямоту, “вбива[в] пророків, і 
прагну[в] до того, чого вони не могли 
розуміти. Отже, через їхню сліпоту, 
сліпоту, яка прийшла через поглядан-
ня за межу, вони повинні неодмінно 
впасти” 24.

Хоча й існує багато прикладів 
поглядання за межу 25, промовистим 
прикладом у наші дні є вдавання 
до крайностей. Крайність в єван-
гелії—це коли хтось підносить 
будь- який принцип євангелії вище 
за інші принципи, які є настільки ж 
важливими, і займає позицію, яка не 
відповідає або суперечить вчен-
ням провідників Церкви. Одним з 
прикладів є те, коли хтось виступає 
за доповнення, зміни або особли-
ве наголошення на якійсь частині 
Слова мудрості. Ще одне—приді-
лення особливої уваги підготовці 
до “кінця світу”. В обох прикладах 
інших людей заохочують прийня-
ти чиїсь власні тлумачення. “Якщо 
ми обертаємо закон здоров’я чи 
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будь- який інший принцип на форму 
релігійного фанатизму, то поглядає-
мо за межу” 26.

Говорячи про важливе вчення, 
Господь проголосив: “Той, хто прого-
лошує більше або менше цього, той 
не від Мене” 27. Коли ми підносимо 
будь- який принцип так, що це змен-
шує нашу відданість так само важли-
вим іншим принципам, або займаємо 
позицію, яка є протилежною або 
не відповідає вченням провідників 
Церкви, ми поглядаємо за межу.

Крім того, деякі члени Церкви 
підносять свої ідеї, багато з яких є 
хорошими, до статусу, вищого за 
основну євангельську доктрину. Для 
них відданість цій ідеї є найпершим 
зобовʼязанням, а зобовʼязання перед 
Спасителем та Його вченнями вони 
ставлять на другий план. Якщо ми 
підносимо щось вище нашої віддано-
сті Спасителю, якщо наша поведінка 
говорить про Нього, як лише про ще 
одного вчителя, а не божественного 
Сина Бога, тоді ми поглядаємо за 
межу. Ісус Христос є цією межею!

У 76- му розділі Учення і Завітів 
чітко сказано, що бути “доблесними 
у свідченні про Ісуса” 28—це простий, 
дуже важливий тест, який показує, 
хто успадкує благословення целе-
стіального царства і хто успадкує 
менше царство—терестріальне. 
Щоб бути доблесними, нам потрібно 
зосередитися на силі Ісуса Христа і 
Його спокутній жертві, аби подолати 
смерть і, через наше покаяння, очи-
ститися від гріха, і ми маємо дотри-
муватися вчення Христа 29. Нам також 
потрібні світло і знання про життя і 
вчення Спасителя, щоб вони скерову-
вали нас на завітному шляху, вклю-
чаючи й священні храмові обряди. 
Ми мусимо бути стійкими у Христі, 
бенкетувати Його словом і витерпіти 
до кінця 30.

Висновок
Якщо ми маємо бути доблесни-

ми у нашому свідченні про Ісуса, то 
мусимо уникати каменів спотикання, 
які зупиняють і стримують прогрес 
багатьох в іншому благородних 
чоловіків і жінок. Давайте вирішимо 
завжди служити Йому. Прагнучи знан-
ня, нам потрібно уникати філософій 
людей, які зменшують нашу відда-
ність Спасителю. Ми повинні бачити 
гріх в його істинному світлі і прийма-
ти Спокуту Спасителя через покаяння. 
Ми маємо уникати поглядання за межу 
і зосереджуватися на Ісусі Христі, 
нашому Спасителі і Викупителі, та 
наслідувати Його вчення.

Мій батько бачив стовп, як джере-
ло забезпечення енергією, світлом та 
достатньою кількістю води для при-
готування їжі й миття. То був камінь- 
сходинка до покращення його життя.

Один автор вважає, що камені 
спотикання можна переробити на 
“камені- сходинки, щоб стати бла-
городною людиною і дістатися 
Небес” 31.

Щодо нас, то бути доблесними 
в нашому свідченні про Ісуса—це 
камінь- сходинка до гідності заслужи-
ти благодать Спасителя і целестіаль-
не царство. Ісус Христос—це єдине 
ім’я під небесами, яким ми можемо 
бути спасенні 32. Я складаю вам моє 
впевнене свідчення про Його боже-
ственність і про Його божественну 
роль у плані Батька. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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Каудері та Джон Уітмер, дійсно бачи-
ли вигравіювані металеві пластини 
давнього літопису власними очима, 
а Уітмер засвідчив, що він тримав 
золоті пластини у своїх руках. Цей 
літопис був недавно опублікований, 
і брат Уітмер приніс книгу з собою. 
Книгою, звичайно ж, була Книга 
Мормона.

Старійшина Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мері Елізабет Роллінз
Я уявляю собі вас, підростаюче 

покоління, як ви десь у світі дивитеся 
або слухаєте цю сесію конферен-
ції. Я хочу розповісти вам реальну 
історію, історію, яка може послужити 
як прикладом, так і уроком. Вона 
може показати вам, як наблизитися 
до Господа і здобути більше сили 
для протистояння спокусам.

Це історія про молоду дівчину, яка 
жила в Нью- Йорку, і, не досягнувши 
трирічного віку, втратила батька, 
коли його човен затонув у великому 
озері. Вони з матір’ю, старшим бра-
том і молодшою сестрою переїхали 
до нового міста в іншому штаті жити 
з її тіткою і дядьком. Невдовзі після 
прибуття сім’ї, місіонери і члени 
новоорганізованої релігії прибули 
до їхнього міста із славетним послан-
ням про Відновлення євангелії. Вони 
розповіли дивовижну історію про 
ангела, який передав давній літопис 
молодому чоловікові на ім’я Джозеф 
Сміт, літопис, який той переклав 
силою Бога. Два їхніх гостя, Олівер 

Покладаючись на 
Книгу, покладатися 
на Господа
Чи можете ви дивитися на Книгу Мормона, як на ваш ключовий 
камінь, на ваш духовний центр сили?
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Коли 12- річна Мері почула роз-
повідь місіонерів про книгу, її серце 
наповнило особливе почуття. Хоча 
Книга Мормона була товста і мала 
багато сторінок, Мері жадала прочи-
тати її. Коли брат Уітмер поїхав, він 
дав один дорогоцінний примірник 
книги брату Ісааку Морлі, друго-
ві дядька Мері, який був місцевим 
провідником у новій церкві.

Мері пізніше писала: “Я пішла до 
домівки [брата Морлі] … і попросила 
показати мені Книгу; [він] поклав її в 
мою руку, [і] коли я подивилася на 
неї, то відчула таке сильне бажання 
прочитати її, що не змогла втрима-
тися і попросила його дати мені її 
з собою додому почитати. … Він 
сказав, … що у нього самого майже 
не було часу прочитати в ній бодай 
розділ, і не так багато братів навіть 
бачили її, але я так наполегливо 
благала, що зрештою він сказав: 
“Дитино, якщо ти повернеш мені 
цю книгу завтра вранці до сніданку, 
ти можеш її взяти”.

Мері побігла додому і так захопи-
лася книгою, що не спала майже всю 
ніч, читаючи її. Наступного ранку, 
коли вона повернула книгу, брат 
Морлі сказав: “Гадаю, ти не так бага-
то в ній прочитала” і “не вірю, що ти 

перекажеш мені хоча б одне слово з 
неї”. Мері випрямилася і повторила з 
пам’яті перший вірш Книги Мормона. 
Потім вона розповіла йому історію 
пророка Нефія. Пізніше Мері написа-
ла: “Він здивовано подивився на мене 
і сказав: “Дитино, забирай цю книгу 
додому і дочитуй, я почекаю”.

Невдовзі Мері дочитала її і була 
першою людиною свого міста, яка 
прочитала всю книгу. Вона знала, 
що книга була істинна і що вона 
прийшла від Небесного Батька. Коли 
вона покладалася на книгу, вона 
покладалася на Господа.

Через місяць до їхнього будинку 
прийшов особливий відвідувач. Ось 
що написала Мері про незабутню 
зустріч того дня: “Коли [Джозеф Сміт] 
побачив мене, він дуже уважно на 
мене подивився. … Через якусь мить 
він … дав мені чудове благословен-
ня, … подарував мені книгу і сказав, 
що дасть брату Морлі інший [при-
мірник]. … Ми всі відчували, що він 
був божою людиною, бо говорив 
з силою, як можновладний”.

Ця юна дівчина, Мері Елізабет 
Роллінз, бачила багато інших чудес 
у своєму житті і завжди зберігала 
своє свідчення про Книгу Мормона 1. 
Ця історія має для мене особливе 

значення тому, що вона сестра мого 
дідуся у четвертому поколінні. З при-
кладу Мері і завдяки іншим випадкам 
з мого життя я дізнався, що ми ніколи 
не занадто молоді, щоб прагнути й 
отримати особисте свідчення про 
Книгу Мормона.

Ключовий камінь вашого свідчення.
Для вас історія Мері містить 

особистий урок. Кожен з вас, молоді 
чоловіки, молоді жінки і діти, може 
мати ті самі почуття, що й вона. Коли 
ви читаєте Книгу Мормона і молитеся 
з бажанням дізнатися чи істинна вона, 
ви також можете отримати те саме 
свідчення у вашому серці, яке отрима-
ла Мері. Ви також можете дізнатися, 
що коли ви підніметеся і принесете 
свідчення про Книгу Мормона, ви від-
чуєте той самий дух підтвердження. 
Святий Дух промовлятиме у вашо-
му серці. Ви також можете відчути 
той самий дух підтвердження, коли 
почуєте, як інші люди приносять свої 
свідчення про Книгу Мормона. Кожне 
з цих духовних свідчень може приве-
сти до того, що Книга Мормона стане 
ключовим каменем вашого свідчення.

Дозвольте мені це пояснити. 
Пророк Джозеф Сміт, який переклав 
Книгу Мормона “даром і силою 
Бога”, сказав, що Книга Мормона—
“найбільш правильна з усіх книг на 
світі, і є ключовим каменем нашої 
релігії” 2.

З моменту першої публікації Книги 
Мормона в 1830 році понад 174 міль-
йона примірників було опубліковано 
110 різними мовами, і це свідчить про 
те, що Книга Мормона і досі є ключо-
вим каменем нашої релігії. Але що це 
означає особисто для вас?

В архітектурі ключовий камінь 
є головним елементом конструкції 
арочних воріт. Цей клиновидний 
камінь знаходиться у самому центрі 
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арки і є її найвищою точкою. Це 
найважливіший камінь, оскільки він 
утримує на своєму місці дві сторони 
арки, не допускаючи її руйнування. 
І це структурний елемент, який забез-
печує міцність арки або можливість 
пройти під нею.

Якщо говорити мовою євангелії,— 
це дар і благословення від Господа, 
що ключовий камінь нашої релігії 
є чимось таким фізичним та осяж-
ним, як Книга Мормона, і що ви 
можете тримати її в руках і читати 
її. Чи можете ви дивитися на Книгу 
Мормона, як на ваш ключовий 
камінь, на ваш духовний центр сили?

Президент Езра Тефт Бенсон 
доповнив ці вчення Джозефа Сміта. 
Він сказав: “Є три пояснення того, 
чому Книга Мормона є ключовим 
каменем нашої релігії. Вона— 
ключовий камінь нашого свідчення 
про Христа. Вона— ключовий камінь 
нашого вчення. Вона— ключовий 
камінь свідчення”.

Далі Президент Бенсон навчав: 
“Книга Мормона вчить нас істині і 
свідчить про Ісуса Христа. … Але 
є щось більше. В цій книзі є сила, 
яка почне входити у ваше життя в 
той самий момент, коли ви почнете 
серйозно вивчати книгу. Ви знай-
дете більшу силу, щоб чинити опір 

спокусі. … Ви знайдете силу, щоб 
залишатися на тісній та вузькій путі” 3.

Моє особисте свідчення
У моєму випадку Книга Мормона 

ставала ключовим каменем мого 
свідчення протягом років і завдяки 
кільком випадкам. Один з яскравих 
випадків, які сформували моє свід-
чення, стався, коли я був молодим 
місіонером і служив у своїй першій 
території: Кумамото, Японія. Ми з 
напарником ходили, проповідуючи 
від будинку до будинку. Я зустрів 
бабусю, яка з добротою запро-
сила нас до свого помешкання. 
Японською воно називається генкан. 
Вона пригостила нас у жаркий день 
холодним напоєм. Я не так давно 
прибув до Японії, щойно дочитав 
Книгу Мормона і молився, щоб 
точно знати, що вона істинна.

Через те, що в Японії я був 
недовго, я не дуже добре говорив 
японською. Насправді не думаю, що 
ця жінка зрозуміла хоча б щось із 
того, що я казав. Я почав навчати її 
про Книгу Мормона, розказавши, як 
Джозеф Сміт отримав від ангела дав-
ні літописи, вигравіювані на пласти-
нах, і як він переклав їх силою Бога.

І коли я засвідчив їй про те, що 
Книга Мормона є словом Бога та ще 
одним свідченням про Ісуса Христа, 
я отримав найсильніше підтверджен-
ня, яке супроводжувалося теплим 
почуттям втіхи і спокою в моїх 
грудях, яке в Писаннях описано як 
“твої груди [палають] зсередини” 4. Це 
почуття з великою силою засвідчило 
мені, що Книга Мормона воістину є 
словом Бога. На той час мої почуття 
були такими сильними, що поки я 
промовляв до цієї японської бабусі, 
у мене на очах виступили сльози. Я 
ніколи не забув особливого відчуття, 
яке мав у той день.

Ваше особисте свідчення
Кожен з вас також може отримати 

особисте свідчення про цю книгу! 
Чи розумієте ви, що Книга Мормона 
була написана для вас— і для вашого 
часу? Ця книга— це одне з благосло-
вень життя в період, який ми нази-
ваємо повнотою часів. Хоча Книга 
Мормона була написана натхнен-
ними давніми авторами— багато хто 
з яких були пророками— у них і в 
людей їхнього часу не було бла-
гословення мати у себе цілу книгу. 
Тепер ви бачите, наскільки вам легко 
мати доступ до священного літопису, 
який пророки, священники і царі вва-
жали скарбом, приймали і зберігали! 
У вас є перевага— тримати у себе в 
руках повну версію Книги Мормона. 
Цікаво, що один з пророків Книги 
Мормона, Мороній, бачив наш 
час— ваш час. Він навіть бачив вас, 
у видінні, багато сотень років тому! 
Мороній писав:

“Ось, Господь показав мені великі 
і дивовижні речі стосовно … [того 
дня], коли ці речі”, мається на увазі 
Книга Мормона, “прийдуть до вас.

Ось, я звертаюся до вас, нібито ви 
присутні тут, і все ж вас немає. Але 
знайте, Ісус Христос показав мені 
вас, і я знаю ваші діла” 5.

Для того, щоб Книга Мормона  
стала ключовим каменем вашого  
свідчення, я пропоную вам завдання.  
Недавно я дізнався, що багато моло-
дих людей проводять в середньому  
майже сім годин на день перед екра-
нами телевізорів, комп’ютерів і смарт-
фонів 6. З огляду на це, я прошу вас  
зробити невелику зміну. Я прошу вас 
замінити частину цього щоденного 
часу перед екраном, особливо витра-
ченого на соціальні медіа, інтернет, 
ігри чи телебачення, на читання 
Книги Мормона. Якщо наведене 
мною дослідження точне, ви легко 

Книга Мормона, як той ключовий камінь в 
арці брами, може стати ключовим каменем 
нашого свідчення.
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зможете знайти час для щоденного 
вивчення Книги Мормона, навіть 
якщо воно триватиме 10 хвилин на 
день. І ви можете вивчати її у спосіб, 
який дозволить вам насолоджуватися 
нею і розуміти її— чи з вашого при-
строю чи з книги. Президент Рассел 
М. Нельсон недавно застерігав: 
“Нам ніколи не слід допускати, щоб 
читання Книги Мормона виглядало 
як обтяжливий обов’язок, подібний 
до прийому огидних ліків, швидко 
проковтнувши які, ми з полегшенням 
ставимо галочку” 7.

Дехто з вас, діти молодшого віку, 
може читати її з кимось з батьків, з 
дідусем чи з бабусею або ж з іншим 
близьким родичем. Якщо розділ, вірш 
або інша частина тексту настільки 
складні, що вам захочеться кинути 
читати, переходьте до наступної 
частини і далі. Я уявляю, як ви наслі-
дуєте приклад Мері. Я уявляю, як ви 
радісно знаходите час та місце, де у 
тиші будете читати Книгу Мормона. 
Я бачу, як ви знаходите відповіді, 
відчуваєте скерування і здобуваєте 
власне свідчення про Книгу Мормона 
і свідчення про Ісуса Христа. Коли ви 
покладаєтеся на Книгу, ви покладає-
теся на Господа.

Ви будете зосереджено вивчати 
уривки цієї цінної книги і зустріне-
те вашого улюбленого Спасителя, 
Господа Ісуса Христа, майже на 
кожній сторінці. Підраховано, що 
в тому чи іншому вигляді Його ім’я 
використовується в середньому раз 
на 1,7 віршів 8. Навіть Сам Христос 
свідчив про її істинність у ці останні 
дні, сказавши: “Як ваш Господь і ваш 
Бог живий, це є істинним” 9.

Я вдячний за запрошення і обіцян-
ня, яке Господь дав через пророка 
Моронія кожному з вас і кожному, 
хто читає Книгу Мормона. Я завер-
шу, прочитавши це запрошення 

і обіцяння, та додам власне свід-
чення: “І коли ви отримаєте [Книгу 
Мормона], я б хотів закликати вас, 
щоб ви запитали у Бога, Вічного 
Батька, в ім’я Христа, чи не істинні 
вони; і якщо ви питатимете з щирим 
серцем, із справжнім наміром, маючи 
віру в Христа, Він явить вам правду 
про це силою Святого Духа” 10.

Я свідчу про Відновлення євангелії 
в ці останні дні і про Книгу Мормона 
як фізичний доказ цього відновлення. 
Так само, як слова цієї книги надих-
нули 12- річну дівчинку прийняти від-
новлену Церкву Ісуса Христа майже 
два століття тому, істини, які ви знай-
дете там, піднімуть вас і надихнуть 
таким самим чином. Вони зміцнять 
вашу віру, сповнять вашу душу світ-
лом і підготують вас до майбутнього, 
яке ви не здатні осягнути.

На сторінках книги ви знайдете 
безкінечну любов і милість Господа, 
які неможливо уявити. Коли ви 
будете намагатися жити за вченнями, 
які ви там знайдете, ваша радість 

зросте, ваше розуміння звеличиться 
і відповіді, яких ви прагнете отри-
мати стосовно багатьох викликів 
смертного життя, будуть відкриті 
вам. Коли ви покладаєтеся на Книгу, 
ви покладаєтеся на Господа. Книга 
Мормона— це слово Бога, отримане 
через одкровення. Про це я свідчу 
всім своїм серцем і всією душею в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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в гріху ми не є чистими, а “ніщо 
нечисте не може успадкувати цар-
ство небесне” 12, тобто жити у Божій 
присутності. “І в [Ісуса Христа] є 
сила, дана Йому від Батька, щоб 
викупити [Свій народ] від їхніх гріхів 
через покаяння; отже, Він послав 
Своїх ангелів проголосити новину 
про умови покаяння, яке силою 
Викупителя приносить спасіння 
їхнім душам” 13.

З Книги Мормона ми дізнаємося, 
що метою Христових страждань, 
цього найвищого виявлення Його 
любові, було “викликати надра мило-
сті, яка перемагає справедливість, і 
дає засоби людям, щоб вони могли 
мати віру в покаяння.

І так милість може задовольнити 
вимоги справедливості і оточує їх 
руками безпеки, в той час, коли той, 
хто не має віри в покаяння, піддаєть-
ся цілковитому законові вимог спра-
ведливості; отже, тільки для того, хто 
має віру в покаяння, здійснюється 
великий і вічний план викуплення” 14.

Отже, покаяння— це Його дар для 
нас, і дався він дуже великою ціною.

Хтось може доводити, що Бог 
благословляє кожного, не роблячи 
між людьми ніякої різниці, і наведе, 
наприклад, слова Ісуса з Проповіді 
на горі: “[Бог] наказує сходити сонцю 
Своєму над злими й над добри-
ми, і дощ посилає на праведних 
і на неправедних” 15. Дійсно, Бог 
проливає на Своїх дітей усі благо-
словення, які тільки може,— усі ті 
благословення, які любов, і закон, і 
справедливість, і милість дозволять 
надати. І Він наказує нам також бути 
великодушними:

“Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, 
благословляйте тих, хто вас прокли-
нає, творіть добро тим, хто ненави-
дить вас, і моліться за тих, хто вас 
переслідує,

спасуться в небесному царстві Бога, 
бо Його любов є безумовною. Божа 
любов безкінечна й буде тривати 
вічно, однак що вона означає для 
кожного з нас, залежить від того, як 
ми відповідаємо на Його любов.

Ісус сказав:
“Як Отець полюбив Мене, так 

і Я полюбив вас. Перебувайте в 
любові Моїй!

Якщо будете ви зберігати Мої 
заповіді, то в любові Моїй перебува-
тимете, як і Я зберіг Заповіді Свого 
Отця, і перебуваю в любові Його” 7.

“Перебувати в” Спасителевій 
любові означає отримати Його бла-
годать і бути бездоганними в ній 8. 
Аби отримати Його благодать, ми 
повинні мати віру в Ісуса Христа, 
покаятися у своїх гріхах, бути охри-
щеними на відпущення гріхів, отри-
мати Святого Духа і продовжувати 
йти шляхом послуху Його заповідям 9.

Бог любитиме нас завжди, а ось 
спасти нас у наших гріхах Він не 
може 10. Згадайте слова Амулека 
до Зизрома про те, що Спаситель 
спасає Свій народ не в їхніх гріхах, 
а від їхніх гріхів 11, і це тому, що 

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

У Біблії сказано, що “Бог є 
любов” 1. Він— досконале 
втілення любові, і ми значною 

мірою покладаємося на те, що Його 
любов постійна і досяжна кожно-
му. Як сказав Президент Томас С. 
Монсон: “Божа любов відкрита для 
вас незалежно від того, чи, на вашу 
думку, ви заслуговуєте на неї, чи ні. 
Вона просто завжди є” 2.

Існує багато способів, щоб опи-
сати божественну любов і розка-
зати про неї. Сьогодні ми часто 
чуємо вислови, що Божа любов— 
“безумовна”. І хоч в якомусь сенсі 
це так, але у Писаннях така її ознака 
як безумовна ніде не зустрічається. 
У Писаннях Його любов скоріше 
описується як “велика і прекрасна 
любов” 3, “досконала любов” 4, “вику-
пительна любов” 5 і “вічне кохання” 6. 
Ці вислови кращі, тому що слово 
безумовна може передавати помил-
кове враження про божественну 
любов, наприклад, що Бог толерант-
ний і вибачає все, що ми робимо, 
бо Його любов безумовна; або що 
Бог не ставить нам ніяких вимог, бо 
Його любов безумовна, або що всі 

“В любові Моїй 
перебуватимете”
Божа любов безкінечна й буде тривати вічно, однак що вона  
означає для кожного з нас, залежить від того, як ми відповідаємо  
на Його любов.
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щоб вам бути синами Отця вашо-
го, що на небі” 16.

Та все ж більші Божі благосло-
вення обумовлюються послухом. 
Президент Рассел М. Нельсон пояс-
нював: “Яскравий букет Божої любо-
ві, куди входить і вічне життя, має 
благословення, задля отримання яких 
мусимо стати гідними, а негідній 
людині не варто сподіватися. Грішні 
не можуть схилити Його волю до 
своєї і вимагати від Нього благосло-
вень у гріху [див. Алма 11:37]. Якщо 
вони хочуть милуватися кожним 
бутоном з Його неперевершеного 
букета, то мають покаятися” 17.

Крім того, що грішник, який 
кається, перестає бути винним і 
заплямованим й має обіцяння бути 
“піднесеним в останній день” 18, 
є ще й другий дуже важливий 
аспект перебування в Божій любові. 
Перебування в Його любові дасть 
нам усвідомити весь наш потенціал, 
стати саме такими, Яким є Він 19. Як 
сказав президент Дітер Ф. Ухтдорф: 
“Але благодать Божа не лише віднов-
лює нас до попереднього невинного 
стану. … Його мета набагато вища; 
Він хоче, аби Його сини і дочки ста-
ли такими, як Він” 20.

У цьому сенсі перебувати у Божій 
любові означає цілковито підкори-
тися Його волі. Це означає приймати 
Його покарання, коли потрібно, 
“бо Господь, кого любить, того Він 
карає” 21. Це означає любити одне 
одного й служити одне одному, як 
любив нас і служив нам Ісус 22. Це 
означає навчитись “дотримуватися 
закону целестіального царства”, щоб 
ми могли “витримати целестіальну 
славу” 23. Бо щоб Йому вдалося зро-
бити з нас тих, ким ми можемо стати, 
наш Небесний Батько благає нас 
“підда[тися] натхненню Духа Святого 
і [скинути] з себе оболонку тілесної 

людини, і [стати] святою через споку-
ту Христа Господа, і [стати] як дити-
на, смиренною, лагідною, покірною, 
терпеливою, сповненою любові, 
бажаючою підкорятися усьому, що 
Господь вважає за належне заподіяти 
їй, саме як дитина підкоряється своє-
му батькові” 24.

Старійшина Даллін Х. Оукс заува-
жив: “Останній суд— це не тільки 
оцінювання загальної суми добрих 
і поганих вчинків— того, що ми вже 
зробили. Це й визнання остаточного 
результату наших вчинків і думок— 
того, ким ми стали” 25.

Історія Хелен Келлер є своє-
рідною притчею, що вказує, як 
божественна любов може трансфор-
мувати старанну душу. Хелен наро-
дилася в штаті Алабама у Сполучених 
Штатах в 1880 році. Коли їй було 
лише 19 місяців, вона захворіла на 
хворобу, яку не вдалося встанови-
ти, і залишилася глухою й сліпою. 
Вона була надзвичайно розумною і 
дуже розстроювалася, намагаючись 
зрозуміти й пізнати все навколо себе. 
Коли Хелен відчула, що у членів сімʼї 
рухаються губи, й усвідомила, що 
для розмови вони використовують 

свої вуста, а не, як вона, жести, то 
“розлютилася, [бо] не могла приєд-
натися до цієї розмови” 26. У шість 
років потреба Хелен у спілкуванні та 
її відчай настільки посилились, що 
“в неї ставалися вибухи гніву щодня, 
а бувало й щогодини” 27.

Батьки Хелен найняли для своєї 
доньки вчительку, жінку на імʼя Енн 
Салліван. Так само, як ми маємо в 
Спасителі Того, Хто розуміє наші 
немочі 28, так і Енн, яка боролася з 
власними великими труднощами, 
розуміла немочі Хелен. У пʼятиріч-
ному віці Енн заразилася хворобою, 
яка викликала болісне рубцювання 
сітківки й залишила її майже сліпою. 
Коли Енн було вісім років, померла її 
мама; батько залишив її та її меншого 
брата, Джиммі; їх віддали у притулок 
для бідних, де умови були настільки 
жахливими, що вже через три місяці  
Джиммі помер. Завдяки своїй вели-
чезній наполегливості Енн була прий-
нята до школи Перкінса для людей  
незрячих та з ослабленим зором, де 
вона блискуче навчалася. Зроблена 
їй хірургічна операція дозволила 
настільки покращити її зір, що вона 
вже могла читати друковані тексти. 
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Коли батько Хелен звернувся до шко-
ли Перкінса, шукаючи людину, яка б 
стала вчителем для його дочки, була 
вибрана Енн Салліван 29.

На самому початку це було не 
зовсім приємно. “Хелен штовхала, 
щипала, била ногами свою вчи-
тельку та вибила їй один зуб. [Енн] 
зрештою вдалося взяти ситуацію під 
контроль, коли вони переселилися з 
[Хелен] у невеликий будиночок, що 
належав Келлерам. Завдяки терпін-
ню й неухильній послідовності вона 
таки завоювала серце й довіру цієї 
дитини” 30. Так і ми, коли довіряємо, а 
не відкидаємо свого божественного 
Учителя, Він може працювати з нами, 
щоб просвітити нас та підняти до 
нової реальності 31.

Щоб допомогти Хелен вивчити 
слова, Енн своїм пальцем писала 
на долоні Хелен назви знайомих їй 
предметів. “[Хелен] подобалась ця 
“гра пальцями”, але розуміння до неї 
не приходило аж до того дивовиж-
ного моменту, коли Енн, пишучи по 
буквах слово “в- о- д- а”, не полила 
воду на долоню [Хелен]. Пізніше 
[Хелен] написала:

“Несподівано до мене прийшло 
якесь туманне усвідомлення чогось 
забутого; … і якимось чином незбаг-
ненність мови стала доступною 
мені. Я тоді дізналася, що “в- о- д- а” 
означає щось чудове, прохолодне, 

що потекло по моїй руці. Це живе 
слово пробудило мою душу, дало їй 
світло, надію, радість, принесло їй 
свободу! … Усе мало назву, а кожна 
назва викликала нову думку. Коли ми 
повернулися в будинок, то кожний 
предмет, якого я торкалася, здавало-
ся, пульсував життям” 32.

У дорослому віці Хелен Келлер 
стала відома своєю любовʼю до мов, 
а також як обдарована письменниця 
та красномовний публічний оратор.

У кінофільмі, в якому зображено 
життя Хелен Келлер, показано, що 
її батьки були задоволені роботою 
Енн Салліван. Це продемонстровано, 
коли одного разу Енн довела, що 
настільки виховала їхню нестрима-
ну дочку, що та могла чемно сидіти 
за столом, акуратно їсти і складати 
свою серветку після їди. Але Енн 
знала, що Хелен була здатна на 
багато- багато більше і могла зробити 
надзвичайно багато 33. Навіть якщо 
ми можемо бути цілком задоволені 
тим, що зробили у своєму житті, і 
тим, що ми просто є такими, якими 
є, усе ж наш Спаситель розуміє той 
дивовижний потенціал, який ми 
розпізнаємо лише “ніби у дзеркалі, 
у загадці” 34. Кожен з нас може від-
чути захват, відкриваючи в собі той 
божественний потенціал. І цей захват 
дуже схожий на радість, яку відчула 
Хелен Келлер, коли слова ожили, 

даючи світло її душі і відкриваючи їй 
свободу. Кожен з нас може любити 
Бога і служити Йому та отримати 
силу благословляти свого ближнього. 
“Як написано: “Чого око не бачило й 
вухо не чуло, і що на серце людині 
не впало, те Бог приготував був тим, 
хто любить Його” 35.

Давайте розглянемо, чого коштує 
безцінна Божа любов. Ісус відкрив: 
щоб спокутати наші гріхи і викупи-
ти нас від смерті, як фізичної, так і 
духовної, Його страждання змусили 
Його, “Самого Бога, найвеличнішого 
з усіх, тремтіти від болю і кровото-
чити кожною порою, та страждати 
і тілом, і духом— і [Він] хотів, щоб 
[Він] міг не пити з цієї гіркої чаші 
і відсахнутися” 36. Його нестерпні 
муки у Гефсиманії та на хресті були 
сильнішими за ті, які може витримати 
смертна людина 37. Та все ж завдяки 
Його любові до Свого Батька і нас Він 
витерпів до кінця, і тому може запро-
понувати нам безсмертя і вічне життя.

Промовистий символізм є в 
тому, що “кров [виступила] з кож-
ної пори” 38, коли Ісус страждав у 
Гефсиманії, місці, де знаходився прес 
для оливок. За часів Спасителя, щоб 
отримати олію, оливки спочатку 
давилися великим каменем, який 
котили по них. Це “місиво” склада-
ли у мʼякі, рідкосплетені корзини, 
які потім ставили одна на одну. Під 
їхньою вагою видавлювалася перша 
і накраща порція олії. Потім, щоб 
видавити більше олії, поверх цих 
складених одна на одну корзин ще 
клали гніт, ним могли бути брус чи 
колода. А в кінці, щоб видавити вже 
останні краплі, на гніт з одного боку 
клали камені, щоб створити макси-
мальний тиск, під яким відбувалося 
остаточне вичавлення 39. І, так, ця 
олія— червона, як кров, що витікає 
спочатку.
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Я згадую розповідь Матвія про 
Спасителя, коли Той, зайшов у 
Гефсиманію тієї визначальної ночі,— 
що Він “зачав сумувати й тужити. …

І, трохи далі пройшовши, упав Він 
долілиць, та молився й благав: “Отче 
Мій, коли можна, нехай обмине ця 
чаша Мене … Та проте,— не як Я 
хочу, а як Ти” 40.

Потім, як я уявляю, коли страждан-
ня посилювалися й ставали все більш 
нестерпними, Він став благати вдруге 
про полегшення, і зрештою, мабуть, 
у найстрашніших своїх стражданнях, 
Він почав благати втретє. Він терпів 
до кінця страшні муки, аж поки спра-
ведливість не була задоволена до 
останньої краплини 41. Це Він зробив, 
щоб викупити вас і мене.

Який же це безцінний дар— 
божественна любов! Сповнений цією 
любовʼю, Ісус запитує: “Чи поверне-
теся ви тепер до Мене, і покаєтеся 
у ваших гріхах, і навернетеся, щоб 
Я міг зцілити вас?” 42 Він з ніжністю 
запевнює: “Дивіться, Моя рука мило-
сті простерта до вас, і хто прийде, 
того Я прийму; і благословенні ті, 
хто приходить до Мене” 43.

Ви будете любити Того, Хто спо-
чатку полюбив вас? 44 Тоді виконуйте 
Його заповіді 45. Ви будете другом 
Тому, Хто віддав Своє життя за вас, 
Своїх друзів? 46 Тоді виконуйте Його 
заповіді 47. Ви будете перебувати в 
Його любові? Тоді виконуйте Його 
заповіді 48. Я молюся, щоб ми справ-
ді перебували в Його любові, в імʼя 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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достатньо розумні, щоб не залишати 
відбитки нашої шкідливої хлопчачої 
допитливості. На нашу прикрість та 
розчарування всі спроби “підглянути 
у пластини” завжди були невдалі.

Я все ще не знаю, що було— якщо 
взагалі там щось було—сховано у 
тій запечатаній частині. Та про що 
в нашій історії соромно зізнатися, 
це що до цього дня я не уявляю, що 
було написано на частині металевих 
сторінок, які можна було прочитати. 
Я тільки можу припустити, що на цих 
сторінках містилися розповіді про 
Відновлення та свідчення Джозефа 
Сміта і трьох та восьми свідків, які 
бачили справжні пластини, передані 
Моронієм.

З часів сотворіння цієї планети 
наш люблячий Небесний Батько 
навчає, спрямовує та веде Своїх дітей 
через пророків. Його слова було 
записано цими пророками та збере-
жено у Писаннях для нашого розвит-
ку та навчання. Нефій описав це так:

“Тому що душа моя втішається 
Писанням, і серце моє обдумує його, 
і записує його на науку і на благо 
моїм дітям.

нас до дії. Хоча ми чітко розуміли, 
що ці пластини не були тими сами-
ми, які передав Мороній, ми все ж 
таки хотіли побачити саме запечата-
ну частину. Тому декілька разів ми з 
моїм братом намагалися використо-
вувати столові ножі, старі ложки і все 
можливе, що ми могли собі уявити, 
аби розсунути запечатану частину 
пластин достатньо для того, щоб 
подивитися, що вони містили, але 

Старійшина В. Марк Бассет
Сімдесятник

Коли я був хлопчиком, мої батьки 
отримали подарунок, який для 
мого молодшого брата Девіда 

та мене став чимось чарівним. 
Подарунком була мініатюрна модель 
золотих пластин, які пророк Джозеф 
Сміт отримав від ангела Моронія. 
Наскільки я пам’ятаю, ця модель пла-
стин мала приблизно 10 металевих 
сторінок зі словами, написаними на 
них. Однак не ті сторінки приверта-
ли нашу увагу.

Зростаючи, ми чули розповіді 
про Відновлення. Ми знали і навіть 
співали у Початковому товаристві про 
золоті пластини, що сховані глибоко 
на горі та передані ангелом Моронієм 
Джозефу Сміту 1. У міру того, як наш 
дитячий розум переповнювала допит-
ливість, ми насправді хотіли побачи-
ти одне: що саме було написано на 
маленьких сторінках моделі пластин, 
що були надійно запечатані двома 
маленькими металевими защіпками?

Пластини залишалися на малень-
кому столику декілька днів, доки 
наша допитливість не спонукала 

Заради нашого 
духовного розвитку 
та навчання
Таємниці Божі розкриваються перед нами тільки відповідно до 
Його волі та силою Святого Духа.
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Послухайте, моя душа втішаєть-
ся діяннями Господа; і серце моє 
постійно обдумує те, що я побачив 
і почув” 2.

До того ж протягом минулих 
розподілів і в цей останній розподіл 
повноти часів гідні члени Господньої 
Церкви були благословенні постій-
ним супроводом Святого Духа, Який 
сприяє нашому духовному розвитку 
та навчанню.

Знаючи старанну вдачу мого 
молодшого брата, я припускаю, 
що, ймовірно, він прочитав всі слова, 
написані на моделі пластин вдома у 
наших батьків. Я, проте, проігнору-
вав ті прості та цінні істини і замість 
них зосередив свої зусилля на пошу-
ку того, що не мало бути відкритим.

На жаль, наш розвиток та навчан-
ня інколи можуть уповільнитися чи 
навіть призупинитися через немудре 
бажання “підглянути у пластини”. Ці 
дії можуть привести нас до пошуку 
того, що не призначено обов’язково 
розуміти у цей час, ігноруючи чарівні 
істини, які призначені саме для нас 
та наших обставин— істини, які, як 
Нефій зазначив, написані для нас на 
науку і на благо.

Брат Нефія, Яков, навчав: “Бачите, 
великі і дивовижні діяння Господа. 

Які незбагненні глибини Його таєм-
ниць; і це неможливо, щоб людина 
розпізнала всі Його путі” 3.

Слова Якова вчать нас, що ми 
не можемо успішно “підглядати у 
пластини” чи прискорювати відкрит-
тя нам Божих таємниць. Натомість 
таємниці Божі розкриваються перед 
нами тільки відповідно до Його волі 
та силою Святого Духа 4.

Яків продовжує:
“І жодна людина не знає про 

Його путі, якщо вони не відкриті їй; 
отже, браття, не зневажайте одкро-
вення Бога.

Бо знайте, силою Його слова 
людина прийшла на лице землі. … 
О, чому тоді не може повелівати 
землею або створінням Його рук 
на лиці її згідно з Його бажанням 
і задоволенням?

Отже, браття, не прагніть ради-
ти Господові, а беріть пораду з 
Його рук” 5.

Щоб зрозуміти таємниці Божі 
чи те, що може бути зрозумілим 
тільки через одкровення, ми муси-
мо слідувати прикладу Нефія, який 
сказав: “Будучи ще дуже молодим, 
але міцної статури, а також маючи 
велике бажання пізнати таємниці 
Бога, отже я волав до Господа; і 

ось Він вплинув на мене, і пом’якшив 
моє серце, так що я повірив усім 
словам, сказаним моїм батьком” 6. 
Далі Господь Сам пояснює, що 
Нефій виявив віру, шукав старанно зі 
смиренністю у серці та дотримувався 
Його заповідей 7.

Приклад Нефія в пошуках знань 
містить наступне: (1) щире бажання, 
(2) смирення, (3) молитву, (4) довіру 
пророку і прояв (5) віри, (6) ста-
ранності та (7) послуху. Цей спосіб 
пошуку дуже відрізняється від мого 
“підглядання у пластини” чи намаган-
ня прискорити розуміння речей, які 
мають бути відкриті у Господній час 
та силою Святого Духа.

У наш час ми почали очікувати, 
що знання може і має отримуватися 
негайно; коли інформацію важко 
отримати або дізнатися, її часто 
відкидають або їй не довіряють. 
Через надлишок інформації дехто 
несвідомо більш довіряє доступним 
джерелам невідомого походження, 
ніж покладається на встановлену 
Господом модель отримання осо-
бистого одкровення. Яків, можли-
во, описував наш час, коли сказав: 
“Але ось, [вони] були твердошиїм 
народом; і вони зневажали сло-
ва прямоти … і прагнули до того, 
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чого вони не могли розуміти. Отже, 
через їхню сліпоту, сліпоту, яка 
прийшла через поглядання за межу, 
вони повинні неодмінно впасти; бо 
Бог забрав Свою прямоту від них, 
і передав їм багато того, чого вони 
не могли розуміти, тому що вони 
хотіли того” 8.

На противагу цьому ось порада 
президента Дітера Ухтдорфа. Він 
говорив це місіонерам, але його 
слова у рівній мірі стосуються всіх 
шукачів духовної істини. “Коли 
… місіонери мають віру в Ісуса 
Христа,— каже він,— вони будуть 
довіряти Господу достатньо, аби 
слідувати Його заповідям, навіть, 
якщо вони не розуміють до кінця їхні 
причини. Їхня віра буде очевидною 
через старанність і роботу” 9.

Під час останньої квітневої гене-
ральної конференції старійшина 
Даллін Х. Оукс зауважив: “Церква 
робить великі зусилля, щоб бути від-
критою щодо всіх записів, які у нас є, 
але після всього, що ми можемо опу-
блікувати, наші члени Церкви іноді 
ще мають питання, на які не можна 
відповісти, просто вивчаючи їх. … 
Деякі речі можуть бути зрозумілими 
тільки через віру” 10.

Цьому самому принципу навчали 
і давні пророки, показуючи, що люд-
ська природа не змінюється з часом 
і що Господня модель навчання 
вічна. Обміркуйте цю Старозавітну 
приповість: “Надійся на Господа 
всім своїм серцем, а на розум свій 
не покладайся!” 11

Ісая пояснював, говорячи від імені 
Господа: “Бо наскільки небо вище за 
землю, настільки вищі дороги Мої 
за ваші дороги, а думки Мої за ваші 
думки” 12.

Нефій додав ще одне свідчення, 
коли він проголосив: “О Господи, я 
довірився Тобі, і довірятимусь Тобі 
навіки” 13.

Віра в Господа і довіра до Нього 
приводять нас до визнання, що 
Його мудрість вища за нашу власну. 
Ми маємо також визнати, що Його 
план надає найбільший потенціал 
для нашого духовного розвитку та 
навчання.

Від нас ніколи не очікувалося 
“мати досконалі знання про щось” 
під час нашого земного існування. 
Замість цього від нас очікується 
“сподіва[ти]ся на те, чого не видно, 
але що є істинним” 14.

Навіть Нефій, маючи велику віру, 
визнавав своє обмежене розуміння, 
коли відповідав ангелу, який запитав: 
“Чи знаєш ти про поблажливість 
Бога?” Нефій відповів: “Я знаю, що 
Він любить Своїх дітей; проте я не 
знаю значення усього цього” 15.

Подібно до цього Алма сказав 
своєму синові Геламану: “Тож ці 
таємниці ще не повністю відомі 
мені; тому я стримаю себе” 16.

Я висловлюю моє свідчення, що 
наш Батько на Небесах любить Своїх 
дітей, і все ж таки подібно до Нефія 
та Алми я не знаю значення всього. 
Мені і не потрібно знати все; я теж 
мушу стримувати себе і чекати з 

терпінням на Господа, знаючи, що 
“я маю все як свідчення, що це істи-
на; і [в]и також має[те] усе як свідчен-
ня [вам], що це істина. …

… Писання лежать перед [вами], 
так, і все вказує на те, що Бог є; так, 
саме земля, і все, що на лиці її, так, 
і її рух, так, і також усі планети, які 
рухаються у своєму правильному 
порядкові, свідчать про те, що існує 
Верховний Творець” 17.

Якщо ми визнаємо, що ми— 
творіння мудрого й люблячого 
Батька на Небесах, “о, чому” тоді не 
дозволити Йому спрямовувати наш 
духовний розвиток та навчання “згід-
но з Його бажанням і задоволенням”, 
а не з нашим власним? 18

Він живе. Ісус Христос— Його 
Єдинонароджений Син і Викупитель 
людства. Через нескінченну спокуту 
Христа Він має мудрість та передба-
чення спрямовувати нас у ці останні 
дні. Джозеф Сміт— Його пророк, 
обраний відновити Його царство 
на землі до його повноти. Томас С. 
Монсон— Його сучасний пророк та 
промовець сьогодні. Про це я щиро 
свідчу в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Христа рідко означає, що нам призна-
чається отримання публічної похвали. 
Бути честолюбним для Христа озна-
чає, що ми служимо вірно і старанно 
в наших приходах і філіях без скарг 
та з радісними серцями.

Наші місіонери, які служать по 
всьому світу, є чудовим прикла-
дом тих, хто є дійсно честолюб-
ним для Христа. Кілька років тому 
ми з сестрою Ямашита служили в 
Японській Нагойській місії. Наші 
місіонери були саме такими често-
любними для Христа. Одним з тих 
місіонерів був молодий чоловік, 
якого звали старійшина Кован.

Старійшина Кован не мав правої 
ноги внаслідок велосипедної аварії, 
в яку він потрапив у юності. Через 
кілька тижнів після того, як він при-
їхав до місії, його напарник подзво-
нив мені. Протез старійшини Кована 
зламався, коли той їздив на велоси-
педі. Ми відвезли його до хорошої 
клініки протезів і там, в окремій кім-
наті, я вперше побачив його ногу. Я 
зрозумів, як боляче йому було. Його 
протез полагодили і він повернувся 
до свого району.

Проте протягом декількох тиж-
нів протез ламався знову і знову. 
Медичний консультант території 
рекомендував, щоб старійшина Кован 
повернувся додому для можливого 
перепризначення місії. Я був проти 
цієї поради, тому що старійшина 
Кован був чудовим місіонером, і у 
нього було сильне бажання залиши-
тися в Японії. Проте поступово ста-
рійшина Кован почав досягати межі 
своїх фізичних сил. Незважаючи на 
це, він не ремствував і не скаржився.

Знову мені порадили дозволи-
ти старійшині Ковану служити в 
такому місці, де не треба було їздити 
на велосипеді. Я роздумував над 
ситуацією. Я думав про старійшину 

допомогти сучасним святим останніх 
днів спрямувати щоденні рішення.

Що означає “Будьте честолюбни-
ми для Христа”? Бути честолюбним 
для Христа означає бути мотиво-
ваним, зосередженим і відданим 
Його роботі. Бути честолюбним для 

Старійшина Казухіко Ямашита
Сімдесятник

Мої дорогі брати і сестри, 
сьогодні я хочу звернутися 
до молодих людей Церкви, 

включаючи наших чудових місіоне-
рів. Звичайно ж, запрошую послу-
хати всіх братів і сестер, які мають 
молоде серце.

Зовсім недавно, 21 серпня, пре-
зидент Рассел М. Нельсон освятив 
чудовий храм в Саппоро— третій 
храм в Японії. Храм в Саппоро побу-
дований в Північній Японії, в місці, 
що називається Хоккайдо. Як і Юта, 
Хоккайдо був заселений працелюб-
ними, працьовитими піонерами.

У 1876 році відомого педагога 
доктора Вільяма Кларка 1 було запро-
шено приїхати в Хоккайдо викладати. 
Він жив в Японії лише вісім місяців, 
але його християнський дух залишив 
незабутнє враження на його юних 
учнях, які не були християнами. 
Перед тим як від’їжджати, він залишив 
своїм учням прощальне послання, 
яке було увічнене в його бронзовій 
статуї 2. Він сказав: “Хлопці, будьте 
честолюбними!— Будьте честолюбни-
ми для Христа” 3. Його наказ “Будьте 
честолюбними для Христа” може 

Будьте честолюбними 
для Христа
Ми честолюбні для Христа, коли вірно служимо, смиренно 
приймаємо, великодушно терпимо, палко молимося і гідно 
приймаємо причастя.

Бронзова статуя відомого просвітителя 
доктора Вільяма Кларка, який закликав юна-
ків “бути честолюбними для Христа”.
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Кована і його майбутнє і я молився 
про це. Я відчув, що, звісно, ста-
рійшині Ковану слід повернутися 
додому і очікувати перепризначення. 
Я зателефонував йому і виразив свою 
любов і турботу, і сказав йому про 
своє рішення. Він нічого не сказав 
у відповідь. Я лише міг чути, як він 
плаче на іншому кінці. Я сказав: 
“Старійшино Кован, тобі не потрібно 
відповідати мені зараз. Я подзвоню 
тобі завтра. Будь ласка, обдумай 
мою рекомендацію в щирій молитві”.

Коли я подзвонив йому наступ-
ного ранку, він смиренно сказав, 
що виконає мою пораду.

Під час моєї останньої співбесіди 
з ним, я запитав у нього наступне: 
“Старійшино Кован, чи ви попроси-
ли в місіонерській формі, щоб вас 
відправили в місію, де вам не треба 
їздити на велосипеді?”

Він сказав: “Так, президенте, я 
просив”.

Я відповів: “Старійшино Кован, 
вас було покликано в Японську 
Нагойську місію, де вам довелося 
їздити на велосипеді. Чи сказали ви 
про це вашому президенту кола?”

Я був здивований його відпо-
віддю. Він сказав: “Ні, не сказав. Я 
вирішив, що, якщо це те місце, куди 
покликав мене Господь, то я піду в 
спортзал і тренуватиму своє тіло, 
щоб я міг їздити на велосипеді”.

На завершення нашої співбесіди 
він, зі сльозами на очах, поставив 
мені таке запитання: “Президенте 
Ямашита, чому я приїхав до Японії? 
Чому я тут?”

Я відповів йому без вагань: 
“Старійшино Кован, я знаю одну при-
чину, чому ти тут. Ти приїхав сюди, 
щоб допомогти мені. Я прийшов до 
розуміння того, з яким чудовим моло-
дим чоловіком я служив. Для мене 
благословенням є знати вас”.

Я радий повідомити, що старій-
шина Кован повернувся до свого 
люблячого дому і його було при-
значено служити в місію, де він міг 
їздити на машині. Я пишаюсь не лише 
старійшиною Кованом, але також й 
усіма місіонерами по всьому світу, які 
служать охоче й без ремствувань чи 
скарг. Дякую вам, старійшини і сестри, 
за вашу віру, вашу уважність і ваше 
велике честолюбство для Христа.

Книга Мормона містить розповіді 
про тих, хто були честолюбними 
для Христа. Алма молодший, буду-
чи молодим чоловіком, пересліду-
вав Церкву та її членів. Пізніше він 
пройшов через драматичну переміну 
в серці і служив в якості сильного 
місіонера. Він шукав спрямування від 
Господа, і благословив своїх напар-
ників, коли служив з ними. Господь 
зміцнив його, і він подолав випробу-
вання, з якими стикнувся.

Цей же Алма дав своєму синові 
Геламану таку пораду:

“Ті, які покладають надію свою 
на Бога, будуть підтримані в їхніх 
випробуваннях, і їхніх бідах, і їхніх 
скорботах. …

… Викону[й] заповіді Бога. …

Радься з Господом в усіх своїх 
діяннях, і Він направлятиме тебе 
на добре” 4.

Наш другий син у свої молоді 
роки переважно не ходив до Церкви. 
Коли йому виповнилося 20 років, з 
ним стався випадок, що змусив зміни-
ти його життя. З любов’ю, молитвами 
і допомогою від своєї сім’ї і членів 
Церкви, і, зрештою, через співчуття 
і благодать Господа, він повернувся 
до Церкви.

Пізніше його було покликано слу-
жити в Вашингтонській місії в Сіеттлі. 
Спочатку йому було важко, бо він 
сильно занепав духом. Щоночі в пер-
ші три місяці він ходив до ванної кім-
нати і плакав. Як і старійшина Кован, 
він прагнув зрозуміти: “Чому я тут?”

Після року служіння ми отримали 
листа електронною поштою, який 
був відповіддю на наші молитви. Він 
написав: “Зараз я дійсно можу відчу-
вати любов Бога та Ісуса. Я працюва-
тиму старанно, як і пророки давнини. 
Хоча я й переживаю багато труд-
нощів, я дійсно щасливий. Служити 
Ісусу— це дійсно найкраще з усього. 
Немає нічого такого ж чудового. Я 
такий щасливий”.
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Він відчував те саме, що й Алма: 
“І ох, яка радість, і яке дивне світло 
я побачив; так, мою душу сповнила 
радість, така ж надзвичайна, якою 
була й моя мука!” 5

У нашому житті ми переживаємо 
труднощі, але, якщо ми честолюбні 
для Христа, то можемо зосереджу-
ватися на Ньому і відчувати радість 
посеред них. Наш Викупитель є 
найвищим прикладом. Він розумів 
Свою священну місію і був послуш-
ним волі Бога Батька. Яке чудове 
благословення— згадувати кожного 
тижня про Його чудовий приклад 
під час причастя.

Мої дорогі брати і сестри, ми 
честолюбні для Христа, коли вірно 
служимо, смиренно приймаємо, 
великодушно терпимо, палко моли-
мося і гідно приймаємо причастя.

Давайте будемо честолюбними 
для Христа, коли приймаємо наші 
труднощі і випробування з терпели-
вістю і вірою, і знаходимо радість 
на нашому завітному шляху.

Я свідчу, що Господь знає вас. Він 
знає про ваші проблеми і турботи. 
Він знає про ваше бажання служити 
йому з відданістю і, так, навіть често-
любством. Нехай Він спрямовує і 
благословляє вас, коли ви робите це. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Вільям Сміт Кларк (1826– 1886) був про-

фесором хімії, ботаніки і зоології, і слу-
жив полковником під час американської 
громадянської війни. Він був провідним 
освітянином у галузі сільського госпо-
дарства і ректором Массачусетського 
сільськогосподарського коледжу. (Див. 
“William S. Clark”, wikipedia.com.)

 2. Статуя знаходиться на оглядовому 
майданчику Хітсуджігаока в Саппоро.

 3. William S. Clark, in Ann B. Irish, 
Hokkaido: A History of Ethnic Transition 
and Development on Japan’s Northern 
Island (2009), 156.

 4. Алма 36:3; 37:35, 37.
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робити усім християнам— ділитися 
євангелією з кожним. Багато хто нази-
ває це “великим дорученням”.

Як описав у ранковій сесії старій-
шина Ніл Л. Андерсен, святі останніх 
днів безсумнівно є одними з тих, хто 
найвідданіше виконує цей важливий 
обов’язок. І ми маємо такими бути, 
оскільки знаємо, що Бог любить усіх 
Своїх дітей і що в ці останні дні Він 
відновив життєво важливе додаткове 
знання і силу, щоб усіх їх благосло-
вити. Спаситель навчав нас любити 
всіх, як наших братів і сестер, і ми 
шануємо це вчення, ділячись свід-
ченням про відновлену євангелію 
та її посланням “серед усіх народів, 
колін, язиків і людей” (УЗ 112:1). Це 
невід’ємна складова того, що означає 
бути святим останніх днів. Ми диви-
мося на це як на радісний привілей. 
Що може бути радіснішим, ніж діли-
тися істинами вічності з дітьми Бога?

Сьогодні у нас є багато можли-
востей, щоб ділитися євангелією, 
недоступних попереднім поколінням. 
У нас є телебачення, інтернет та кана-
ли соціальних медіа. У нас є багато 
цінних послань, щоб ознайомлювати 

Старійшина Даллін Х. Оукс
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

I.
Незадовго до завершення Свого 

земного служіння наш Спаситель, Ісус 
Христос, наказав Своїм учням: “Тож 
ідіть і навчіть всі народи” (Maтвій 
28:19) та “Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію пропо-
відуйте” (Maрк 16:15). Це наказано 

Ділитися відновленою 
євангелією
Те, що ми називаємо “місіонерською роботою членів Церкви”,—  
це не програма, а виявлення любові та надання допомоги тим,  
хто нас оточує.
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з відновленою євангелією. Церкву 
дуже поважають у багатьох країнах. У 
нас є місіонери, кількість яких значно 
зросла. Та чи максимально ефективно 
ми використовуємо ці можливості? Я 
вважаю, що більшість з нас сказали б 
ні. Ми бажаємо бути ефективнішими 
у виконанні нашого Богом даного 
обов’язку проголошувати відновлену 
євангелію по всьому світу.

Є багато хороших ідей щодо того, 
як можна ділитися євангелією, які 
підійдуть для окремих колів чи країн. 
Та, оскільки ми всесвітня Церква, я 
хотів би поговорити про ідеї, які ста-
нуть у пригоді усюди, починаючи з 
найновіших підрозділів і закінчуючи 
найбільш розвинутими, від культур, 
сприйнятливих зараз до євангелії 
Ісуса Христа, до культур і країн, де 
ворожість щодо релігії зростає. Я 
хочу поговорити про ідеї, з допомо-
гою яких ви можете ділитися нею 
як з людьми, які віддано вірять в 
Ісуса Христа, так і з тими, які ніколи 
не чули Його імені, як з людьми, які 
задоволені своїм нинішнім життям, 
так і з тими, хто відчайдушно прагне 
вдосконалитися.

Що я можу сказати такого, що 
допоможе вам ділитися євангелією, 
якими б не були ваші обставини? 
Нам потрібна допомога кожного 
члена Церкви, і кожен член Церкви 
може допомогти, оскільки необхідно 
виконати багато завдань, коли ми 
ділимося відновленою євангелією з 
усіма народами, колінами, язиками 
і людьми.

Усі ми знаємо, що участь членів 
Церкви в місіонерській роботі є важ-
ливою для досягнення як навернення, 
так і утримання в Церкві. Президент 
Томас С. Монсон сказав: “Зараз 
для членів Церкви і для місіонерів 
настав час іти разом [і] трудитися … 
у Господньому винограднику, щоб 
приводити душі до Нього. Він підго-
тував для нас засоби, аби ми могли 
ділитися євангелією у безліч способів, 
і Він допомагатиме нам у нашій робо-
ті, якщо ми будемо діяти з вірою, щоб 
виконати Його роботу” 1.

Ділитися відновленою 
євангелією— це наш християнський 
обов’язок і привілей усього життя. 
Старійшина Квентін Л. Кук нагадує 
нам: “Місіонерська робота це не 

лише одна з 88 клавіш на піаніно, 
на яку ми час від часу натискаємо; 
це мажорний акорд у захоплюючій 
мелодії, яку необхідно постійно 
виконувати протягом усього нашого 
життя, якщо ми бажаємо залишатися 
в гармонії з нашою відданістю хри-
стиянству та євангелії Ісуса Христа” 2.

II.
Є три речі, які можуть робити 

усі члени Церкви, щоб допомогти 
ділитися євангелією, незалежно від 
обставин, в яких вони живуть і пра-
цюють. Нам усім слід все це робити.

По- перше, всі ми можемо моли-
тися про бажання допомогти у цій 
важливій частині роботи зі спасіння. 
Усі зусилля починаються з бажання.

По- друге, ми самі можемо вико-
нувати заповіді. Вірні, слухняні 
члени Церкви є найпереконливішим 
свідченням про істинність і цінність 
відновленої євангелії. Що навіть 
важливіше— вірні члени Церкви 
завжди матимуть Дух Спасителя з 
ними, щоб скеровувати їх у прагнен-
ні брати участь у величній роботі— 
ділитися відновленою євангелією 
Ісуса Христа.

По- третє, ми можемо молити-
ся про натхнення щодо того, який 
внесок ми можемо зробити за наших 
індивідуальних обставин, щоб 
ділитися євангелією з іншими. Це не 
те саме, що молитися про місіоне-
рів чи про те, що можуть зробити 
інші. Нам слід молитися про те, що 
можемо зробити ми особисто. Коли 
ми молимося, нам слід пам’ятати, 
що на молитви про таке натхнення 
прийде відповідь, якщо вони супро-
воджуватимуться рішучістю— тим, 
що в Писаннях названо “справжнім 
наміром” або “щирими намірами в 
серці”. Моліться з рішучістю діяти на 
основі отриманого вами одкровення, 



59ЛИСТОПАД 2016

обіцяючи Господу, що якщо Він 
надихне вас поговорити з кимось 
про євангелію, то ви це зробите.

Нам потрібне скерування від 
Господа, оскільки у будь- який конкре-
тний час дехто є готовим, а дехто— 
не готовим отримати більше істин 
відновленої євангелії. Нам ніколи не 
слід самостійно судити, хто готовий, 
а хто— ні. Господь знає серця усіх 
Своїх дітей, і якщо ми молимося про 
натхнення, Він допоможе нам знайти 
людей, які, як Він знає, будуть “підго-
товлені почути Слово” (Алма 32:6).

Як апостол Господа, я закликаю 
кожного члена Церкви і кожну 
сім’ю в Церкві молитися про те, 
щоб Господь допоміг їм знайти 
людей, готових отримати послання 
відновленої євангелії Ісуса Христа. 
Старійшина М. Рассел Баллард 
дав таку важливу пораду, з якою я 
погоджуюся: “Довіряйте Господу. 
Він— Добрий Пастир. Він знає Своїх 
овець. … Якщо ми не долучимося до 
цієї роботи, багато людей, які могли 
б почути послання про Відновлення, 
залишаться без нього. … Ці прин-
ципи досить прості—молитися, 
особисто і всією вашою сім’єю, про 
можливості виконувати місіонерську 
роботу” 3. Якщо ми виявимо нашу 
віру, ці можливості з’являться без 
жодного “примусу або маніпулюван-
ня. Вони стануть природним наслід-
ком нашої любові до наших братів 
і сестер” 4.

Я знаю, що це істина. Я додаю 
своє обіцяння, що з вірою в допо-
могу Господа ми отримаємо скеру-
вання, натхнення і знайдемо велику 
радість у цій вічно важливій роботі 
любові. Ми зрозуміємо, що успішно 
ділитися євангелією— це запро-
шувати людей з любов’ю і щирим 
наміром допомогти їм, незалежно 
від того, якою буде їхня відповідь.

III.
Ось що ми ще можемо робити, 

щоб ефективно ділитися євангелією:

1.  Нам слід пам’ятати, “що люди 
навчаються тоді, коли вони готові 
навчатися, а не коли ми готові їх 
навчати” 5. Те, що цікаво нам, як от 
важливі додаткові доктринальні 
вчення у відновленій Церкві, заз-
вичай не те, що цікаво іншим. Інші 
люди, як правило, прагнуть резуль-
татів учення, а не самого учення. 
Коли вони бачать чи відчувають 
плоди відновленої євангелії Ісуса 
Христа у нашому житті, вони відчу-
вають Дух і починають цікавитися 
вченням. Вони також можуть ціка-
витися, якщо знаходяться в пошуку 
більшого щастя, близькості до Бога 
або кращого розуміння мети жит-
тя 6. Тому нам треба обережно і з 
молитвою прагнути розпізнати, як 
саме довідатися про те, що ціка-
вить людину, яка хоче дізнатися 
більше. Це залежатиме від різних 
нюансів, наприклад, від нинішніх 
обставин людини і наших сто-
сунків з нею. Це хороша тема для 
обговорення на радах, у кворумах 
та в Товаристві допомоги.

2.  Коли ми говоримо з іншими, 
нам слід пам’ятати, що краще 

запрошувати дізнатися більше про 
Ісуса Христа і Його євангелію, ніж 
запрошувати дізнатися більше про 
нашу Церкву 7. Ми хочемо, щоб 
люди наверталися до євангелії. 
Це чудова роль Книги Мормона. 
Ставлення до нашої Церкви сфор-
мується після того, як відбудеться 
навернення до Ісуса Христа, а 
не до того. Багато людей, які з 
підозрою ставляться до церков, 
у той же час мають любов до 
Спасителя. Ставте найголовніше 
на перше місце.

3.  Коли ми прагнемо ознайомити 
людей з відновленою євангелі-
єю, нам слід робити це щиро, з 
любов’ю до людини і з турботою 
про неї. Це буває тоді, коли ми 
намагаємося допомогти іншим з 
проблемами, які ті самі визначили, 
або коли працюємо з ними під час 
заходів з громадського служіння, 
наприклад, полегшуємо страждан-
ня людей, піклуємося про бідних і 
нужденних або покращуємо якість 
життя інших.

4.  Наші зусилля в тому, щоб ділитися 
євангелією не мають обмежувати-
ся колом наших друзів і знайомих. 
Під час Олімпіади ми познайоми-
лися з таксистом в Ріо- де- Жанейро, 
святим останніх днів, який возив 



60 СУБОТНЯ ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 1 ЖОВТНЯ 2016 Р.

примірники Книги Мормона 
сімома різними мовами і розда-
вав їх усім, готовим їх прийняти. 
Він називав себе “місіонером- 
таксистом”. Він сказав: “Вулиці 
Ріо- де- Жанейро … це поле моєї 
місіонерської діяльності” 8.

Клейтон М. Крістенсен, який 
має вражаючий досвід служіння як 
член Церкви- місіонер, сказав, що 
“протягом останніх двадцяти років 
ми не виявили зв’язку між глиби-
ною стосунків з особою і віро-
гідністю того, що їй стане цікаво 
дізнатися про євангелію” 9.

5.  Єпископати приходів можуть 
планувати проведення особли-
вих причасних зборів і закликати 
членів Церкви приводити туди 
зацікавлених людей. Члени при-
ходів будуть менше вагатися, чи 
приводити своїх знайомих на такі 
збори, оскільки матимуть більше 
впевненості в тому, що зміст збо-
рів буде добре сплановано, щоб 
викликати інтерес і добре пред-
ставити Церкву.

6.  Існує багато інших можливо-
стей, щоб ділитися євангелією. 

Наприклад, лише цього літа я 
отримав щасливого листа від 
нового члена Церкви, яка дізна-
лася про відновлену євангелію, 
бо колишній однокласник зателе-
фонував їй, щоб поцікавитися її 
здоров’ям. Вона написала: “Мене 
надихнуло те, як він представився 
мені. Після кількох місяців навчан-
ня з місіонерами, я охристилася. 
З того часу моє життя покращило-
ся” 10. Всі ми знаємо багато людей, 
чиє життя покращила б відновле-
на євангелія. Чи ми допомагаємо 
їм в цьому?

7.  Захоплення наших юних членів 
Церкви соціальними медіа та їхні 
знання в цій області дають їм 
унікальні можливості, щоб звер-
нутися до інших, аби зацікавити 
їх євангелією. Описуючи явлення 
Спасителя до нефійців, Мормон 
написав: “Він навчав і священно-
служив дітям … і Він розв’язав їхні 
язики, щоб вони могли вимовляти” 
(3 Нефій 26:14). Сьогодні, я гадаю, 
ми б сказали “розв’язав їхні [паль-
ці], щоб вони могли вимовляти”. 
Робіть це, молодь!

Ділитися євангелією— це не 
тягар, а радість. Те, що ми називає-
мо “місіонерською роботою членів 
Церкви”,— це не програма, а виявлен-
ня любові та надання допомоги тим, 
хто нас оточує. Це також можливість 
висловити наші почуття щодо від-
новленої євангелії нашого Спасителя. 
Як навчав старійшина Баллард: 
“Найбільш важливим доказом нашого 
навернення і того, яким є наше став-
лення до євангелії у нашому власно-
му житті, є готовність ділитися нею 
з іншими” 11.

Я свідчу про Ісуса Христа, Хто є 
Світлом і Життям Світу (див. 3 Нефій 
11:11). Його відновлена євангелія 
освітлює наш шлях у смертному 
житті. Його Спокута дає нам запев-
нення щодо життя після смерті і силу 
наполегливо просуватися до без-
смертя. І Його Спокута дає нам мож-
ливість отримати прощення наших 
гріхів і, згідно зі славетним планом 
спасіння Бога, стати гідними вічного 
життя, “найвеличніш[ого] з усіх дарів 
Бога” (УЗ 14:7). В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Томас С. Монсон, “Вітаємо вас на 

конференції”, Ліягона, лист. 2013, с. 4.
 2. Quentin L. Cook, “How to Be a Member 

Missionary”, New Era, Feb. 2015, 48.
 3. М. Рассел Баллард, “Надійтесь на 

Господа”, Ліягона, лист. 2013, с. 44.
 4. М. Рассел Баллард, “Надійтесь на 

Господа”, Ліягона, с. 44.
 5. Clayton M. Christensen, The Power of 

Everyday Missionaries (2013), 30.
 6. Див. Christensen, Power of Everyday 

Missionaries, 26–27.
 7. Див. Gary C. Lawrence, How Americans 

View Mormonism: Seven Steps to Improve 
Our Image (2008), 34–35.

 8. Див. Ashley Kewish, “Cab Driver Hands 
Out Copies of Book of Mormon to Rio 
Visitors”, Aug. 8, 2016, ksl.com.

 9. Christensen, Power of Everyday 
Missionaries, 21.

 10. Особистий лист, 21 серпня, 2016 р.
 11. М. Рассел Баллард, “Тепер прийшов час”, 

Ліягона, січ. 2001, с. 89.



61ЛИСТОПАД 2016

Загальна сесія священства | 1 жовтня 2016 р.

стрималася і спокійно сказала: “То 
були мої домашні вчителі, але їм зда-
лося, що зараз не дуже підходящий 
час поділитися своїм посланням” 1.

Брати, давайте коротко прига-
даємо обов’язок священства, який 
описано як “перше джерело надання 
допомоги в Церкві” окремим людям і 
сім’ям 2. Гектари лісів було вирубано, 
щоб забезпечити нас папером для 
організації та реорганізації цього про-
екту. Було виголошено тисячі заохо-
чувальних промов. Безумовно, жодна 
Фрейдівська туристична агенція ніде 
в світі не спромоглася б організувати 
таку кількість поїздок для бажаючих 
відчути провину, як ця тема. Однак 
ми продовжуємо намагатися хоча 
б десь досягнути прийнятних норм 
виконання такої Господньої заповіді: 
“наглядати за церквою завжди” 3 шля-
хом здійснення домашнього вчителю-
вання носіями священства.

Частково, виклик, який стоїть 
перед нами— це зміна демографії 

Далі вона продовжувала: “Але потім, 
якраз коли я вирішувала, чи розці-
лувати їх, чи вручити швабру, вони 
сказали: “О Моллі, нам так шкода. Ми 
бачимо, що ти зайнята. Не хочемо 
тобі заважати, ми прийдемо іншим 
разом”. І вони пішли”.

“Хто це був?”— гукнула подруга 
з цокольного поверху.

“Я хотіла сказати: “Звичайно, то не 
три нефійці,— зазначила Моллі,— але 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Нещодавно одна самотня сестра, 
яку я назву Моллі, прийшла 
додому з роботи й побачила, 

що весь цокольний поверх її будинку 
залитий водою на 5 см. Вона відразу 
ж зрозуміла, що її сусіди, з якими вона 
під’єднана до однієї каналізаційної 
системи, мабуть випрали гору білизни 
і влаштували банний день, тому миль-
на вода розлилася у неї по підлозі.

Моллі зателефонувала подрузі й 
попросила про допомогу, тож вони 
удвох почали вимочувати й викру-
чувати. Якраз у ту мить у двері хтось 
подзвонив. Її подруга вигукнула: 
“Це твої домашні вчителі!”

Моллі засміялася. “Сьогодні дійсно 
останній день місяця,— відповіла 
вона,— але запевняю тебе, що це 
не домашні вчителі”.

Босоніж, у мокрих штанах, з 
волоссям, підібраним хустиною та 
в дуже елегантних латексних рука-
вичках Моллі пройшла до вхідних 
дверей. Проте її дивний вигляд і 
близько не можна було порівняти 
з тим дивом, що відкрилося її очам! 
То були її домашні вчителі!

“Я була просто приголомшена!— 
пізніше вона розповідала мені.— То  
було диво домашнього вчителювання 
— те, про яке Брати розповідають на 
виступах генеральної конференції”. 

Посланці Церкви
Ми просимо вас, домашні вчителі, бути Божими посланцями до Його 
дітей, любити, дбати і молитися за тих людей, які вам призначені.
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Церкви. Ми знаємо, що члени Церкви 
зараз об’єднані в більше, ніж 30 тис. 
приходів та філій, що знаходяться у 
188 країнах та територіях; тепер наба-
гато важче відвідувати домівки наших 
братів і сестер, ніж колись на початку 
історії Церкви, коли сусід навчав сусі-
да за допомогою, як тоді це називало-
ся “сусідського вчителювання”.

Більше того, у багатьох підроз-
ділах Церкви є обмежена кількість 
наявних носіїв священства, щоб вико-
нувати домашнє вчителювання, і тим, 
хто може служити, припадає по 18– 20 
сімей, про які треба піклуватися. 
Також проблемою є великі відстані, 
висока ціна і обмежена наявність 
засобів транспортування та довгий 
робочий день і робочий тиждень у 
деяких місцевостях. Додайте до цього 
культурні обмеження, де неможливо 
відвідувати людей без запрошення, і 
питання безпеки, що існує в багатьох 
місцях по всьому світу,— і ось, ми 
побачимо складність цієї проблеми.

Брати, якими б не були складними 
умови і обставини, щомісячні відвіду-
вання кожної домівки залишаються 
ідеалом, до якого прагне Церква. Але 
усвідомлюючи, що в багатьох місцях 
по всьому світу досягнути церковного 
ідеалу неможливо і що ми змушуємо 
тих братів почуватися невдахами, 
коли просимо їх робити те, що в 
реальності неможливо виконати, 
у 2001 році Перше Президентство 
написало листа провідникам священ-
ства Церкви, даючи таку надихаю-
чу, дуже корисну пораду: “У деяких 
місцях у Церкві,— писали вони,— … 
здійснювати домашнє вчителюван-
ня у кожній домівці кожного місяця 
неможливо через недостатню кількість 
активних братів- носіїв священства 
та інші труднощі на місцях”. Ми вже 
назвали кілька з них. “Коли такі обста-
вини переважають,— продовжують 

вони,— провідникам слід робити все 
можливе, аби скористатися наявними 
ресурсами, щоб наглядати за членами 
Церкви й зміцнювати їх” 4.

Брати, якби у своєму приході чи 
філії я стикнувся з такими трудно-
щами, разом зі своїм напарником в 
Аароновому священстві я б застосу-
вав пораду Першого Президентства 
(яка зараз є політикою, включеною 
до довідника), таким чином: По- 
перше, хоча знадобилось би багато 
місяців, щоб досягнути цього, ми б 
дотримувалися наказу, що міститься 
в Писаннях: “відвідувати дім кож-
ного члена” 5, склавши графік, за 
допомогою якого ми відвідували б ті 
домівки, коли це можливо і коли це 
реально. З огляду на наявність часу 
і частоту відвідувань ми віддавали 
б найбільший пріоритет тим, кому 
потрібні найбільше— зацікавленим 
Церквою, яких навчають місіонери, 
новоохрищеним наверненим, тим, 
хто хворіє, самотній, менш активний, 
сім’ям з дітьми, яких виховує лише 
мати чи батько і так далі.

Працюючи над розкладом відві-
дувань усіх домівок, для здійснення 
яких знадобиться кілька місяців, ми 
б спілкувалися з окремими людьми 
та сім’ями з нашого списку за допо-
могою засобів, наданих Господом. 

Звичайно, ми б пильнували за нашими 
сім’ями в церкві і, як кажуть Писання, 
ми б “розмовля[ли] один з одним 
про благополуччя [їхніх] душ” 6. Крім 
того, ми б телефонували, посилали 
електронні й текстові повідомлення, 
навіть писали б привітання в одній з 
багатьох соціальних мереж, доступ-
них нам. Аби допомогти у вирішенні 
певних потреб, ми б могли посилати 
цитату з Писань або уривок з виступу 
на генеральній конференції чи мор-
монське послання з великої кількості 
матеріалів на LDS.org. Кажучи мовою 
Першого Президентства, ми б робили 
найкраще, на що спроможні за обста-
вин, в яких опинилися, і з ресурсами, 
доступними нам.

Брати, заклик, з яким я сьогодні 
звертаюся, такий: приділіть увагу 
домашньому вчителюванню. Будь 
ласка, по- новому, кращим чином 
погляньте на себе як на посланців 
Господа до Його дітей. Це озна-
чає, що ви забудете про традицію 
метушливого, такому, що відповідає 
закону Мойсея, розкладу, де все 
заплановано на кінець місяця, коли 
ви поспіхом виголошуєте надрукова-
не послання з церковних журналів, 
яке сім’я вже прочитала. Ми сподіва-
ємося, що натомість ви започаткуєте 
нову еру щирої, такої, що відповідає 
євангелії, турботи про членів Церкви, 
наглядаючи за ними й піклуючись 
одне про одного, допомагаючи у 
вирішенні духовних і земних потреб 
будь- яким ефективним чином.

Стосовно того, що “зарахову-
ється” як домашнє вчителювання, 
то “зараховується” кожна хороша 
справа; тож звітуйте про все! Дійсно, 
звіт, який має найбільше значення, 
полягає в тому, як ви благословили 
тих, за кого відповідаєте, і як про них 
дбали, що, насправді, немає нічого 
спільного з певним розкладом чи 
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певним місцем. Має значення те, чи 
ви любите людей і виконуєте запо-
відь “завжди пильнувати Церкву” 7.

30 травня минулого року мій друг 
Трой Рассел повільно від’їжджав піка-
пом від свого гаража, аби привезти 
в дар певні речі до місцевого відділу 
Дезерет Індастріз. Він відчув, що 
його заднє колесо на щось наїхало. 
Думаючи, що якісь речі випали з 
машини, він вийшов і побачив, що 
його дорогоцінний дев’ятирічний 
син Остін лежить долілиць на троту-
арі. Викрики, благословення священ-
ства, команда парамедиків, лікарі в 
лікарні— усі вони в даному випадку 
нічим не допомогли. Остіна не стало.

Трой був невтішний— він не міг ні 
спати, ні заспокоїтися. Він казав, що 
то було більше, ніж він міг знести, і 
що він просто більше не міг далі так 
жити. Але в ту сповнену муки пробої-
ну, влилося три викупительні сили.

Перша— це любов і запевнення 
нашого Небесного Батька, присут-
ність Якого була відчутна завдяки 
Святому Духові, який втішав Троя, 
навчав його, любив і шепотів, що 
Бог знає все про втрату прекрасного 
і досконалого Сина. Друге— його 
дружина Дідра, яка тримала Троя у 
своїх обіймах і любила його та нага-
дувала, що вона також втратила сина 
і була рішуче налаштована зробити 
все, щоб не втратити ще й чоловіка. 
Третім у цій історії є Джон Маннінг, 
домашній учитель— надзвичайний.

Я, чесно кажучи, не знаю, за яким 
графіком Джон і його молодший 
напарник відвідували дім Расселів, 
чи яким було їхнє послання, коли 
вони туди приходили, або як вони 
звітували про те, що робили. Я знаю 
лише, що навесні минулого року 
брат Маннінг простягнув руку і 
допоміг Трою Расселу подолати ту 
трагедію, що сталася на дорозі, так 

ніби він власноруч витяг маленького 
Остіна. Як домашній учитель, або 
вартовий, або брат по євангелії, яким 
він і є, Джон просто виявив турбо-
ту як носій священства і піклувався 
про Троя Рассела. Він почав такими 
словами: “Трой, Остін хоче, щоб ти 
знову звівся на ноги— у тому числі на 
баскетбольному майданчику. Тож я 
буду тут кожного ранку о 5:15. Будь 
готовий, тому що я не хочу заходити 
до вас, щоб тебе розбудити. І я знаю, 
що й Дідра цього не хоче”.

“Я не хотів іти,— розповідав мені 
Трой пізніше,— тому що я завжди 
брав Остіна з собою в такі ранки 
і я знав, що спогади будуть надто 
болісними. Але Джон наполягав, тож 
я пішов. Починаючи з того першого 
дня, ми говорили— краще сказати я 
говорив,— а Джон слухав. Я говорив, 
поки ми їхали до церкви, а потім 
по дорозі назад. Іноді я говорив, 
поки ми паркувалися біля дому і 
спостерігали, як сходить сонце над 
Лас- Вегасом. Спочатку було важко, 
але поступово я зрозумів, що мої 
сили відновлюються завдяки дуже 
повільному гравцю в м’яч у церкві 
зростом 188 см, який дуже незграб-
но закидав м’яч зі стрибка, але який 

любив мене і вислуховував, поки 
нарешті в моєму житті знову не 
зійшло сонце” 8.

Мої брати у святому священстві, 
коли ми говоримо про домашнє 
вчителювання чи про піклування 
про інших людей або про особисте 
служіння у священстві— як би ви 
це не називали— саме про це ми і 
говоримо. Ми просимо вас, домашні 
вчителі, бути Божими посланцями до 
Його дітей, любити, дбати і молитися 
за тих людей, які вам призначені, так 
само як ми любимо, дбаємо і моли-
мося про вас. Пильнуйте за Божою 
отарою та зміцнюйте її відповідно 
до тих обставин, які у вас складають-
ся, про це я молюся в ім’я Доброго 
Пастиря, Чиїм свідком я є, саме 
Господа Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Особиста розмова, червень 2016 р.
 2. Melchizedek Priesthood Leadership 

Handbook (1990), 5.
 3. Учення і Завіти 20:53.
 4. Лист Першого Президентства від 10 

груд. 2001 р.; цю пораду було включено 
до Довідника 2: Керування Церквою 
(2010), 7.4.3.

 5. Учення і Завіти 20:47, 51.
 6. Moроній 6:5.
 7. Учення і Завіти 20:53.
 8. Особиста розмова і обмін електронними 

листами, квіт. 2016 р.
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отримав кілька духовних підказок 
про те, що ця книга є Писанням, 
найбільш правильним з усіх, які йому 
доводилося читати. Він зрозумів, що 
святі останніх днів, всупереч тому, 
що він чув, сильно вірять в Ісуса 
Христа. Після того, як заморозок 
скінчився і місіонери повернулися 
до Гани, Ніколас, його дружина і 
діти приєдналися до Церкви. Коли я 
бачився з ним минулого року, він був 
начальником поліції і служив прези-
дентом Тамалійського округу Церкви 
у Гані. Він каже: “Церква змінила моє 
життя. … Я вдячний Всемогутньому 
Богу за те, що Він привів мене до 
цієї євангелії” 3.

Інший ганець, Аліберт Дев’є, 
супроводжував свого друга до 
одного з наших домів зборів, де той 
мав відвідати збори президентства. 
Чекаючи на свого друга, Аліберт 
читав книгу, яку там знайшов. Коли 
збори завершилися, Аліберт захотів 
взяти цю книгу додому. Йому доз-
волили взяти не лише цю книгу, але 
також і примірник Книги Мормона. 
Прийшовши додому, він почав чита-
ти Книгу Мормона. Він не міг випу-
стити її з рук. Він читав при світлі 
свічки до 3- ї години ранку. Він робив 
це протягом кількох ночей, вражений 
прочитаним і переповнений почуття-
ми. Зараз Аліберт є членом Церкви.

Анжело Скарпулла почав вивчати 
теологію у своїй рідній Італії, коли 
йому було 10 років. Зрештою він 
став священиком і віддано служив 
своїй церкві. У якийсь момент його 
віра почала ставати хиткою, і він 
шукав та отримав нагоди для подаль-
шого навчання. Однак чим більше він 
навчався, тим більшим ставало його 
занепокоєння. Прочитане ним і його 
почуття переконали його в тому, що 
відбулося повсюдне відступництво 
від істинного вчення, якому навчали 

Ніколас Офосу- Хене був моло-
дим поліцейським, якому доручили 
охороняти дім зборів СОД протягом 
заморозку. Його обов’язком було вар-
тувати будівлю вночі. Коли Ніколас 
вперше прийшов у дім зборів, він 
побачив розкидані повсюди речі: 
журнали, книжки, і меблі у безладі. 
Серед всього цього розгардіяшу він 
помітив примірник Книги Мормона. 
Він спробував ігнорувати цю книгу, 
оскільки йому сказали, що це зло. 
Але він відчув дивний потяг до неї. 
Зрештою Ніколас більше не міг 
ігнорувати книгу. Він підняв її. Він 
відчув спонукання почати її читати. 
Він читав усю ніч. Коли він читав, 
сльози котилися по його щоках.

Коли він вперше взяв її в руки, він 
прочитав всю книгу 1 Нефій. Другого 
разу він прочитав всю книгу 2 Нефій. 
Дійшовши до 25- го розділу книги 
2 Нефій, він прочитав наступне: “І ми 
говоримо про Христа, ми втішаємося 
у Христі, ми проповідуємо Христа, 
ми пророкуємо про Христа, і ми 
записуємо наші пророцтва, щоб наші 
діти могли знати, до якого джерела 
їм звертатися за прощенням їхніх 
гріхів” 2.

У цю мить Ніколас настільки 
сильно відчув Дух, що почав рида-
ти. Він усвідомив, що, читаючи, він 

Старійшина ЛеГранд Р. Кертіс мол.
Сімдесятник

14 червня 1989 р. через дея-
ку хибну інформацію щодо 

Церкви уряд Гани повністю заборо-
нив діяльність Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів у цій афри-
канській країні. Уряд наклав арешт 
на все майно Церкви, і вся місіо-
нерська робота зупинилась. Члени 
Церкви, які називають цей період 
“заморозком”, докладали всіх зусиль, 
щоб жити за євангелією без зборів 
у філіях чи підтримки місіонерів. Є 
багато надихаючих історій про те, 
як члени Церкви підтримували сяян-
ня світла євангелії, поклоняючись у 
своїх домівках та піклуючись одне 
про одного як домашні вчителі та 
візитні вчительки.

Зрештою непорозуміння було 
вичерпано і 30 листопада 1990 р. 
цей заморозок завершився й віднови-
лась нормальна діяльність Церкви 1. 
Відтоді між Церквою і урядом Гани 
були прекрасні стосунки.

Члени Церкви, які жили там протя-
гом заморозку, з ентузіазмом розпові-
дають про благословення, отримані 
під час цього незвичайного періоду. 
Завдяки лиху, що їх спіткало, віра 
багатьох людей зміцнилась. Але одне 
з благословень, отриманих завдяки 
заморозку, прийшло у незвичайний 
спосіб.

У цій книзі є сила
Найвеличніша сила Книги Мормона полягає в її впливі, який  
наближає нас до Ісуса Христа.
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Ісус і давні апостоли. Анжело шукав 
істинну Божу релігію у різних кон-
фесіях, але протягом багатьох років 
залишався незадоволеним.

Одного дня він зустрів двох членів 
Церкви, які допомагали місіонерам 
знаходити більше людей для навчан-
ня. Він відчув спонукання підійти до 
них і з радістю послухав їхнє послан-
ня. Анжело охоче взяв примірник 
Книги Мормона.

Того вечора він почав читати 
цю книгу. Він відчув, як його пере-
повнює радість. Бог через Духа 
дав Анжело відчути в душі, що у 
Книзі Мормона він знайде істину, 
яку шукав протягом багатьох років. 
Його серце сповнилося приємними 
відчуттями. Те, що він прочитав і що 
дізнався від місіонерів, підтверди-
ло його висновок: існувало велике 
відступництво, але він також дізнав-
ся, що істинну Божу Церкву було 
відновлено на землі. Невдовзі по 
тому Анжело охристився у Церкві 4. 
Коли я познайомився з ним, він був 
президентом Рімінійської філії нашої 
Церкви в Італії.

Духовний досвід, отриманий 
Ніколасом, Алібертом та Анжело 

завдяки читанню Книги Мормона, 
нагадує те, що сталося з Парлі П. 
Праттом:

“Я з нетерпінням розгорнув [цю 
книгу]. … Я читав увесь день; їв через 
силу, бо мені зовсім не хотілося їсти; 
коли прийшла ніч, сон мене не брав, 
бо мені хотілося читати, а не спати.

Коли я читав, дух Господа був на 
мені, і я знав і розумів, що ця книга 
була істинною, і це було настіль-
ки ясно та явно, як те, що людина 
розуміє і знає, що вона існує. Тепер 
моя радість, якщо можна так сказа-
ти, була повною, і радість моя була 
достатньою, щоб покрити всі печалі, 
жертви і труди мого життя” 5.

Деякі люди отримують такий 
сильний духовний досвід, коли 
вони вперше відкривають Книгу 
Мормона, але до інших свідчення 
про її істинність приходить більш 
поступово, коли вони її читають 
і про неї моляться. Так сталося у 
моєму випадку. Я вперше прочитав 
Книгу Мормона у підлітковому віці, 
коли був студентом семінарії. Ось 
той примірник Книги Мормона, який 
я читав. Я не можу назвати вам точ-
ний час або місце, коли це сталося, 
але десь під час читання я почав 
щось відчувати. Я відчував теплоту 
і дух, які з’являлися щоразу, коли я 
відкривав книгу. Це відчуття ставало 
все сильнішим, коли я продовжував 
читання. Це відчуття залишаєть-
ся зі мною й до сьогодні. Щоразу, 
коли я відкриваю Книгу Мормона, 
стається щось подібне до ввімкнен-
ня вимикача— Дух проливається у 
моє серце і душу.

Втім до інших свідчення про 
Книгу Мормона приходить повіль-
ніше, після старанного вивчення 
і багатьох молитов. У мене є один 
друг, який читав Книгу Мормона, 
прагнучи дізнатись, чи вона істинна. 
Він відгукнувся на заклик Моронія 
запитати у Бога з щирим серцем, із 
справжнім наміром і вірою в Христа, 
чи не істинна Книга Мормона 6. 
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Але він не відразу отримав обіцяну 
духовну відповідь. Проте одного дня, 
коли він, занурений в думки, їхав за 
рулем машини, Дух засвідчив йому 
про істинність Книги Мормона. Він 
був настільки щасливим і враженим, 
що відкрив у машині вікно й закри-
чав, не до когось конкретно, втім на 
весь світ: “Вона істинна!”

Як би не прийшло до нас свід-
чення про Книгу Мормона: чи то в 
перший раз, коли ми її відкриваємо, 
чи з плином часу, вона завжди впли-
ватиме на нас, якщо ми продовжимо 
її читати і застосовувати її вчення. 
Президент Езра Тефт Бенсон нав-
чав: “У цій книзі є сила, яка починає 
входити у ваше життя в той момент, 
коли ви починаєте серйозно її вивча-
ти. Ви знайдете більше сили, щоб 
не піддаватися спокусі. Ви знайдете 
силу, щоб уникати обману. Ви знай-
дете силу, щоб залишатися на тісній 
і вузькій путі” 7.

Я запрошую кожного, хто 
чує це послання, зокрема носіїв 
Ааронового священства, скли-
каних на ці збори цього вечора, 
відкрити для себе силу Книги 
Мормона. Президент Томас С. 
Монсон закликав: “Читайте Книгу 
Мормона. Розмірковуйте над її 
вченнями. Запитуйте Небесного 
Батька, чи істинна вона” 8. Роблячи 
це, ви відчуєте Дух Бога у своєму 
житті. Цей Дух буде складовою 

вашого свідчення про те, що Книга 
Мормона істинна, що Джозеф Сміт 
був пророком Бога і що Церква 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів є 
істинною Божою Церквою на землі 
сьогодні. Це свідчення допоможе 
вам опиратися спокусі 9. Воно підго-
тує вас до “велик[ого покликання] … 
старанно трудитися на виноградни-
ках Господа” 10. Воно буде надійним 
якорем, коли використовуються зви-
нувачення або наклепницькі заяви, 
щоб поставити під сумнів вашу віру, 
та буде твердою, як скеля, основою, 
коли вам ставлять запитання, на які 
ви не можете відповісти, принайм-
ні негайно. Ви зможете відрізнити 
істину від помилки і ви відчуєте 
запевнення від Святого Духа, який 
підтверджуватиме ваше свідчення 
знов і знов, якщо ви будете про-
довжувати читати Книгу Мормона 
протягом всього свого життя.

Я також закликаю всіх батьків, 
які чують або читають це послання, 
зробити Книгу Мормона важливою 
складовою вашої домівки. Коли наші 
діти підростали, ми читали вголос 
Книгу Мормона під час сніданку. 
Ось закладка, якою ми користува-
лися. Спереду знаходиться цитата 
висловлювання Президента Бенсона, 
який обіцяв, що Бог виливатиме на 
нас благословення, якщо ми будемо 
читати Книгу Мормона 11. Позаду 
міститься обіцяння президента 

Меріона Дж. Ромні, який служив 
радником у Першому Президентстві: 
“Я впевнений: якщо в наших 
домах батьки будуть читати Книгу 
Мормона—з молитвою і регулярно, 
як самі, так і зі своїми дітьми,—дух 
цієї великої книги почне проникати в 
наші доми і в усіх, хто живе в них. … 
Дух суперечки зникне. Батьки будуть 
давати поради своїм дітям з більшою 
любов’ю й мудрістю. Діти будуть 
більш відповідальні і будуть більше 
дослухатися до порад своїх бать-
ків. Праведність збільшиться. Віра, 
надія і милосердя—ця чиста любов 
Христа—заповнять наші домівки 
і життя, приносячи з собою мир, 
радість і щастя” 12.

Зараз, коли минуло багато років 
відтоді, як наші діти залишили нашу 
домівку і вже виховують власних 
дітей, ми можемо чітко бачити випов-
нення обіцяння президента Ромні. 
Наша сім’я далека від досконалості, 
але ми можемо свідчити про силу 
Книги Мормона і благословення, 
які її читання принесло і продовжує 
приносити у життя всієї нашої сім’ї.

Найвеличніша сила Книги Мормона 
полягає в її впливі, який наближає нас 
до Ісуса Христа. Це могутнє свідчен-
ня про Нього і Його викупительну 
місію 13. Завдяки їй ми усвідомлюємо 
велич і силу Його Спокути 14. Вона 
ясно навчає нас Його вченню 15. 
І, завдяки тим величним розділам, де 
описано відвідання нефійців воскрес-
лим Христом, ми бачимо і відчуваємо, 
як Він виявляє любов, благословляє та 
навчає цих людей, і усвідомлюємо, що 
Він зробить те саме для нас, якщо ми 
прийдемо до Нього, живучи за Його 
євангелією 16.

Брати, я свідчу про силу Книги 
Мормона. Якою б мовою я її не 
читав: англійською, італійською чи 
французькою, в друкованому вигляді 
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чи на електронному пристрої, я 
знаходив той самий чудовий дух, 
що проливався з її розділів і віршів 
у моє життя. Я свідчу про її здат-
ність наблизити нас до Христа. Я 
молюся, щоб кожен з нас повною 
мірою скористався силою, яка є 
в цій чудовій книзі Писань. В імʼя 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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вічним катуванням, … а саме мука-
ми проклятої душі”. І тоді, якимось 
чином, нечіткі спогади освітили 
темряву його розуму—вічна істина, 
якій навчав його батько: що Ісус 
Христос прийде, “щоб спокутувати 
гріхи світу”. Алма вже давним- давно 
відкинув такі знання, але зараз його 
“розум схопився за цю думку”, і він 
смиренно, щиро поклав свою довіру 
на спокутну силу Христа 2.

Коли Алма спамʼятався після пере-
житого, то був уже іншою люди-
ною. З того моменту він присвятив 
своє життя відшкодуванню того, що 
заподіяв. Він є могутнім прикладом 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Алма молодший
Серед найбільш незабутніх особи-

стостей в Писаннях є Алма молод-
ший. Хоча він і був сином великого 
пророка, він загубився на певний час 
і став “злочестивою людиною та ідо-
лопоклонником”. Через причини, про 
які ми можемо лише здогадуватися, 
він активно протистояв своєму бать-
кові і намагався знищити Церкву. І 
завдяки своїм красномовності і пере-
конливості, він мав великий успіх 1.

Однак життя Алми змінилося, коли 
ангел Господа явився йому і говорив 
голосом грому. Протягом трьох днів 
і трьох ночей Алма “був виснажений 

Навчатися від Алми 
і Амулека
Я сподіваюся, що ті, хто збився зі шляху учнівства, дивитимуться 
своїм серцем і навчатимуться від Алми та Амулека.
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покаяння, прощення і стійкої 
вірності.

Алму зрештою вибрали наступ-
ником свого батька, щоб очолити 
Церкву Бога.

Напевно кожному громадянину 
нефійського народу була відома 
історія Алми. Твіттери, Інстаграми 
і Фейсбуки його сучасності були б 
заповнені зображеннями та історіями 
про нього. Можливо, він регулярно 
б з’являвся на обкладинці видання 
Щотижневик Зарагемлі, про нього 
писали б в передових статтях та 
показували б в екстрених випусках. 
Одним словом, можливо, він був най-
популярнішою людиною тогочасся.

Але, коли Алма побачив, що його 
народ почав забувати Бога і під-
носитися в гордині й суперечках, 
він вирішив залишити державну 
посаду та присвятив себе “тільки 
первосвященств[у] святого чина 
Бога” 3, проповідуючи покаяння 
серед нефійців.

Спочатку Алма мав великий успіх -
—а саме до того часу, поки не прий-
шов у місто Аммонійга. Жителі того 
міста добре знали, що Алма більше 
не був їхнім політичним провідни ком, 
і вони легковажно поставилися  
до його повноваження священства. 
Вони ображали його, насміхалися 
з нього, і вигнали його з міста.

З розбитим серцем Алма пішов 
з міста Аммонійга 4.

Але ангел сказав йому 
повернутися.

Лише задумайтеся: йому було 
сказано повернутися до людей, які 
ненавиділи його і вороже ставили-
ся до Церкви. То було небезпечне 
і, можливо, загрозливе для життя 
завдання. Однак Алма не вагався. 
“Він з поспіхом повернувся” 5.

Алма постився протягом багатьох 
днів, коли увійшов у місто. Там він 
спитав у абсолютно не знайомої 
людини, чи не дасть той “смиренно-
му слузі Бога щось попоїсти” 6.

Амулек
Цього чоловіка звали Амулек.
Амулек був заможною людиною, 

відомим жителем Аммонійги. Хоча 
багато його предків були віруючи-
ми, його віра охолола. Пізніше він 
визнав: “Мене кликали багато разів, а 
я не хотів слухати; отже, я знав про 
це, але все- таки я не хотів [вірити]; 
отже я продовжував повставати 
проти Бога” 7.

Але Бог готував Амулека і коли 
Амулек зустрів Алму, то запросив 
слугу Господа до себе додому, де 
Алма залишався протягом багатьох 
днів 8. У той час Амулек відкрив своє 
серце посланню Алми і з ним сталася 
чудова зміна. З того моменту Амулек 
не тільки повірив, а й став захисни-
ком істини.

Коли Алма знов пішов навчати 
народ Аммонійги, поруч з ним був 
другий свідок—Амулек, один з них.

Події, які відбувалися після цього, 
є одними з найсумніших і, водночас, 

найрадісніших історій в усіх 
Писаннях. Ви можете прочитати про 
них у книзі Алми, з 8 по 16 розділи.

Сьогодні я хотів би попросити вас 
подумати над двома запитаннями:

Перше: “Чого я можу навчитися 
від Алми?”

Друге: “Наскільки я схожий на 
Амулека?”

Чого я можу навчитися від Алми?
Дозвольте почати, поставивши 

запитання всім колишнім, теперішнім 
або майбутнім провідникам у Церкві 
Ісуса Христа: “Чого ви можете навчи-
тися від Алми?”

Алма був винятково обдарова-
ною й здібною людиною. Може 
здаватися, що йому не потрібна була 
допомога іншої людини. Однак що 
зробив Алма, коли повернувся в 
місто Аммонійга?

Алма знайшов Амулека і попросив 
його про допомогу.

І Алма отримав допомогу.
Якою б не була причина, іноді 

ми, як провідники, не дуже хочемо 
шукати наших Амулеків і просити у 
них чогось. Можливо, нам здається, 
що самотужки ми можемо виконати 
роботу краще, або нам не хочеться 
завдавати незручностей іншим, чи 
припускаємо, що інші не захочуть 
брати участі. Надто часто ми вагає-
мося, чи запрошувати людей вико-
ристовувати їхні, Богом дані, таланти 
і долучатися до величної роботи зі 
спасіння.

Подумайте про Спасителя—чи 
почав Він встановлювати Свою 
Церкву самотужки?

Ні.
Він не сказав: “Зачекайте осто-

ронь. Я впораюсь з цим”. Натомість 
Він казав: “Іди вслід за Мною!” 9 
Він надихав, запрошував, навчав, а 
потім довіряв своїм послідовникам 
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“виконува[т]и те, що, як ви бачили, 
виконував Я” 10. У такий спосіб Ісус 
Христос не тільки будував Свою 
Церкву, а й навчав Своїх слуг.

В якому б покликанні ви зараз 
не служили—президентом квору-
му дияконів, президентом колу або 
президентом території—щоб бути 
успішними, ви мусите знаходити 
своїх Амулеків.

Ними можуть бути скромні чи 
навіть непомітні члени ваших зібрань. 
Ними можуть бути ті, хто здається 
не хоче або не може служити. Ваші 
Амулеки можуть бути молодими 
чи літніми людьми, чоловіками або 
жінками, недосвідченими, стомлени-
ми або не активними в Церкві. Але 
те, чого спершу може бути не видно, 
так це того, що вони сподіваються 
почути від вас слова: “Ви потрібні 
Господу! Ви потрібні мені!”

Старанно шукайте, багато хто хоче 
служити своєму Богу. Вони прагнуть 
бути знаряддям в Його руках. Вони 
бажають встромити серпа і жати з 
усієї сили, щоб приготувати землю до 
повернення нашого Спасителя. Вони 
бажають будувати Його Церкву. Але 
їм важко почати. Часто вони чекають, 
щоб їх попросили.

Я запрошую вас подумати про тих 
людей у ваших філіях і приходах, у 
ваших місіях і колах, яким потрібно 
почути заклик до дії. Господь працю-
вав з ними—готував їх, пом’якшував 
їхні серця. Знайдіть їх зором свого 
серця.

Зверніться до них. Навчайте їх. 
Надихайте їх. Просіть їх.

Поділіться з ними словами ангела 
до Амулека, що благословення 
Господа будуть покоїтися на них і на 
їхньому домі 11. Можливо, ви здивує-
теся, коли виявите доблесного слугу 
Господа, який за інших обставин так 
би й залишився у тіні.

Наскільки я схожий на Амулека?
У той час, як декому з нас 

слід шукати Амулеків, для інших 
доречним запитанням може бути: 
“Наскільки я схожий на Амулека?”

Можливо, з роками, ваше учнів-
ство стало менш завзятим. Можливо, 
полум’я вашого свідчення осла-
бло. Можливо, ви відійшли від тіла 
Христа. Можливо, вас охопили розча-
рування або навіть гнів. Подібно до 
тих, хто належав до давньої Ефеської 
Церкви, можливо, ви покинули свою 
“першу любов” 12—піднесені, вічні 
істини євангелії Ісуса Христа.

Можливо, як і Амулек, у своєму 
серці ви знаєте, що Господь “клика[в 
вас] багато разів”, однак ви “не 
хоті[ли] слухати”.

Однак Господь бачить у вас те, 
що Він бачив в Амулекові—потен-
ціал доблесного слуги, який має 
виконати важливу роботу, і має 
свідчення, щоб ділитися ним. Є слу-
жіння, яке жоден не може виконати 
так, як якась певна людина. Господь 
довірив вам Своє святе священство, 
яке має божественний потенціал 
благословляти і надихати інших. 
Слухайте своїм серцем і слідуйте 
за спонуканнями Духа.

Подорож одного члена Церкви
Мене зворушила подорож одного 

брата, який запитав себе: “Чи почую 
я, коли покличе Господь?” Я назива-
тиму цього чудового брата—Девід.

Девід навернувся до Церкви при-
близно 30 років тому. Він відслужив 
на місії, а потім навчався на юри-
дичному факультеті. Коли він нав-
чався і працював, щоб забезпечити 
свою молоду сім’ю, то натрапив на 
інформацію про Церкву, яка збенте-
жила його. Чим більше він читав ці 
негативні матеріали, тим більше це 
його турбувало. Зрештою він попро-
сив, щоб його ім’я було вилучене з 
церковних записів.

З того часу, як і Алма у дні свого 
бунту, Девід багато часу витрачав на 
дебати з членами Церкви, організову-
ючи он- лайн бесіди, щоб поставити 
під сумнів те, у що вони вірили.

Йому це дуже добре вдавалося.
Одного з членів Церкви, з яким він 

дискутував, звали Джейкоб. Джейкоб 
завжди по- доброму і з повагою 
ставився до Девіда, однак також мав 
тверду позицію, захищаючи Церкву.

За кілька років Девід і Джейкоб 
стали друзями і поважали одне одно-
го. Але Девід не знав, що Джейкоб 
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молився за Девіда і віддано робив це 
протягом більше десяти років. Він 
навіть додавав ім’я свого друга до 
молитви у храмах Господа і сподівав-
ся, що серце Девіда пом’якшиться.

Поступово, з часом, Девід дійсно 
змінився. Він з ніжністю почав згаду-
вати духовні моменти зі свого мину-
лого і пригадав радість, яку відчував, 
коли був членом Церкви.

Як і Алма, Девід не зовсім забув 
євангельські істини, які колись прий-
няв. І, як і Амулек, Девід відчув, що 
Господь простягає йому руку. Девід 
тепер був партнером в юридичній 
фірмі, маючи престижну роботу. За 
ним закріпилася репутація критика 
Церкви, і він був надто гордим, щоб 
попросити поновити його у членстві.

Незважаючи на це, він і далі відчу-
вав спонукання Пастиря.

Він узяв близько до серця сло-
ва з Писань: “Якщо кому з вас не 
стачає мудрости, нехай просить 
від Бога, що всім дає просто, та не 
докоряє,—і буде вона йому дана” 13. 
Він молився: “Дорогий Боже, я хочу 
знову бути святим останніх днів, але 
у мене є запитання, які потребують 
відповідей”.

Він почав прислухатися до шепоту 
Духа і натхненних відповідей друзів, 
як ніколи раніше. Один за одним 
його сумніви перетворювалися на 
віру, поки він знову не відчув, що має 
свідчення про Ісуса Христа і Його 
відновлену Церкву.

Тоді він вже знав, що зможе 
подолати свою гординю, і зробить 
все, що потрібно, щоб знову бути 
прийнятим до Церкви.

Врешті- решт Девід увійшов у 
води хрищення і почав рахувати 
дні, коли його благословення можна 
буде відновити.

Я з радістю повідомляю, що мину-
лого літа благословення Девіда були 
відновлені для нього. Він знову бере 
активну участь в житті Церкви і слу-
жить вчителем класу євангельського 
вчення у своєму приході. Він викори-
стовує кожну нагоду, щоб говорити 
з іншими про пережиті зміни, щоб 
виправити шкоду, якої він завдав, 
і свідчити про євангелію і Церкву 
Ісуса Христа.

Висновок
Мої дорогі брати, дорогі друзі, 

давайте шукати, знаходити, надихати 

і покладатися на Амулеків у наших 
приходах і колах. У Церкві багато 
Амулеків у наш час.

Можливо, ви знаєте одного з них. 
Можливо, ви є одним з них.

Можливо, Господь нашіптував 
вам, спонукаючи повернутися до 
своєї першої любові, ділитися своїми 
талантами, гідно використовувати 
священство і служити пліч- о- пліч зі 
своїми товаришами- святими, набли-
жаючись до Ісуса Христа і будуючи 
царство Бога тут на землі.

Наш улюблений Спаситель 
знає, де ви зараз. Він знає ваше 
серце. Він бажає врятувати вас. Він 
простягне вам руку. Лише відкрийте 
Йому своє серце. Я сподіваюся, що 
ті, хто збився зі шляху учнівства—
навіть лише на кілька градусів—
розмірковуватимуть про доброту й 
благодать Бога, дивитимуться своїм 
серцем, навчатимуться від Алми та 
Амулека і почують слова Спасителя, 
які змінюватимуть життя: “Іди вслід 
за Мною!”

Я запрошую вас почути Його 
заклик, бо, істинно, ви пожнете 
небесний врожай. Благословення 
Господа буде покоїтися на вас і на 
вашому домі 14.

Про це я свідчу і залишаю вам 
своє благословення, як апостол 
Господа, в ім’я Ісуса Христа,  
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Мосія 27:8–10.
 2. Див. Алма 36:6–20.
 3. Алма 4:20.
 4. Див. Алма 8:24.
 5. Алма 8:18.
 6. Алма 8:19.
 7. Див. Алма 10:2–6.
 8. Див. Алма 8:27.
 9. Лука 18:22.
 10. Переклад Джозефа Сміта, Матвій 26:25.
 11. Див. Алма 10:7.
 12. Див. Об’явлення 2:4.
 13. Якова 1:5.
 14. Див. Алма 10:7.
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як священик, як і будь- коли в чині апо-
стола. Не існує різниці в цьому, якщо 
тільки ми виконуємо наш обов’язок” 1.

Про цю чудову, однакову духовну 
можливість Господь говорить, нази-
ваючи Ааронове священство “додат-
ком” Мелхиседекового священства 2. 
Слово додаток означає те, що вони 
пов’язані. Цей зв’язок є важливим, 
щоб священство стало силою й бла-
гословенням, якими воно може бути 
у цьому світі й навіки, бо воно “є без 
початку днів або без кінця років” 3.

Зв’язок є простим. Ааронове 
священство готує молодих чоловіків 
до навіть більш священної довіри.

“Владою і повноваженням вищого, 
або Мелхиседекового священства, є 
утримання ключів від усіх духовних 
благословень Церкви—

Мати привілей отримання таєм-
ниць царства небесного, щоб небеса 
було відкрито для них, спілкуватися 
з генеральним зібранням і Церквою 
Першонародженого і насолоджувати-
ся спілкуванням та присутністю Бога 
Батька та Ісуса, посередника нового 
завіту” 4.

Ті ключі священства повною мірою 
використовуються лише однією люди-
ною в конкретний час—Президентом 

священиком. … Певний час я подо-
рожував, проповідуючи євангелію до 
того моменту, коли мене висвятили 
у старійшини. …

[Тепер] я вже приблизно протягом 
п’ятдесяти чотирьох років є одним 
з Дванадцятьох апостолів. До цьо-
го моменту я подорожував з цим та 
іншими кворумами протягом шіст-
десяти років; і я хочу сказати цьому 
зібранню, що сила Бога підтримувала 
мене такою ж мірою, коли я мав чин 
учителя і, особливо, коли я викону-
вав свої обов’язки у винограднику 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президенстві

Я відчуваю, що це благословен-
ня бути на цих зборах з тими, 
хто має священство Бога. 

Відданість, віра і безкорисливе слу-
жіння цієї групи чоловіків і хлопчиків 
є сучасним чудом. Сьогодні я звер-
таюся до носіїв священства, літніх і 
молодших, які об’єднані у щирому 
служінні Господу Ісусу Христу.

Господь дарує Свою силу всім тим 
чинам священства, хто гідно служить 
в обов’язках священства.

Уілфорд Вудрафф, як Президент 
Церкви, описав пережитий ним дос-
від у чинах священства:

“Я почув першу з усіх проповідей 
у цій Церкві. Наступного дня мене 
охристили. … Мене висвятили на 
вчителя. Моя місія відразу ж поча-
лася. … Всю ту місію я пройшов в 
якості вчителя. На конференції мене 
висвятили у священики. … Коли мене 
висвятили у священики, то послали 
… на місію на південь країни. Це ста-
лося восени 1834 року. Зі мною був 
напарник і ми вирушили без торби 
й калитки. Я один подолав багато 
миль і проповідував євангелію. І я 
христив багатьох, кого не міг конфір-
мувати в Церкві, оскільки був лише 

Щоб стати йому теж 
сильним
Я молюсь, щоб ми зросли до наших покликань піднімати інших, 
аби підготувати їх до їхнього славетного служіння.
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і верховним первосвящеником 
Господньої Церкви. Тоді, за делегуван-
ням Президента, кожному чоловіку, 
який має Мелхиседекове священство, 
може бути надане повноваження 
і привілей говорити і діяти в ім’я 
Всемогутнього. Ця сила є нескінчен-
ною. Вона пов’язана з життям і смер-
тю, з сім’єю й Церквою, з величною 
природою Самого Бога і Його вічної 
роботи.

Господь готує носія Ааронового 
священства стати старійшиною, який 
служить з вірою, силою і вдячністю 
у славетному Мелхиседековому 
священстві.

Щодо старійшин, то глибоке 
почуття вдячності буде дуже важли-
вим для виконання вашої частини в 
повноцінному служінні у священстві. 
Ви пам’ятатимете свої дні служіння 
в якості диякона, вчителя або свяще-
ника, коли ті, хто мав вище священ-
ство, простягали руку допомоги, щоб 
підвести й підтримати вас у вашій 
подорожі священства.

Кожен носій Мелхиседекового 
священства має такі спогади, але 
почуття вдячності з роками могло 
послабшати. Я сподіваюся оживити 
ці почуття, а разом із ними і рішу-
чість надати всім, кому ви можете, 
таку саму допомогу, яку колись 
отримали ви.

Я пам’ятаю єпископа, який ста-
вився до мене так, ніби я вже був 
тим, ким мав потенціал стати в силі 
священства. Він зателефонував мені 

якось в неділю, коли я був священи-
ком. Він сказав, що я був потрібен 
йому як напарник, щоб відвідати 
деяких членів нашого приходу. Він 
сказав це так, ніби я був його єдиною 
надією на успіх. Я не був потрібен 
йому. Він мав чудових радників у 
своєму єпископаті.

Ми відвідали бідну й голодну 
вдову. Він хотів, щоб я допоміг йому 
достукатися до її серця, запросити її 
складати і використовувати бюджет 
та залишити їй обіцяння, що вона 
може піднятися, щоб стати людиною, 
яка дбає не лише про себе, а й допо-
магає іншим.

Після цього ми поїхали, щоб вті-
шити двох малих дівчаток, які жили у 
важких умовах. Коли ми вийшли від 
них, єпископ тихенько сказав мені: 
“Ті діти ніколи не забудуть, що ми 
відвідали їх”.

У наступному будинку я побачив, 
як слід запрошувати малоактивного 
чоловіка повернутися до Господа 
словами переконання про те, що 
він потрібен членам приходу.

Той єпископ був носієм 
Мелхиседекового священства, який 
розширював моє бачення, і надихав 
мене діяти власним прикладом. Він 
навчав мене мати силу й мужність іти 
у будь- яке місце у служінні Господу. 
Він вже давно вирушив за своєю віч-
ною нагородою, але я все ще пам’я-
таю його, оскільки він допоміг мені 
піднятися, коли я був недосвідченим 
носієм Ааронового священства. 

Пізніше я дізнався, що він бачив мене 
на майбутньому шляху священства, 
сповненому численними обовʼязками, 
набагато далі мого власного бачення.

Мій батько робив те саме для 
мене. Він був загартованим і мудрим 
носієм Мелхиседекового священ-
ства. Якось апостол попросив його 
написати коротку замітку про наукові 
факти стосовно віку землі. Він ста-
ранно написав її, знаючи, що дехто 
з тих, хто може прочитати її, має 
сильні переконання, що земля наба-
гато молодша, за той вік, про який 
говорили наукові факти.

Я все ще пам’ятаю, як батько дав 
мені те, що написав, і сказав: “Геле, 
у тебе є духовна мудрість, щоб 
дізнатись, чи слід мені відсилати це 
апостолам і пророкам”. Я не багато 
пам’ятаю з того, що було на тому 
папері, однак я завжди матиму ту 
вдячність, яку відчував за величного 
носія Мелхиседекового священства, 
який бачив у мені духовну мудрість, 
якої не бачив я.

Одного вечора, роки потому, 
вже після того, як мене висвятили в 
апостоли, мені зателефонував пророк 
Бога і попросив прочитати деякі 
матеріали, в яких була інформація 
про вчення Церкви. Він цілу ніч 
читав розділи цієї книги. Він сказав 
жартівливо: “Я не можу прочитати її 
повністю. Тобі не слід відпочивати 
в той час, як я працюю”. І тоді він 
використав майже ті самі слова, які 
були сказані моїм батьком за роки до 
цього: “Геле, ти та людина, яка має 
прочитати це. Ти знатимеш, чи треба 
буде видати її”.

Такий самий приклад, коли носій 
Мелхиседекового священства роз-
ширив бачення і вселив упевненість, 
мав місце одного вечора на фести-
валі промов, спонсором якого була 
Церква. Коли мені було 17 років, мене 
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попросили виступити перед великою 
аудиторією. Я не мав жодного уявлен-
ня про те, що очікувалося від мене. 
Мені не дали тему, отже я приготував 
промову, яка включала набагато біль-
ше, ніж я знав про євангелію. Під час 
промови я зрозумів, що помилився. Я 
все ще пам’ятаю свої гнітючі почуття 
провалу після промови.

Наступним і останнім промов-
цем був старійшина Метью Каулі, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів. 
Він був чудовим оратором—улю-
бленцем всієї Церкви. Я все ще 
пам’ятаю, як дивився вгору на ньо-
го зі свого стільця біля кафедри.

Він почав говорити сильним голо-
сом. Він сказав, що моя промова зму-
сила його відчути, що він присутній 
на великій конференції. Сказавши це, 
він посміхнувся. Мої почуття невдачі 
змінилися впевненістю в тому, що 
одного дня я можу стати таким, яким, 
як, здавалося, він думав, я вже був.

Спогади про той вечір все ще 
спонукають мене уважно слухати, 
коли виступає носій Ааронового 
священства. Завдяки тому, що зробив 
для мене старійшина Каулі, я зав-
жди очікую, що почую слово Бога. Я 
рідко засмучуюсь та часто приємно 
вражений, і я не можу не посміхати-
ся, як робив це старійшина Каулі.

Багато чого може допомагати у 
зміцненні наших молодих братів, щоб 
вони піднялися у священстві, однак 
ніщо не буде мати більш могутньо-
го впливу, ніж наша допомога їм у 
зміцненні віри і впевненості, що вони 
можуть покладатися на силу Бога у 
своєму служінні у священстві.

Ті віра і впевненість не залишати-
муться з ними, якщо навіть найобда-
рованіший носій Мелхиседекового 
священства один раз підтримає їх. 
Здатність черпати ці сили має культи-
вуватися більш досвідченими носіями 

священства в багатьох випадках, 
які зміцнюють впевненість молоді.

Носіям Ааронового священства 
також потрібна щоденна і навіть 
щогодинна підтримка і виправлення 
від Самого Господа через Святого 
Духа. Вона буде доступною для 
них, коли вони вибиратимуть 
залишатися гідними її. Вона 
залежатиме від вибору, який вони 
робитимуть.

Саме тому ми мусимо навча-
ти прикладом і свідченням, що 
слова великого провідника у 
Мелхиседековому священстві—царя 
Веніямина—істинні 5. Вони є сло-
вами любові, які промовлені в ім’я 
Господа, Якому і належить це свя-
щенство. Цар Веніямин навчає, що 
вимагається від нас, щоб залишатися 
достатньо чистими, аби отримати 
підтримку і виправлення від Господа:

“І нарешті, я не можу сказати вам 
про все те, коли ви можете вчинити 
гріх; бо є різні шляхи і засоби, а саме, 
їх так багато, що я не можу перелі-
чити їх.

Але ось що я можу сказати вам, 
якщо ви не будете стежити за собою, 
і вашими думками, і вашими словами, 
і вашими ділами, і не будете викону-
вати заповідей Бога, і не продовжу-
ватимете вірувати в те, що ви чули 
про пришестя нашого Господа, аж до 
кінця вашого життя, тоді ви повинні 
загинути. І ось, о людино, пам’ятай, 
і не загинь” 6.

Всі ми знаємо про вогненні стріли 
ворога праведності, що випускають-
ся немов жахливий вітер проти моло-
дих носіїв священства, яких ми так 
любимо. Нам вони здаються юними 
воїнами, які називали себе синами 
Геламана. Вони можуть вижити, 
подібно до тих молодих воїнів, якщо 
утримуватимуть себе у безпеці, як 
закликав їх робити цар Веніямин.

Сини Геламана не сумнівали-
ся. Вони сміливо билися і вийшли 
переможцями, оскільки вірили словам 
їхніх матерів 7. Ми розуміємо силу 
віри люблячої матері. Матері надають 
велику підтримку своїм синам сьо-
годні. Ми, носії священства, можемо 
і повинні долучатися до тієї підтрим-
ки, маючи рішучість відгукнутися на 
доручення, що коли ми навернулися, 
то маємо простягнути руку допомоги 
і зміцнити наших братів 8.

Я молюсь, щоб кожен носій 
Мелхиседекового священства прийняв 
запропоновану Господом можливість:

“І якщо хтось серед вас є сильний 
Духом, нехай візьме з собою того, 
хто слабкий, щоб той міг наставляти-
ся в усій лагідності, щоб стати йому 
теж сильним.

Отже, візьміть з собою тих, кого 
висвячено в менше священство, і 
посилайте їх перед собою признача-
ти зустрічі, та готувати шлях, і прихо-
дити на призначені зустрічі, якщо ви 
самі не в змозі прийти.

Ось, це є той шлях, яким Мої 
апостоли в давні часи розбудовували 
Мою Церкву для Мене” 9.

Ви, провідники священства і бать-
ки носіїв Ааронового священства, 
можете творити дива. Ви можете 
допомагати Господу поповнювати 
ряди вірних старійшин молодими 
чоловіками, які приймають покликан-
ня проповідувати євангелію і роблять 
це з впевненістю. Ви побачите, що 
багато з тих, кого ви підтримаєте й 
підбадьорите, залишаться вірними, 
укладуть гідні шлюби в храмі і, у 
свою чергу, підтримають і підготу-
ють інших.

Для цього не потрібні нові про-
грами заходів, вдосконалені навчаль-
ні матеріали, або кращі соціальні 
медіа ресурси. Для цього не потрібні 
додаткові покликання до тих, що ви 
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Слова мудрості, обіцяні конкретні 
благословення, серед яких гар-
не здоров’я і збільшення фізичної 
витривалості 1.

Недавно я читав правдиву роз-
повідь про разюче здійснення цих 
обіцянь. Один відданий член Церкви, 
Джон А. Ларсен, під час Другої світо-
вої війни служив у береговій охороні 
Сполучених Штатів на кораблі USS 
Cambria. Під час битви на Філіппінах 
надійшло повідомлення про набли-
ження ескадрильї бомбардувальників 
і винищувачів- камікадзе. Були від-
дані накази про негайну евакуацію. 

Президент Томас С. Монсон

Брати, цього вечора я молюся 
про скерування від нашого 
Небесного Батька, коли ділити-

муся з вами своїм посланням.
У 1833 році Господь відкрив про-

року Джозефу Сміту план здорового 
життя. Цей план знаходиться у 89- му 
розділі Учення і Завітів і відомий як 
Слово мудрості. В ньому даються 
конкретні настанови щодо їжі, яку 
ми споживаємо, і міститься заборона 
вживати речовини, які є шкідливими 
для нашого тіла.

Людям, які послушні Господнім 
заповідям, і віддано дотримуються 

Принципи і обіцяння
Піклуймося про своє тіло і розум, дотримуючись принципів, 
викладених у Слові мудрості—цьому Богом даному плані.

вже маєте. Клятва і завіт священства 
дають вам силу, повноваження і 
скерування. Я молюсь, щоб коли 
ви прийдете додому, то старанно 
дослідили клятву і завіт священства, 
які знаходяться у 84 розділі книги 
Учення і Завіти.

Всі ми сподіваємося, що більше 
молодих людей отримають дос-
від, подібний до досвіду Уілфорда 
Вудраффа, хто, як носій Ааронового 
священства, навчав євангелії Ісуса 
Христа з силою, яка навертала.

Я молюсь, щоб ми зросли до 
наших покликань підтримувати 
інших, аби підготувати їх до їхнього 
славетного служіння. Від усього 
серця я дякую всім чудовим людям, 
які підтримали мене і показали, 
як любити і підтримувати інших.

Я свідчу, що Президент Томас С. 
Монсон має всі ключі священства 
на землі в цей час. Я свідчу, що він 
протягом всього життя, сповненого 
служіння, як носій Мелхиседекового 
священства, був прикладом для всіх 
нас, допомагаючи піднімати інших. 
Я особисто вдячний за те, як він під-
тримував мене і показав, як підтри-
мувати інших.

Бог Батько живе. Ісус є Христос. 
Це Його Церква і царство. Це Його 
священство. Я знаю це особисто 
завдяки силі Святого Духа. В імʼя 
Господа Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Wilford Woodruff, “The Rights of the 

Priesthood”, Deseret Weekly, Mar. 17, 
1894, 381.

 2. Див. Учення і Завіти 84:30; 107:14.
 3. Учення і Завіти 84:17.
 4. Учення і Завіти 107:18–19.
 5. В Алма 13:6–9 говориться про те, 

що пророки з Книги Мормона мали 
Мелхиседекове священство.

 6. Мосія 4:29–30.
 7. Див. Алма 56:47.
 8. Див. Лука 22:32.
 9. Учення і Завіти 84:106–108.
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Оскільки USS Cambria вже вирушив 
у море, Джон і три його товариші 
зібрали своє спорядження та пом-
чали на пляж, сподіваючись потра-
пити на борт одного з кораблів, що 
відпливали. На щастя, їх підібрало 
одне з десантних суден і помчало 
до останнього корабля, що залишав 
бухту. Люди на тому кораблі, що від-
пливав, намагаючись здійснити ева-
куацію якомога швидше, були зайняті 
на палубі й мали час лише на те, щоб 
кинути канати чотирьом чоловікам, 
сподіваючись, що ті зможуть підняти-
ся по ним на палубу.

Джон з важким радіо на спині, 
прикріпленим ременями, усвідомив, 
що він висить на кінці 12- метрового 
канату біля борту корабля, який 
направляється у відкрите море. 
Він почав лізти вгору, почергово 

перехоплюючи канат руками, зна-
ючи, що якщо хватка ослабне, він 
майже неодмінно загине. Піднявшись 
лише на третину довжини канату, 
він відчув, що його руки горять від 
болю. Він настільки ослаб, що відчув, 
що не в силах більше триматись.

Безсилий, похмуро думаючи про 
свою долю, Джон подумки заволав 
до Бога, кажучи Йому, що він завжди 
дотримувався Слова мудрості та жив 
чистим життям— і зараз відчайдушно 
потребує обіцяних благословень.

Згодом Джон розповів, що, завер-
шивши молитву, він відчув значний 
приплив сил. Він знов почав лізти 
вгору і зміг доволі швидко піднятися 
по канату. Коли він досягнув палуби, 
його дихання було нормальним—і 
зовсім не утрудненим. Він отримав 
благословення—зміцнення здоров’я 

і збільшення фізичної витривалості, 
обіцяні у Слові мудрості. Він подяку-
вав своєму Небесному Батькові тоді, 
і дякував усе своє життя, за відповідь 
на свою відчайдушну молитву про 
допомогу 2.

Брати, піклуймося про своє тіло 
і розум, дотримуючись принципів, 
викладених у Слові мудрості—цьому 
Богом даному плані. Від усього серця 
і душі я свідчу про славетні благосло-
вення, які очікують на нас, якщо ми 
будемо це робити. Щоб це було так, 
я молюся, в ім’я нашого Господа і 
Спасителя, Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Учення і Завіти 89:18–21.
 2. Див. John A. Larsen, in Robert C. 

Freeman and Dennis A. Wright, comps., 
Saints at War: Experiences of Latter- day 
Saints in World War II (2001), 350–351; 
використано з дозволу.
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який розповідає про план спасіння 
і який з того часу став Церковною 
кінокласикою. Я сів поруч з молодим 
чоловіком, якому було, можливо, 
років 35. Ми коротко поговорили. 
Він не був членом нашої Церкви. 
Потім світло погасло, і показ почався.

Ми слухали голос оповідача, і 
він поставив важливі й універсальні 
питання: Звідки я? Чому я тут? Куди 
я піду після цього життя? Всі вуха 
напружилися, щоб почути відповіді, 
і всі очі з увагою дивилися на екран. 
Розповідалося про наше доземне жит-
тя, а також пояснювалася наша мета 
на землі. Ми стали свідками зворушли-
вої картини переходу літнього дідуся 
з цього життя та його славетної зустрі-
чі з тими, кого він любив і хто вже 
відійшов у духовний світ до нього.

Після завершення цієї чудо-
вої демонстрації плану нашого 
Небесного Батька для нас група гля-
дачів тихо розійшлася, і було видно, 
що багатьох торкнулося послання 
цього фільму. Молодий чоловік поряд 
зі мною не підвівся. Я запитав, чи 
йому сподобався фільм? Він упевнено 
відповів: “Це— істина!”

Наші місіонери по всьому світу 
діляться планом нашого Батька для 
нашого щастя і нашого спасіння. 
Не всі, хто чує це божественне 
послання, приймають його та діють 
відповідно до нього. Однак чоло-
віки і жінки скрізь, так само, як мій 
молодий друг з Всесвітньої вистав-
ки у Нью- Йорку, розпізнають його 
істинність, і вони стають на шлях, 
що безпечно приведе їх додому. 
Їхні життя змінюються навіки.

Найважливішим у плані є наш 
Спаситель, Ісус Христос. Без Його 
спокутної жертви все було б загубле-
но. Однак недостатньо лише вірити 
в Нього і Його місію. Нам потрібно 
працювати і навчатися, шукати і 

в Нью- Йорку під час Всесвітньої 
виставки, яка там проводилася. 
Рано- вранці одного дня я відвідав 
Мормонський павільйон на вистав-
ці. Я прийшов саме перед початком 
Церковного фільму Man’s Search for 
Happiness (Людина шукає щастя), 

Президент Томас С. Монсон

Мої улюблені брати та сестри, 
як тут, у Конференц- центрі, 
так і по всьому світу, який же 

я вдячний за можливість поділитися 
з вами цим ранком моїми думками.

П’ятдесят два роки тому, в лип-
ні 1964 р., у мене було доручення 

Досконалий шлях 
до щастя
Я свідчу про великий дар, яким є план нашого Батька для нас. 
Це єдиний досконалий шлях до миру та щастя.
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молитися, каятися й удосконалюва-
тися. Нам потрібно знати Божі зако-
ни і жити за ними. Нам потрібно 
отримати Його спасительні обряди. 
Тільки якщо ми будемо це роби-
ти, то зможемо отримати істинне 
вічне щастя.

Ми благословенні мати істину. 
У нас є заповідь ділитися істиною. 
Давайте жити за істиною, аби ми 
могли заслужити все, що Батько має 
для нас. Він все робить нам на бла-
го. Він сказав нам: “Бо ось, це є Моя 
робота і Моя слава—здійснювати 
безсмертя і вічне життя людини” 1.

З глибин моєї душі і з усією 
покірністю я свідчу про великий 
дар, яким є план нашого Батька для 
нас. Він і є єдиним досконалим шля-
хом до миру і щастя в цьому світі й 
у світі прийдешньому.

Мої брати і сестри, на завершен-
ня, я залишаю з вами мою любов і 
моє благословення, і я роблю це в 
ім’я нашого Спасителя і Викупителя, 
саме Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Мойсей 1:39.

бачимо виповнення пророцтва. 
Багато пророків, серед яких Ісая, 
Павло, Нефій та Мормон, передба-
чали, що настануть тяжкі часи 1, що в 
наші дні весь світ буде в сум’ятті 2, що 
люди будуть “самолюбні, … нелю-
бовні, … що більше люблять розко-
ші, аніж люблять Бога” 3, і що багато 
хто стане слугами Сатани, які підтри-
мують його роботу 4. Насправді, і ви, 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати та сестри, 
сьогодні я хотів би обговори-
ти принцип, який є ключовим 

для нашого духовного виживання. Це 
принцип, який ставатиме все більш 
важливим у міру того, як зростатиме 
кількість трагедій і негараздів навко-
ло нас.

Це останні дні, тому жодному 
з нас не слід дивуватися, коли ми 

Радість і духовне 
виживання
Коли наше життя зосереджене на Ісусі Христі і на Його євангелії, 
ми можемо відчувати радість незалежно від того, що відбувається—
або не відбувається—в нашому житті.
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і я маємо боротьбу “проти світопра-
вителів цієї темряви [і] проти підне-
бесних духів злоби” 5.

Коли наростають конфлікти між 
народами, коли малодушні терори-
сти полюють на невинних, і коли 
корупція в усьому, від бізнесу до 
уряду, стає дедалі більш розпов-
сюдженою, що може допомогти 
нам? Що може допомогти кожному 
з нас у нашій особистій боротьбі 
та у суворому випробуванні жити 
у ці останні дні?

Пророк Легій навчав принципу 
духовного виживання. По- перше, 
зважте на його обставини: Його 
переслідували за те, що він про-
повідував істину в Єрусалимі, та за 
Господнім наказом він мав залиши-
ти своє майно і втекти з сім’єю у 
пустиню. Він жив у наметі і виживав 
на тій їжі, яку можна було знайти на 
шляху в невідоме місце призначен-
ня, і він бачив, що двоє його синів, 
Ламан і Лемуїл, збунтувалися проти 
вчень Господа і вороже ставляться 
до своїх братів—Нефія та Сама.

Очевидно, що Легій знав, що таке 
протидія, тривога, страждання, біль, 
розчарування і смуток. Однак він 
сміливо й не вагаючись проголосив 
відкритий Господом принцип: “Люди 
є, щоб мати радість” 6. Уявіть собі! 
З усіх слів, які він міг використати, 
щоб описати природу й мету нашого 
життя тут, на землі, він вибрав слово 
радість!

Життя наповнене об’їзними шля-
хами й тупиками, випробуваннями й 
викликами різного роду. Ймовірно 
у кожного з нас бували часи, коли 
горе, біль і відчай майже поглина-
ли нас. І все ж ми тут, щоб мати 
радість?

Так! Відповіддю є лунке: так! Але 
як же це можливо? І що ми повин-
ні робити, щоб претендувати на 

радість, яку Небесний Батько приго-
тував для нас?

Елайза Р. Сноу, другий генераль-
ний президент Товариства допомоги, 
надала захоплюючу відповідь. Через 
те, що на початку суворої зими 1838 
року в штаті Міссурі було видано 
ганебний наказ про винищення [чле-
нів Церкви] 7, вона та інші святі були 
змушені тікати з цього штату тієї ж 
зими. Одного вечора сім’я Елайзи 
заночувала у маленькому зрубі, де 
зупинялися святі, які були біженцями. 
Багато матеріалу, яким заповню-
валися щілини між колодами, було 
вийнято і спалено замість дров тими, 
хто був там до них, тож між колода-
ми були такі дірки, що між ними міг 
пролізти кіт. Було дуже холодно і 
їхня їжа замерзла натвердо.

Того вечора у тій маленькій 
хатинці площею у 6 квадратних 
метрів скупчилося близько 80 людей. 
Більшість з них сиділи або стояли 
протягом усієї ночі, намагаючись 
зігрітися. На дворі група чоловіків 
провела ніч, зібравшись навколо 
великого вогнища. Дехто співав 
гімни, а інші запікали замерзлу 
картоплю. Елайза писала: “Ніхто не 
скаржився—всі були бадьорі і, якби 
нас побачили незнайомці, то прийня-
ли б за туристів, що відпочивають, а 

не за групу людей, яких було вигна-
но за губернаторським наказом.

Розповідь Елайзи про той виснаж-
ливий вечір, коли холод пробирав до 
кісток, була вражаюче оптимістич-
ною. Вона заявила: “Та ніч була дуже 
веселою. Лише святі можуть бути 
щасливими за будь- яких обставин” 8.

Ось воно! Святі можуть бути 
щасливими за будь- яких обставин. 
Ми можемо відчувати радість навіть 
тоді, коли у нас поганий день, пога-
ний тиждень, або навіть поганий рік!

Мої дорогі брати та сестри, 
радість, яку ми відчуваємо, не має 
майже нічого спільного з обставина-
ми нашого життя, і цілком залежить 
від того, на чому зосереджене наше 
життя.

Коли наше життя зосереджене  
на Божому плані спасіння, про який  
нас щойно навчав Президент 
Томас С. Монсон, та на Ісусі Христі і 
Його євангелії, ми можемо відчувати 
радість незалежно від того, що від-
бувається—або не відбувається— 
у нашому житті. Радість приходить 
від Нього і завдяки Йому. Він є 
джерелом всієї радості. Ми відчува-
ємо її під час Різдва, коли співаємо: 
“Світе, зустрінь свого Творця!” 9 І ми 
можемо відчувати її протягом всього 
року. Для святих останніх днів Ісус 
Христос—це радість!

Саме тому наші місіонери зали-
шають свої домівки, щоб проповіду-
вати Його євангелію. Їхня мета не в 
тому, щоб збільшити кількість членів 
Церкви. Натомість наші місіонери 
навчають і христять 10, щоб принести 
радість людям світу! 11

Саме так, як Спаситель пропонує 
мир, що “вищий від усякого розу-
му” 12, Він також пропонує сильну, 
глибоку й велику радість, яка не 
піддається людській логіці чи земно-
му розумінню. Наприклад, здається 
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неможливим відчувати радість, коли 
ваша дитина страждає невиліковною 
хворобою, або коли ви втрачаєте 
роботу, чи коли ваше подружжя 
зраджує вас. Втім мова йде саме про 
ту радість, яку пропонує Спаситель. 
Його радість є постійною, вона 
приносить нам запевнення, що наші 
“страждання будуть лише на корот-
кий час” 13 і що вони будуть освячені 
на нашу користь 14.

Що ж тоді ми можемо робити, 
щоб мати таку радість? Ми можемо 
почати з того, що будемо “див[итися] 
на Ісуса, на Начальника й Виконавця 
віри” 15 “в кожній думці” 16. Ми можемо 
дякувати Йому в наших молитвах і 
через виконання завітів, які уклали 
з Ним і з нашим Небесним Батьком. 
У міру того, як наш Спаситель 
ставатиме все більш реальним для 
нас, і коли ми благатимемо, щоб 
відчути Його радість, наша радість 
зростатиме.

Радість сповнює силою, і коли ми 
зосереджуємося на радості, то наше 
життя наповнюється силою Бога. 
Як і в усьому, Ісус Христос є нашим 
найкращим взірцем, Хто “замість 
радости, яка була перед Ним, пере-
терпів хреста” 17. Подумайте про це! 
Щоб перетерпіти найнестерпніший 
біль, який будь- коли терпіли на 
землі, наш Спаситель зосередився 
на радості!

І в чому ж полягала радість, якої 
Він прагнув? Безсумнівно, це була 
радість очищення, зцілення і зміц-
нення нас; радість сплати за гріхи 
всіх, хто покається; радість уможли-
влення повернення додому для вас і 
для мене—чистими й гідними,—щоб 
жити з нашими Небесними Батьками 
і сім’єю.

Якщо ми зосереджуємося на радо-
сті, яка прийде до нас або до тих, 
кого ми любимо, то що ми можемо 

витерпіти з того, що зараз здається 
приголомшливим, болісним, жах-
ливим, несправедливим або просто 
неможливим?

Один батько в духовно небезпеч-
ній ситуації зосередився на радості 
від того, що зрештою очиститься і 
примириться з Господом—радості 
звільнення від провини й сорому—і 
радості здобуття миру в розумі. Таке 
зосередження дало йому визнати 
перед своєю дружиною і єписко-
пом свою проблему з порногра-
фією, результатом якої стала його 
невірність. Зараз він робить все, що 
радить йому його єпископ, всім своїм 
серцем прагнучи знову повернути 
довіру своєї дорогої дружини.

Молода жінка зосередилася на 
радості від того, що вона статево 
чиста, аби це допомогло їй витерпіти 
глузування друзів, коли вона пішла 
з популярного і захоплюючого, але 
духовно небезпечного заходу.

Чоловік, який часто принижував 
свою дружину і гнівався на своїх 
дітей, зосередився на радості від 
того, щоб бути гідним постійного 
супроводу Святого Духа. Таке зосе-
редження спонукало його скинути 
з себе оболонку тілесної людини 18, 
якій він надто часто потурав, і 
зробити потрібні зміни.

Один хороший колега недавно 
розповів мені про те, що останні 
двадцять років він мав важкі випро-
бування. Він сказав: “Я навчився 
переносити страждання з радістю. 
Мої страждання були поглинуті 
радістю Христа” 19.

Що ви і я зможемо витерпіти, 
коли зосередимося на радості, яка 
“перед нами” 20? Яке покаяння тоді 
буде можливим? Які слабкості стануть 
силою 21? Яке покарання стане благо-
словенням 22? Які розчарування, навіть 
трагедії, стануть нам на благо 23? І яке 
непросте служіння для Господа ми 
зможемо виконати 24?

Коли ми старанно зосереджує-
мося на Спасителі, а тоді чинимо 
так, як Він, зосереджуючись на 
радості, нам потрібно уникати того, 
що може перервати нашу радість. 
Пам’ятаєте Коригора, антихриста? 
Розповсюджуючи брехню про 
Спасителя, Коригор ходив від місця 
до місця, поки його не привели до 
первосвященика, який спитав його: 
“Навіщо ти ходиш усюди, перекру-
чуючи шляхи Господа? Навіщо ти 
вчиш цей народ, що не буде ніякого 
Христа, щоб перервати їхні радощі?” 25

Будь- що, що протистоїть Христу 
або Його вченню, перериватиме 
нашу радість. Це включає в себе 
філософії людей, які дуже пошире-
ні он- лайн та у блогосфері, й вони 
чинять саме так, як чинив Коригор 26.

Якщо ми дивимося на світ і слі-
дуємо його формулам для здобуття 



84 НЕДІЛЬНА РАНКОВА СЕСІЯ | 2 ЖОВТНЯ 2016 Р.

щастя 27, ми ніколи не пізнаємо радо-
сті. Неправедні можуть мати скільки 
завгодно емоцій та почуттів, але вони 
ніколи не відчуватимуть радості! 28 
Радість—це дар вірним 29. Це дар, 
який приходить, коли ми свідомо 
намагаємося жити праведно, як нав-
чав Ісус Христос 30.

Він навчав нас, як мати радість. 
Коли ми вибираємо, щоб Небесний 
Батько був нашим Богом 31, і коли ми 
відчуваємо, як Спокута Спасителя 
працює в нашому житті, тоді ми 
будемо сповнені радості 32. Щоразу, 
коли ми дбаємо про наше подруж-
жя і скеровуємо своїх дітей, щора-
зу, коли ми прощаємо когось або 
просимо пробачити нас, ми можемо 
відчувати радість.

Кожного дня, коли ви і я робимо 
вибір жити за целестіальними зако-
нами, кожного дня, коли ми дотри-
муємося своїх завітів і допомагаємо 
іншим чинити так само,—ми матиме-
мо радість.

Послухайте слова Псалмоспівця: 
“Уявляю я Господа перед собою 
постійно, бо Він по правиці моїй,— 
і я не буду захитаний! … Радість 
велика з Тобою” 33. Коли цей принцип 
закарбується в нашому серці, абсо-
лютно кожен день може бути днем 
радості й щастя 34. Про це я свідчу у 
священне ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. 2 Тимофію 3:1–5.
 2. Див. Учення і Завіти 45:26; 88:91.
 3. 2 Тимофію 3:2–4.
 4. Див. Учення і Завіти 10:5.
 5. Ефесянам 6:12.
 6. 2 Нефій 2:25.
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мали вони в собі радість Мою досконалу” 
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 13. Учення і Завіти 121:7.
 14. Див. 2 Нефій 2:2.
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 16. Учення і Завіти 6:36.
 17. Євреям 12:2.
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 19. Див. Алма 31:38.
 20. Євреям 12:2.
 21. Див. Етер 12:27.
 22. Див. Євреям 12:6.
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багато прикладів чоловіків і жінок, 
які відчувають радість і радіють, 

оскільки зробили вибір наслідувати 
Ісуса Христа. Будь- який інший вибір, 
як і у випадку з Коригором, веде до 
остаточного знищення.

 26. Наклеп, тобто перекручування, визнача-
ється як навмисне поширення неправди-
вої інформації, щоб зашкодити репутації 
когось або чогось. Наклепи мали місце 
у дні Коригора і те саме відбувається і в 
наші дні. Пророк Джозеф Сміт говорив 
про непереможність Церкви навіть, коли 
проти неї зводяться наклепи. Він сказав: 
“Прапор Істини було піднято; жодна 
нечиста рука не може зупинити прогрес 
цієї роботи. Нехай вирують пересліду-
вання, нехай об’єднуються погромники, 
нехай збираються армії, нехай зводяться 
наклепи, але істина Божа просуватиметь-
ся сміливо, шляхетно і незалежно, доки 
не проникне на кожний континент, від-
відає кожний край, пронесеться кожною 
країною і зазвучить у кожному вусі, доки 
цілі Бога не буде досягнуто і Великий 
Єгова не скаже, що роботу виконано” 
(Учення Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт, с. 450).

 27. Світ навчає, що придбання речей при-
несе радість. А якщо це не працює, то 
купуй більше! Він також навчає, що аби 
мати радість, можна грішити. А якщо 
це не працює, то гріши більше! Обіцян-
ня полягає у тому, що в кінці кожної 
веселки насолод є казанок радості. Це 
неправда!

 28. Ні в цьому світі, ні у прийдешньому.
 29. Праведні святі, “хто витерпів хрести 

світу … успадкують царство Боже, … 
і буде повною їхня радість назавжди” 
(2 Нефій 9:18).

 30. Наприклад: див. 2 Нефій 27:30; 
Алма 27:16–18.

 31. Див. 1 Нефій 17:40.
 32. Див. Мосія 4:2–3.
 33. Псалми 16:8–11.
 34. Див. Ісая 35:10; 2 Нефій 8:3.
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1. Готуймося заздалегідь.
Ми можемо почати підготовку 

до причастя задовго до початку 
причасних зборів. Субота може бути 
хорошим часом, щоб поміркувати 
над своїм духовним розвитком і 
підготовкою.

Смертне життя— це великий 
дар у нашій подорожі, мета якої— 
допомогти нам стати, як Небесний 
Батько. Необхідно, щоб в ній були 
випробування і виклики, які відкри-
вають нам можливість змінюватися 
і зростати. Цар Веніямин навчав, що 
“тілесна людина є ворогом для Бога 
… і буде на віки вічні, доки вона не 
піддасться натхненню Духа Святого, 
і не скине з себе оболонку тілесної 
людини, і не стане святою через спо-
куту Христа Господа” (Mосія 3:19). 
Участь в обряді причастя дає можли-
вість з більшою силою упокоритися 
перед Богом серцем і душею.

Під час підготовки наші серця ста-
ють скрушеними, коли ми висловлю-
ємо вдячність за Христову Спокуту, 
каємося у своїх помилках і недоліках 
та просимо у Батька допомогти нам 
продовжувати свій шлях та ставати 
більш схожими на Нього. Тоді ми 
можемо з нетерпінням чекати на 

Я пролив за вас, щоб ви могли свід-
чити Батькові, що ви завжди пам’я-
таєте Мене. І якщо ви будете завжди 
пам’ятати Мене, Мій Дух буде завжди 
з вами” (3 Нефій 18:11).

Я пропоную всім нам поміркувати 
над п’ятьма способами того, як збіль-
шити вплив і силу нашої регулярної 
участі в священному обряді прича-
стя, обряді, який може допомогти 
нам освятитися.

Старійшина Пітер Ф. Меурс
Сімдесятник

Серед моїх найперших 
спогадів— причасні збори, 
що проводилися в нашому 

домі у Варнамбулі, Австралія. Нашу 
філію відвідувало 10– 15 чоловік, і 
мій батько, один з трьох носіїв свя-
щенства, регулярно мав можливість 
благословляти причастя. Я памʼятаю 
почуття, які мене огортали, коли він 
смиренно і уважно читав слова при-
часних молитов. Часто його голос 
тремтів, бо він відчував Духа. Іноді 
йому доводилося робити паузу, щоб 
справитися з почуттями, перш ніж 
закінчити молитву.

Будучи п’ятирічним хлопчиком, 
я не міг осягнути повного значення 
того, що промовлялося і виконувало-
ся, але я знав, що відбувається щось 
особливе. Я міг відчувати спокій та 
переконливий вплив Святого Духа, 
а мій батько розмірковував над 
Спасителевою любов’ю до нас.

Спаситель навчав: “І це ви будете 
завжди робити для тих, хто кається 
і христиться в Моє ім’я; і ви будете 
робити це в пам’ять Моєї крові, яку 

Причастя може 
допомогти нам 
освятитися
П’ять способів того, як збільшити вплив і силу нашої регулярної 
участі у священному обряді причастя.
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можливості, які дає причастя, згаду-
вати Його жертву та поновлювати 
зобов’язання дотримуватися всіх 
укладених завітів.

2. Приходьмо раніше
Наш досвід, набутий під час прича-

стя, може бути більш значущим, якщо 
ми приходимо задовго до початку збо-
рів і розмірковуємо, слухаючи музику, 
що виконується перед зборами.

Президент Бойд К. Пекер нав-
чав: “Музика перед причастям, якщо 
її виконують благоговійно,— це 
живлення для духа. Вона запрошує 
натхнення” 1.“Це не час,— як поясню-
вав президент Рассел М. Нельсон,— 
для розмов чи обміну новинами, а 
нагода з молитвою поміркувати, поки 
провідники та члени Церкви духовно 
готуються до причастя” 2.

3. Співаймо і навчаймося зі слів 
причасного гімну

Причасний гімн— це надзвичайно 
важлива складова досвіду, якого ми 

набуваємо під час причастя. Музика 
підносить наші думки і почуття. 
Причасний гімн ще сильніше впливає 
тоді, коли ми зосереджуємося на сло-
вах та величних доктринах, яких він 
навчає. Ми багато навчаємося з таких 
слів: “Бо на Голгофі Ти тяжко страж-
дав” 3. “Хай чисте серце буде в нас, 
любов’ю сповнене в цей час” 4 і “Що 
справедливість і любов у злагоді 
з’єднав!” 5

Коли ми співаємо гімн, готуючись 
приймати причастя, слова можуть 
стати складовою нашого зобов’язан-
ня дотримуватися завіту. Наприклад, 
подумайте над такими словами: “Дай 
сили йти вузьким шляхом, який вка-
зав нам Ти” 6.

4. Духовно долучаймося до причасних 
молитов (див. Мороній 4– 5).

Замість того, щоб просто слухати 
знайомі слова причасних молитов, 
ми можемо багато дізнаватися і ще 
більше відчувати, якщо духовно до 
них долучаємося, роздумуючи над 

зобов’язаннями та пов’язаними з 
ними благословеннями, що містяться 
в цих священних молитвах.

Хліб і воду благословляють 
та освячують для наших душ. 
Вони нагадують нам про жертву 
Спасителя і про те, що Він може 
допомогти нам освячуватися.

Молитви пояснюють, що ми прий-
маємо хліб на згадку про тіло Сина, 
яке Він віддав як викуп, аби ми всі 
мали право на воскресіння, і ми п’ємо 
воду на згадку про кров Сина, яку Він 
добровільно пролив, аби нас можна 
було викупити за умови покаяння.

Молитви містять завіти, які почи-
наються такою фразою: “Що вони 
бажають” (Moроній 4:3). Ця фраза 
містить так багато потенційної сили 
для нас. Чи бажаємо ми служити і 
брати участь? Чи бажаємо ми зміню-
ватися? Чи бажаємо ми працювати 
над своїми слабкостями? Чи бажаємо 
ми підтримувати інших та благо-
словляти їх? Чи бажаємо ми довіряти 
Спасителю?
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Оскільки обіцяння проголошено 
і ми приймаємо причастя, то цим 
підтверджуємо у своєму серці, що 
ми бажаємо:

• Взяти на себе ім’я Ісуса Христа.
• Намагатись дотримуватися всіх 

Його заповідей.
• Завжди пам’ятати Його.

Молитва завершується піднесеним 
запрошенням та обіцянням: “Щоб 
Його Дух міг завжди бути з ними” 
(Moроній 4:3).

Павло писав: “А плід духа: любов, 
радість, мир, довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, здержли-
вість” (Галатам 5:22–23). Чудові бла-
гословення і дари доступні всім нам, 
якщо ми дотримуємося завітів.

5. Розмірковуймо і згадуймо про Нього, 
коли розносять символи причастя

Благоговійні миті, коли носії свя-
щенства розносять причастя, можуть 
стати священними для нас.

Коли розносять хліб, ми можемо 
роздумувати над тим, що в найви-
щому вияві любові до нас Спаситель 
“прий[няв] смерть, щоб скинути пута 
смерті, які зв’язують Його народ” 
(Aлма 7:12).

Ми можемо згадувати про славет-
не благословення Воскресіння, яке 
“прийде до всіх, … залежних і віль-
них, чоловіків і жінок, злочестивих і 
праведних; і навіть жодна волосина 
з їхніх голів не впаде; але все буде 
відновлено до своєї досконалої 
форми” (Aлма 11:44).

Коли розносять воду, ми можемо 
згадувати благання Спасителя:

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

Таким стражданням, яке при-
мусило Мене, Самого Бога, 

найвеличнішого з усіх, тремтіти від 
болю і кровоточити кожною порою, 
та страждати і тілом, і духом—і Я 
хотів, щоб Я міг не пити з цієї гіркої 
чаші і відсахнутися” (УЗ 19:16, 18).

Ми пам’ятаємо, що Він узяв “на 
Себе [наші] недуги, щоб Його нутро 
сповнилося милості, будучи у плоті, 
щоб Він міг знати, будучи у плоті, як 
допомогти Своєму народові в його 
недугах” (Aлма 7:12).

Коли ми роздумуємо над тим, що 
відбувається під час причастя, то 
можемо запитувати себе:

• Що я зроблю цього тижня, аби 
краще підготуватися до причастя?

• Чи можу я більше сприяти тому, 
щоб на початку причасних зборів 
сильніше відчувалися благоговіння 
та одкровення?

• Яке вчення викладалося в причас-
ному гімні?

• Що мені вдалося почути і  
відчути, слухаючи причасні 
молитви?

• Про що мені думалось, коли  
розносили причастя?

Старійшина Девід А. Беднар 
навчав: “Обряд причастя є святим 
і постійним запрошенням щиро 
покаятися і оновитися духовно. Акт 
прийняття причастя сам по собі не 
прощає гріхи. Але коли ми сумлінно 
готуємося і беремо участь у цьому 
святому обряді зі скрушеним серцем 
і упокореним духом, тоді ми отриму-
ємо обіцяння, що Дух Господа може 
завжди бути з нами. І маючи за 
постійного напарника Святого Духа 
з його освячувальною силою, ми 
завжди можемо утримувати про-
щення наших гріхів” 7.

Я свідчу про величезну кіль-
кість благословень, які ми зможемо 
отримати, якщо краще підготуємося 
і духовно залучимося до обряду 
причастя. Крім того, я свідчу, що ці 
благословення доступні нам завдяки 
любові нашого Небесного Батька і 
нескінченній спокутній жертві Його 
Улюбленого Сина, Ісуса Христа. У 
Його святе ім’я, саме Ісуса Христа, 
амінь ◼
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плану викуплення, підготовленого 
Небесним Батьком.

Зрештою цей милий чоловік 
зізнався своїй вірній дружині та 
церковним провідникам, говорячи 
про глибокі докори сумління. Хоча 
це було найскладнішим з усього, що 
йому доводилось робити в житті, 
відчуття полегшення, миру, вдячності, 
любові до нашого Спасителя і знання, 
що Господь полегшував його важкий 
тягар і ніс його, спричинило невимов-
ну радість, незалежно від того, якими 
будуть наслідки і його майбутнє.

Він був впевнений, що його 
дружина та діти відчують спустошен-
ня—і це сталося: та що на нього буде 
накладено церковне покарання і 
його буде звільнено від його покли-
кання—й так і було. Він був переко-
наний, що його дружина буде вбита 
горем, ображена та розгнівана—і це 
сталося. І він не мав й сумніву, що 
вона залишить його, взявши дітей із 
собою, але вона цього не зробила.

Іноді тяжкий гріх веде до розлу-
чення і, в залежності від обставин, 
це може бути необхідним. Але, на 
здивування цього чоловіка, його дру-
жина обійняла його і присвятила себе 
тому, щоб допомагати йому як тільки 

наслідки, до яких могло б призвести 
його зізнання.

Якщо ми згрішили, Сатана часто 
намагається переконати нас, що 
виявом альтруїзму буде захистити 
інших від спустошуючого знання про 
наші гріхи й, зокрема, ні в чому не 
зізнаватись єпископу, який може бла-
гословити наше життя своїми ключа-
ми священства як загальний суддя в 
Ізраїлі. Однак істина полягає в тому, 
що альтруїстичним і подібним до 
Христового вчинком буде зізнатися 
і покаятися. В цьому суть великого 

Лінда Ш. Рівз
Другий радник у генеральному  
президентстві Товариства допомоги

За кілька місяців до смерті прези-
дента Бойда К. Пекера у провід-
ників генеральних організацій 

священства і допоміжних організацій 
була дорогоцінна можливість послу-
хати його виступ, звернений до нас. 
Сказане ним не виходить у мене з 
голови. Він розповів нам, що, озира-
ючись в минуле, дослідив усе своє 
життя, щоб найти ознаки гріхів, які він 
скоїв і в яких щиро покаявся, і не зміг 
знайти жодних їхніх слідів. Через 
спокутну жертву нашого улюбленого 
Спасителя, Ісуса Христа, і щире пока-
яння його гріхи були цілковито змиті, 
так, наче їх ніколи й не було. Того дня 
президент Пекер закликав нас, провід-
ників, свідчити, що це вірно для кож-
ного з нас, хто щиро кається.

Я знаю одного чоловіка, який 
кілька років тому скоїв аморальні 
гріхи. Якийсь час цьому чоловіку 
було дуже соромно і він був надто 
стурбованим, щоб зізнатися в цьому 
дружині та провідникам священства. 
Він прагнув цілковито покаятися, але 
фактично сказав, що ладен відмо-
витися від свого вічного спасіння, 
аби тільки його дружину та дітей не 
спіткали страждання, ганьба чи інші 

Великий план 
викуплення
Я знаю, що коли ми щиро каємося в наших гріхах, вони дійсно 
зникають—безслідно!
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може. З часом вона змогла повністю 
його простити. Вона відчула цілющу 
силу Спасителевої Спокути для неї. 
Минули роки. Ця подружня пара і їхні 
двоє дітей є активними і відданими. 
Чоловік і дружина служать у храмі, 
і в них чудовий, сповнений любо-
ві шлюб. Глибина свідчення цього 
чоловіка і його любов та вдячність за 
Спасителя дуже очевидні у його житті.

Амулек свідчив: “Так, я б хотів, щоб 
ви вирішили прийти і не кам’яніти 
більше серцями вашими; … якщо ви 
покаєтеся …, негайно великий план 
викуплення буде здійснений для вас” 1.

Коли я служила зі своїм чолові-
ком на місії, президентом якої він 
був, одного ранку ми вирушили в 
аеропорт, щоб забрати велику групу 
місіонерів. Я звернула увагу на одно-
го з цих юнаків. Він виглядав сумним, 
понурим, майже збентеженим. Того 
дня ми уважно придивлялися до 
нього. Ввечері цей юнак звернувся із 
запізнілим зізнанням і його провідни-
ки вирішили, що йому слід повер-
нутися додому. Хоча ми були дуже 
засмучені тим, що він повівся нечес-
но і не покаявся до того, як вируши-
ти на місію, по дорозі в аеропорт ми 
щиро і з любов’ю похвалили його за 
те, що він виявив мужність зізнатися, 
і ми пообіцяли підтримувати з ним 
тісний зв’язок.

Цей гарний юнак був благосло-
венний мати прекрасних батьків, 
чудових провідників священства і 
приход, який надавав підтримку і 
оточував любов’ю. Через рік, про-
тягом якого він старанно працював 
над тим, щоб повністю покаятися і 
скуштувати від Спокути Спасителя, він 
зміг повернутися в нашу місію. Мені 
важко описати почуття радості, яке ми 
відчували, зустрічаючи цього юнака в 
аеропорту. Він був сповнений Духа, 
щасливий, впевнений перед Господом 

і палко бажав віддано відслужити на 
місії. Він став надзвичайно чудовим 
місіонером і згодом ми з чоловіком 
мали привілей бути присутніми на 
його запечатуванні у храмі.

На відміну від цього, мені відомо й 
про іншу місіонерку, яка, знаючи, що 
через гріх, в якому вона не зізналася 
до місії, її обов’язково передчасно 
відішлють додому, склала власний 
план, аби працювати особливо 
старанно протягом служіння на місії 
і зізнатися президенту місії за кілька 
днів до завершення терміну свого 
служіння. Вона не відчувала смутку 
для Бога і намагалася обійти план, 
запропонований кожному з нас 
нашим люблячим Спасителем.

Якось під час нашого служіння на 
місії я супроводжувала свого чоловіка, 
коли він вирушив провести співбесіду 
з одним чоловіком перед його хри-
щенням. Поки мій чоловік проводив 
співбесіду, я чекала зовні з сестрами- 
місіонерками, які навчали цього 
чоловіка. По завершенні співбесіди 
мій чоловік повідомив місіонеркам, що 
цей чоловік зможе охриститися. Цей 
милий чоловік плакав і ридав, пояс-
нюючи, що він був переконаний, що 
через тяжкі гріхи, які він скоїв у своєму 
житті, йому не дозволять охриститися. 
Мені рідко доводилось бачити радість 
і щастя людини, яка вийшла з темряви 
на світло, такі, як я бачила того дня.

Старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон свідчив:

“Із вірою у [нашого] милосердного 
Викупителя та Його силу, потенцій-
ний відчай перетворюється на надію. 
Саме наше серце і бажання зміню-
ються, і гріх, який колись здавався 
привабливим, виглядає все більш 
огидним. …

… Чого б не коштувало покаяння, 
воно завжди поглинається радістю 
прощення” 2.

Ці події нагадали мені про Еноша 
з Книги Мормона, який “заволав до 
[Господа] в палкій молитві”, а потім 
почув голос, який промовив: “Енош, 
твої гріхи прощені тобі. …

І я, Енош, знав, що Бог не може 
обманювати; отже, моя провина 
була змита.

І я сказав: Господи, як це сталося?
І Він сказав мені: Через твою віру 

в Христа. … Йди далі, твоя віра спас-
ла тебе” 3.

Готуючи цей виступ, я прагнула 
відчути, як наші внуки розуміють 
покаяння і що вони відчувають до 
Спасителя, тож я попросила своїх 
дітей поставити їм наступні запитан-
ня. Мене зворушили відповіді наших 
онуків.

Що таке покаяння? “Якщо ти 
когось штовхнув, то можеш сказати: 
“Вибач”, і допомогти цій людині”.

Що ти відчуваєш, коли каєшся? 
“Я відчуваю Його; я відчуваю Його 
теплоту і погане почуття зникає”.

Які у тебе почуття до Ісуса та 
Небесного Батька, коли ти каєшся? 
“Я думаю так: Ісус відчуває, що було 
варто виконати Спокуту, і Він щасли-
вий від того, що ми можемо знову 
жити з Ним”.

Чому Ісус та Небесний Батько 
хочуть, щоб я каявся? Моя онучка- 
підліток сказала: “Бо Вони люблять 
мене! Щоб розвиватися і стати подіб-
ною до Них, мені потрібно каятися. 
Я також завжди прагну, щоб Дух був 
зі мною, тому мені потрібно каяти-
ся щодня, аби мати Його чудовий 
супровід. Мені не передати словами 
всю глибину вдячності до Них”.

Коли чотирирічна Брінлі почула 
ці запитання, вона сказала: “Тату, я 
не знаю. Навчи мене”.

На останній генеральній кон-
ференції старійшина Джеффрі Р. 
Холланд проголосив: “Наскільки б 
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їм важко прийняти Його вчення та 
принципи і вони відпали “і не ходили 
вже з Ним” 2.

Коли ці учні пішли, Ісус повернув-
ся до Дванадцятьох та запитав: “Чи 
не хочете й ви відійти?” 3

Петро відповів:
“До кого ми підемо, Господи? 

Ти маєш слова життя вічного.
Ми ж увірували та пізнали, що 

Ти— Христос, Син Бога Живого!” 4

У ту мить, коли інші зосереджу-
валися на тому, що вони не можуть 
прийняти, апостоли вибрали зосе-
редитися на тому, у що вони дійсно 
вірили та що знали, і тому, як резуль-
тат, залишилися з Христом.

Пізніше, у день П’ятдесятниці, 
Дванадцятеро отримали дар Святого 
Духа. Вони стали сміливими у своєму 
свідченні про Христа та почали 
більш повно розуміти вчення Ісуса.

Сьогодення нічим не відрізняєть-
ся. Для декотрих запрошення Христа 
повірити й залишитися і тепер важке, 
його тяжко прийняти. Деяким учням 
важко зрозуміти якусь певну настано-
ву або щось із вчень Церкви. Інших 
непокоїть наша історія, або вони 
знаходять недоліки в комусь із членів 
Церкви і провідників, як минулих, так 
і теперішніх. Декотрі все ще вважа-
ють, що важко жити згідно з релігією, 

Старійшина М. Рассел Баллард
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Кілька років тому я зі своєю 
сімʼєю відвідав Святу землю. 
Одна з моїх найяскравіших зга-

док з нашої подорожі— це відвідуван-
ня великої горниці, яка за традицією 
вважається місцем останньої вечері.

Коли ми стояли там, я читав їм 
уривок з 17- го розділу Євангелії від 
Івана, де Ісус молив Свого Батька 
за Своїх учнів:

“Я благаю за них …, щоб як Ми, 
єдине були! 

Та не тільки за них Я благаю, 
а й за тих, що ради їхнього слова 
ввірують у Мене;

Щоб були всі одно: як Ти, Отче, 
в Мені, а Я— у Тобі, щоб одно були 
в Нас і вони” 1.

Я був глибоко зворушений, читаю-
чи ці слова, та зрозумів, що молюся у 
тому святому місці, щоб я міг завжди 
бути єдиним з моєю сім’єю та з моїм 
Небесним Батьком і Його Сином.

Наші дорогоцінні стосунки з 
нашими сім’ями, друзями, Господом 
та Його відновленою Церквою знахо-
дяться серед того, що має найбільше 
значення у житті. Через те, що ці сто-
сунки найбільш важливі, нам слід їх 
плекати, охороняти та підживлювати.

Одна з найбільш болісних історій 
у Писаннях сталася, коли “багато 
хто з учнів [Господа]” зрозуміли, що 

До кого ми підемо?
І насамкінець кожний з нас повинен відповісти на запитання 
Спасителя: “Чи не хочете й ви відійти?”

ви, на вашу думку, не запізнилися, 
скільки б, як ви думаєте, нагод не 
втратили, скількох би помилок, як 
ви відчуваєте, не припустилися, … 
чи як далеко від дому, від сім’ї та від 
Бога ви не віддалилися б, я свідчу, 
що ви не зайшли далі тієї відстані, 
куди сягає божественна любов. Ви 
не можете зійти нижче тієї глиби-
ни, до якої сяє нескінченне світло 
Спокути Христа” 4.

О, як я хочу, щоб кожен з моїх 
дітей, онуків і кожен з вас, мої брати 
і сестри, відчував радість і наближе-
ність до Небесного Батька і нашого 
Спасителя, коли ми щодня каємося 
в наших гріхах і слабкостях. Кожній 
підзвітній дитині Небесного Батька 
потрібне покаяння. Подумайте про 
те, в яких гріхах нам слід покаятися. 
Що не дає нам цього зробити? В 
чому нам слід вдосконалитися?

Я знаю, що подібно до того, 
що відчував і про що свідчив прези-
дент Пекер, коли ми щиро каємося 
в наших гріхах, вони дійсно зника-
ють—безслідно! Я особисто відчула 
любов, радість, полегшення та 
впевненість перед Господом, коли 
щиро покаялася.

Для мене найвеличніші чуде-
са у житті— це не розділення вод 
Червоного моря, пересування гір чи 
навіть зцілення тіла. Найвеличніше 
чудо відбувається, коли ми смирен-
но звертаємося в молитві до нашого 
Батька на Небесах, палко благаємо 
простити нас і стаємо очищеними 
від тих гріхів через спокутну жертву 
нашого Спасителя. У священне ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Алма 34:31.
 2. Д. Тодд Крістофферсон, “Небесний дар 

покаяння”, Ліягона, лист. 2011, с. 40.
 3. Енош 1:4–8.
 4. Джеффрі Р. Холланд, “Робітники у 

винограднику”, Ліягона, трав. 2012, с. 33.
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яка так багато вимагає. І нарешті, 
деякі стали “втомлю[ватися] у добро-
чинності” 5. Через ці та інші причини 
деякі члени Церкви хитаються у сво-
їй вірі, замислюючись, може, їм слід 
йти за тими, хто відпали “і не ходили 
вже” з Ісусом.

Якщо хтось із вас вагається у своїй 
вірі, я поставлю вам те ж запитання, 
яке поставив Петро: “До кого [в]и 
піде[те]?” Якщо ви виберете стати 
неактивними або залишити віднов-
лену Церкву Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, куди ви підете? Чим 
ви будете займатися? Рішення “не 
ходи[т]и вже” з членами Церкви й 
обраними Господніми провідника-
ми буде мати далекосяжні наслідки, 
які не завжди видно прямо зараз. 
Можливо, є якесь учення, якась 
настанова, щось в історії, що про-
тирічить вашій вірі, і ви можете 
відчувати, що єдиний спосіб поз-
бутися цього внутрішнього неспо-
кою зараз— це “не ходи[т]и вже” зі 
святими. Якби ви прожили стільки, 
скільки я, ви б дізналися, що ситуації 
можуть розв’язуватися самі собою. 
Натхненне бачення або одкровення 
може пролити нове світло на питан-
ня. Пам’ятайте, відновлення— це не 
подія, воно триває й далі.

Ніколи не відходьте від велич-
них істин, відкритих через пророка 
Джозефа Сміта. Ніколи не припиняй-
те читати вчення Христа, які містять-
ся у Книзі Мормона, розмірковувати 
над ними та застосовувати їх.

Ніколи не припиняйте приділя-
ти достатньо часу Господу, чесно 
намагаючись зрозуміти, що Господь 
відкрив. Як колись сказав мій любий 
друг і колишній колега старійшина 
Ніл А. Максвелл: “Нам не слід ніколи 
вважати …, що просто тому, що ми 
не можемо щось пояснити, це пояс-
нити неможливо” 6.

Так що перед тим, як ви зробите 
духовно ризикований вибір піти, я 
закликаю вас зупинитися і ретельно 
подумати перед тим, як здатися, про 
те, що насамперед привело вас до 
вашого свідчення про відновлену 
Церкву Ісуса Христа. Зупиніться 
та подумайте про те, що ви від-
чували тут і чому ви це відчували. 
Подумайте про ті моменти, коли 
Святий Дух приносив свідчення 
вам про вічну істину.

Куди ви підете, щоб знайти тих, 
хто поділяє вашу віру в особистих 
люблячих Небесних Батьків, Які 
вчать нас тому, як повернутися в 
Їхню вічну присутність?

Куди ви підете, щоб вас навчали 
про Спасителя, Який є вашим найкра-
щим другом, Який не тільки страждав 
за ваші гріхи, але й пережив “муки, і 
страждання, і спокуси всякого роду”, 
щоб “Його нутро сповнилося мило-
сті, будучи у плоті, щоб Він міг знати, 
будучи у плоті, як допомогти Своєму 
народові в його недугах” 7, серед них, 
я вважаю, й недуг втрати віри?

Куди ви підете, щоб дізнатися 
більше про план Небесного Батька 
для нашого вічного щастя та миру, 
план, який сповнений чудових 
можливостей, учень та настанов для 
нашого земного та вічного життя? 
Пам’ятайте, завдяки плану спасіння 

земне життя набуває значення, цілі 
та напрямку.

Куди ви підете, щоб знайти 
повноцінну та натхненну церковну 
організаційну структуру, в якій вас 
навчають та підтримують чоловіки та 
жінки, які глибоко віддані служінню 
Господу, служачи вам і вашій родині?

Куди ви підете, щоб знайти живих 
пророків і апостолів, які покликані 
Богом надавати вам ще одне джере-
ло для отримання порад, розуміння, 
втіхи та натхнення в умовах сучасних 
викликів життя?

Куди ви підете, щоб знайти 
людей, які живуть згідно з призначе-
ним набором цінностей та норм, які 
ви поділяєте і які ви хочете передати 
своїм дітям та онукам?

І куди ви підете, щоб відчути ту 
радість, яка приходить завдяки спа-
сительним обрядам та завітам храму?

Брати та сестри, прийняти єван-
гелію Христа та жити за нею може 
бути випробуванням. Так завжди 
було й буде. Життя, як той мандрів-
ник, що піднімається вгору крутою 
й важкою стежкою. Природно й 
нормально іноді зупинятися на цьому 
шляху, щоб перевести дух, переві-
рити вірність напрямку та оцінити 
свій темп. Не кожен має потребу 
зупинятися на шляху, але нічого 
неправильного в цьому немає, коли 
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цього вимагають обставини. До речі, 
це може бути позитивним моментом 
для тих, хто отримує всі переваги від 
можливості освіжитися живою водою 
євангелії Христа.

Небезпека зʼявляється тоді, коли 
хтось вирішує зійти з дороги, яка 
веде до дерева життя 8. Іноді ми 
можемо дізнатися, вивчити і знати 
щось, а іноді ми маємо вірити, дові-
ряти та сподіватися.

І насамкінець кожний з нас 
повинен відповісти на запитання 
Спасителя: “Чи не хочете й ви відій-
ти?” 9 Ми всі маємо шукати свою влас-
ну відповідь на це питання. Декому 
відповісти легко, іншим— важко. Я 
не вдаю, що знаю, чому віра, щоб 
повірити, приходить легше до одних, 
ніж до інших. Я просто так вдячний 
за знання, що відповіді завжди є і 
якщо ми шукаємо їх, дійсно шукає-
мо зі щирим наміром і поставленою 
повноцінною метою у сповненому 
молитви серці, ми врешті- решт знай-
демо відповіді на наші запитання, 
якщо йтимемо далі шляхом євангелії. 
Протягом мого служіння, я був знайо-
мий з людьми, які стали неактивни-
ми, а потім поверталися назад після 
того, як їхню віру було випробовано.

Я щиро сподіваюся, що ми запро-
шуватимемо дедалі більшу кількість 
Божих дітей знайти євангельський 
шлях і залишатися на ньому, щоб вони 

також “скуштували цей плід, який 
був бажаніший за всі інші плоди” 10.

Я щиро молю, щоб ми продов-
жували підбадьорювати, прийма-
ти, розуміти і любити тих, хто має 
труднощі зі своєю вірою. Ми ніко-
ли не повинні зневажати когось із 
наших братів та сестер. Ми всі на 
різних частинах шляху, і нам потріб-
но служити одне одному відповідно 
до ситуації.

Так само, як нам слід просто 
розкривати обійми у дусі доброзич-
ливості новонаверненим, так само 
нам слід обійняти і підтримувати тих, 
у кого є запитання та хто вагається у 
своїй вірі.

Використовуючи іншу знайому 
метафору, я молюся, щоб той, хто 
збирається покинути “старий кора-
бель “Сіон”, за штурвалом якого Бог 
і Христос, зупинився та ретельно 
подумав перед тим, як так вчинити.

Будь- ласка, знайте, що навіть коли 
сильні шторми— вітри та хвилі— 
бʼють по цьому старому кораблю, 
на його борту Спаситель і Він 
здатний приборкати шторм Своїм 
наказом: “Мовчи, перестань”. Тож ми 
не повинні боятися, а повинні мати 
непохитну віру та знати, що навіть 
“вітер і море слухняні Йому” 11.

Брати та сестри, я обіцяю вам в 
ім’я Господа, що Він ніколи не зали-
шить Свою Церкву і Він ніколи не 

залишить жодного з нас. Пам’ятайте 
відповідь Петра на слова і питання 
Спасителя:

“До кого ми підемо, Господи? 
Ти маєш слова життя вічного.

Ми ж увірували та пізнали, що 
Ти— Христос, Син Бога Живого!” 12

Я свідчу, що “не буде дано ніяке 
інше імʼя або іншу путь, чи засіб, 
якими спасіння може прийти до дітей 
людських, тільки в імені Христа” 13.

Я також свідчу, що Ісус Христос 
покликав апостолів та пророків у 
наші дні та відновив Свою Церкву з 
ученнями та заповідями як “притул[ок] 
від бурі і від гніву”, які неодмінно 
прийдуть, якщо народ цього світу 
не покається та не повернеться до 
Нього 14.

Я далі свідчу, що Господь “запро-
шує їх усіх прийти до Нього і ску-
штувати від Його доброти; і Він ні від 
кого не відмовиться, хто прийде до 
Нього, від чорного і білого, звʼязаного 
і вільного, чоловічої статі і жіночої, … 
і всі є однаковими для Бога” 15.

Ісус— наш Спаситель і Викупитель, 
і Його відновлена євангелія буде 
вести нас у безпеці назад— у присут-
ність наших Небесних Батьків, якщо 
ми залишимося на шляху євангелії та 
будемо йти слідом за Ним. Про що я 
свідчу в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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західній частині Сполучених Штатів. 
То була звичайна неділя, звичайні 
збори зі звичайними членами Церкви. 
Я спостерігав, як люди заходили 
до каплиці і благоговійно займали 
порожні місця. Остання мить, приглу-
шені розмови відлунюють по всьому 
залу. Матері й батьки намагаються— 
іноді безрезультатно— заспокоїти сво-
їх непосидючих дітей. Все як завжди.

Але потім, ще до початку збо-
рів, у моєму розумі з’явилися слова, 
отримані через натхнення від Духа.

Ці члени Церкви прийшли не 
тому, що це їхній обов’язок, або 
щоб послухати промовців.

Вони прийшли з важливішої та 
набагато суттєвішої причини.

Вони прийшли поклонятися.
Збори продовжувалися, а я спосте-

рігав за різними людьми, присутніми 
на зборах. На їхніх обличчях був 
майже небесний вираз, що випро-
мінював благоговіння і спокій. Вони 
мали в собі щось таке, що зігрівало 
мою душу. Те, що з ними відбувалося 
тієї неділі, було дещо незвичайним.

Вони поклонялися.
Вони мали небесні відчуття.
Я міг це бачити на їхніх обличчях.
І я радів та поклонявся разом з 

ними. І коли я так робив, Дух почав 
промовляти до мого серця. І в той 
день я дізнався щось нове про себе, 
про Бога і про роль справжнього 
поклоніння в нашому житті.

Поклоніння у повсякденному житті
Святі останніх днів є винятковими, 

коли заходить мова про служіння в 
церковних покликаннях. Але іноді 
ми можемо ставитися до виконан-
ня наших завдань рутинно, ніби це 
просто наша робота. Часом нашій 
присутності на зборах та служінню 
в царстві може бракувати елементу 
святості в поклонінні. А без цього 

Я Бог Ізраїля і Бог усієї землі, і Мене 
було вбито за гріхи світу. …

А коли вони всі попідходили і ста-
ли самі очевидцями, вони заволали 
в один голос, кажучи:

“Осанна! Благословенне ім’я 
Всевишнього Бога!” 4

А потім удруге, “вони припали 
до ніг Ісуса”. Але цього разу це було 
свідомо, бо ми дізнаємося, що вони 
“поклонялися Йому” 5.

Наш час
На початку цього року я за дору-

ченням відвідував один з колів у 

Єпископ Дін М. Девіс
Перший радник у Верховному єпископаті

Його прихід
Одна з найвизначніших і най-

хвилюючих подій, описаних у 
Святому Письмі— це розповідь 
про прихід Спасителя до людей на 
Американському континенті після 
Його смерті та Воскресіння. Люди 
пережили велике руйнування, 
настільки велике, що “лице всієї землі 
було спотворено” 1. У літописі тих 
подій розповідається, що після ката-
клізмів усі люди постійно плакали 2, 
і в своєму глибокому горі вони праг-
нули зцілення, миру і звільнення.

Коли з небес зійшов Спаситель, 
люди двічі схилялися до Його ніг. 
Спочатку це сталося після того, як 
Він проголосив, маючи божественні 
повноваження:

“Дивіться, Я є Ісус Христос, про 
Якого пророки свідчили, що Він при-
йде на землю.

І знайте, Я є світло і життя світу” 3.
Після цього Він запросив усіх при-

сутніх: “Встаньте і підійдіть до Мене, 
щоб ви могли вкласти руки свої до 
Мого боку, і також щоб ви могли від-
чути сліди цвяхів на Моїх руках і на 
Моїх ногах, щоб ви могли знати, що 

Благословення 
поклоніння
Поклоніння є важливою і центральною складовою нашого  
духовного життя. Це те, чого нам слід жадати,  
прагнути й намагатися виконувати.
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ми втрачаємо незрівнянне духовне 
спілкування з безкінечним— те, на що 
ми маємо право як діти люблячого 
Небесного Батька.

Поклоніння— це не випадкова 
радісна подія, яка раптом може ста-
тися. Воно є важливою і централь-
ною складовою нашого духовного 
життя. Це те, чого нам слід жадати, 
прагнути й намагатися виконувати.

Чим є поклоніння?
Коли ми поклоняємося Богові, 

то наближаємося до Нього в благого-
війній любові, смиренні й захоплен-
ні. Ми визнаємо і приймаємо Його 
як нашого Царя, Творця Всесвіту, 
нашого улюбленого й безмежно 
люблячого Батька.

Ми поважаємо і глибоко 
шануємо Його.

Ми підкоряємо себе Йому.
Ми здіймаємо свої серця в могутній 

молитві, плекаємо Його слово, радіємо 
в Його благодаті й беремо зобов’язан-
ня з повною відданістю йти за Ним.

Поклоніння Богові— це настільки 
важлива складова життя послідовника 
Ісуса Христа, що якщо ми не прий-
мемо Його своїм серцем, ми марно 
будемо шукати його на наших радах, 
у будинках зборів та храмах.

Справжні послідовники мають 
бажання поклонятися “Тому, Хто 
зробив небеса, і землю, і море, і дже-
рела вод—прикликаючи ім’я Господа 
вдень і вночі” 6.

Ми можемо багато чого дізна-
тися про справжнє поклоніння, 
досліджуючи те, як інші— ті люди, 
які, можливо, не так сильно від нас 
відрізняються,— зустрічали Бога, 
поводилися в Його присутності 
та поклонялися Йому.

Диво, вдячність і надія
У першій половині 19- го століття 

християнський світ повністю запере-
чував ідею про те, що Бог продовжує 
спілкуватися з людиною. Але весна 
1820 року повністю це змінила, коли 
скромний сільський хлопчик увійшов 
до гаю і став на коліна помолитися. З 
того дня на землю потоком полилися 
дивовижні видіння, одкровення й 
небесні явища, обдаровуючи її жите-
лів дорогоцінним знанням стосовно 
природи та цілей Бога і Його стосун-
ків з людиною.

Олівер Каудері описав ті дні 
як такі, що “не можна забути ніко-
ли. … Яка радість! Яке чудо! Яке 
здивування! 7

Слова Олівера описують перші 
складові, що супроводжують справж-
нє поклоніння— почуття дивовижно-
го захоплення й глибокої вдячності.

Кожного дня, але особливо в 
день Суботній, ми маємо надзви-
чайну нагоду відчувати диво, бути в 
захопленні від небес та славити Бога 
за Його благословенну доброту і 
вражаючу милість.

Це даватиме нам надію. Це 
перші складові поклоніння.

Світло, знання та віра
У благословенний день 

П’ятдесятниці Святий Дух увійшов у 
серце і розум учнів Христа, сповнив-
ши їх світлом та знанням.

До того дня вони часом сум-
нівалися в тому, що ж їм робити. 
Єрусалим став небезпечним місцем 

для учнів Спасителя, і вони не знали, 
що з ними буде.

Але коли Святий Дух наповнив 
їхні серця, сумніви і небажання зни-
кли. Завдяки надзвичайному досвіду 
істинного поклоніння святі Божі 
отримали небесне світло, знання і 
зміцнили своє свідчення. А це приве-
ло до віри.

З тієї миті апостоли і святі дія-
ли цілеспрямовано. Вони відважно 
проповідували всьому світові Ісуса 
Христа.

Коли ми поклоняємося у дусі, то 
запрошуємо у свою душу світло та 
істину, які зміцнюють нашу віру. 
Це обов’язкові складові істинного 
поклоніння.

Учнівство й милосердя
У Книзі Мормона ми дізнаємося, 

що з тієї миті, коли Алму молодшо-
го було звільнено від страждань 
за наслідки його бунтівництва, він 
назавжди змінився. Він сміливо 
“мандрува[в] по всій землі …, і серед 
усіх людей, … палко жадаючи випра-
вити всю шкоду, як[у він] завда[в] 
церкві” 8.

Його постійне поклоніння Все-
могутньому Богові набрало форми 
енергійного учнівства.

Істинне учнівство перетворює 
нас на щирих і заповзятих послідов-
ників нашого улюбленого Учителя і 
Спасителя, Ісуса Христа. Ми зміню-
ємося і стаємо більш схожими на 
Нього.

Ми стаємо більш розуміючими 
і дбайливими. Більше прощаємо. 
Більше любимо.

Ми розуміємо, що неможливо 
сказати: “Я люблю Бога”, і в той же 
час ненавидіти, зневажати чи бути 
байдужими до людей навколо нас 9.

Справжнє поклоніння веде нас 
до непохитної рішучості ходити 
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шляхами учнівства. А це неминуче 
веде до милосердя. Це також необ-
хідні складові поклоніння.

Увійти в Його браму з дякуванням
Коли я розмірковую про те, що 

починалося як звичайний неділь-
ний ранок у тому звичайному домі 
зборів, у тому звичайному колі, то 
навіть сьогодні мене зворушує той 
надзвичайний духовний досвід, який 
назавжди благословить моє життя.

Я зрозумів, що навіть якщо ми 
надзвичайно успішно плануємо свій 
час, покликання і доручення— навіть 
коли у нас стоять галочки в усіх пунк-
тах нашого переліку “досконалої” 
особи, сімʼї чи провідника,— якщо 
ми належно не поклонялися нашому 
милостивому Визволителю, небес-
ному Цареві й славетному Богові, то 
ми втратили значну частину радості 
і миру в євангелії.

Коли ми поклоняємося Богові, то 
визнаємо і приймаємо Його з таким 

самим благоговінням, як і люди в ті 
стародавні часи на Американському 
континенті. Ми йдемо до Нього з 
незбагненними почуттями подиву й 
захоплення. Ми приголомшені добро-
тою Бога, яку приймаємо з вдячністю. 
І таким чином ми здобуваємо надію.

Ми розмірковуємо над Божим сло-
вом, і це наповнює наші душі світлом 
та істиною. Ми осягаємо духовні 
перспективи, які відкриваються 
лише завдяки світлу Святого Духа 10. 
Завдяки цьому ми здобуваємо віру.

Коли ми поклоняємося, наші душі 
вдосконалюються і ми беремо зобо-
в’язання ходити шляхами нашого 
улюбленого Спасителя Ісуса Христа. 
І завдяки цьому зобов’язанню ми 
набуваємо милосердя.

Коли ми поклоняємося, наші 
серця прагнуть прославляти нашого 
благословенного Бога вранці, вдень 
і вночі.

Ми постійно посвячуємо себе 
Йому і вшановуємо Його— в наших 

будинках зборів, домівках, храмах 
і в усіх наших трудах.

Коли ми поклоняємося, то роз-
криваємо свої серця для зцілюючої 
Спокути Ісуса Христа.

Наше життя стає символом 
і виявом нашого поклоніння.

Мої брати і сестри, духовний 
досвід менше стосується того, що 
відбувається навколо нас, і повністю 
стосується того, що відбувається в 
нашому серці. Я свідчу про те, що 
справжнє поклоніння перетворює 
звичайні церковні збори на надзви-
чайний духовний бенкет. Це зба-
гачує наше життя, розширює наше 
розуміння і зміцнює наше свідчення. 
Бо якщо ми серцем схиляємося до 
Бога, разом зі стародавнім автором 
Псалмів ми входимо “в Його брами 
з подякуванням, на подвір’я Його з 
похвалою! [Ми славимо] Його, Ім’я 
Його благословля[ємо]…

Бо добрий Господь, Його милість 
навіки, а вірність Його з роду в рід!” 11

За допомогою щирого і сердеч-
ного поклоніння ми розквітаємо і 
зростаємо у вірі, надії та милосерді. 
І завдяки цьому процесу ми збирає-
мо у своїй душі небесне світло, яке 
наповнює наше життя божественним 
значенням, тривалим миром і вічною 
радістю.

То і є благословенням поклоніння 
у нашому житті. Про це я смирен-
но свідчу в святе ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. 3 Нефій 8:17.
 2. Див. 3 Нефій 8:23.
 3. 3 Нефій 11:10–11.
 4. 3 Нефій 11:14, 16–17.
 5. 3 Нефій 11:17.
 6. Учення і Завіти 133:39–40.
 7. Джозеф Сміт—Історія 1:71, посилання.
 8. Moсія 27:35.
 9. Див. 1 Івана 4:20.
 10. Див. 1 Коринтянам 2:14.
 11. Псалми 100:4–5.
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Я тебе. Іди собі, але більш не гріши! І 
жінка прославляла Бога від того часу, 
і увірувала в Його ім’я” (Переклад 
Джозефа Сміта, Іван 8:11).

Тілесний чоловік і жінка в кожно-
му з нас має схильність засуджувати 
інших і судити неправедно або лице-
мірно. Це навіть сталося з Яковом та 
Іваном, двома апостолами Спасителя. 
Вони обурилися, коли люди з сама-
рянського села з неповагою постави-
лися до Спасителя (див. Лука 9:51–54):

“Як побачили ж те [вони], то 
сказали: “Господи,— хочеш, то ми 
скажемо, “щоб огонь зійшов з неба 
та винищив їх”, як і Ілля був зробив”.

А Він обернувся до них, їм доко-
рив та й сказав: “Ви не знаєте, якого 
ви духа.

Бо Син Людський прийшов не 
губить душі людські, а спасати!” 
(вірші 54–56).

Сьогоднішнім “загальним судд[ям]” 
(УЗ 107:74)— нашим єпископам і пре-
зидентам філій— слід уникати будь- 
яких подібних поривів засуджувати, 
таких, як були у Якова та Івана у тому 
випадку. Праведний суддя реагувати-
ме на зізнання зі співчуттям і розу-
мінням. Наприклад, молоді люди, що 
вчинили помилку, повинні виходити 
з кімнати єпископа відчуваючи любов 
Спасителя, передану через єпископа, 
та радість і цілющу силу Спокути, але 
в жодному разі не ганьбу чи презир-
ство. Інакше єпископ може ненавмис-
не загнати загублену вівцю ще далі в 
пустиню (див. Лука 15:4).

Дисципліна
Однак співчуття не скасовує 

потребу в дисципліні. Слово дис-
ципліна походить від латинського 
слова discere —“навчатися”, або 
discipulus —“учень”, тому учень— це 
той, хто навчається і є послідовни-
ком 1. Дисциплінувати у Господній 

Вони забули про той факт, що самі 
були грішниками. Маючи засудливі 
серця, книжники і фарисеї ніколи не 
знали радості, яку приносить поряту-
нок загубленої вівці.

Також саме “книжники та фарисеї” 
привели до Спасителя “в перелю-
бі схоплену жінку” (Іван 8:3), щоб 
побачити, чи судитиме Він її за 
законом Мойсея (див. вірш 5). Ви 
знаєте решту історії, як Він присоро-
мив їх за їхнє неправедне судження 
і як вони “сумлінням докорені” стали 
виходити “один по одному” (вірш 9). 
Тоді Він сказав жінці: “Не засуджую й 

Старійшина Лінн Г. Роббінс
З президентства сімдесятників

Під час Свого земного життя Ісус 
Христос був люблячим суддею, 
надзвичайно мудрим і терпе-

ливим. У Писаннях Він відомий як 
“Суддя праведний” (2 Тимофію 4:8; 
Мойсей 6:57), і Він радить нам також: 
“судіть праведним судом” (див. 
Переклад Джозефа Сміта, Матвій 
7:1–2) та “поклади довіру свою на 
Того Духа, Який веде чинити добре 
… [і] судити праведно” (УЗ 11:12).

Ця порада нефійським 
Дванадцятьом допоможе нам судити 
так, як це робить Господь: “І знай-
те ви, що ви будете суддями цього 
народу, згідно з судженням, яке 
Я дам вам, яке буде справедливе. 
Отже, якими людьми повинні ви 
бути? Істинно Я кажу вам, такими 
самими, як Я є” (3 Нефій 27:27; курсив 
додано). Іноді ми забуваємо про те, 
що, коли Він дав пораду бути, як Він 
є, вона давалася в контексті того, 
як судити праведно.

Неправедне судження
Ганебний приклад неправедного 

судження міститься у притчі про загу-
блену вівцю, коли фарисеї та книжни-
ки висловили неправедне судження 
по відношенню до Спасителя і людей, 
які їли з Ним, кажучи: “Приймає Він 
грішників та з ними їсть” (Лука 15:2). 

Праведний суддя
Є лише один спосіб судити праведним судом, як це робить Ісус,  
і він полягає в тому, щоб бути такими, як Він є.
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спосіб означає з любов’ю і терпінням 
навчати. У Писаннях, говорячи про 
дисципліну, Господь часто викори-
стовує слово карати (див., напри-
клад, Мосія 23:21; УЗ 95:1). Слово 
карати походить від латинського 
слова castus, яке означає “цнотли-
вий або чистий”, і карати означає 
“очищувати” 2.

У світі мирський суддя засуджує 
людину і замикає її у в’язниці. На 
відміну від цього, у Книзі Мормона 
сказано, що коли ми свідомо грі-
шимо, то стаємо “своїми власними 
суддями” (Алма 41:7) і відправляємо 
себе в духовну в’язницю. За іронією 
загальний суддя у цьому випадку має 
ключі, які відмикають ворота в’яз-
ниці; “бо покаранням Я готую шлях 
для їхнього визволення в усьому із 
спокуси” (УЗ 95:1; курсив додано). 
Розгляд справи праведним суддею 
відбувається милосердно, з любов’ю 
і викупительно, а не з засудженням.

Перш ніж молодий Джозеф Сміт 
отримав золоті пластини, його було 
дисципліновано— призначено чоти-
рирічний випробувальний період, 
“оскільки ти не виконав заповідей 
Господа” 3. Потім, коли Джозеф загу-
бив 116 сторінок рукопису, його було 
дисципліновано знов. Хоча Джозеф 
щиро покаявся, Господь все одно на 
певний час позбавив його привілеїв, 
оскільки “кого Я люблю, Я і караю, 
щоб їхні гріхи могло бути прощено” 
(УЗ 95:1).

Джозеф сказав: “Ангел радів, коли 
повернув мені Урім і Туммім, і сказав, 
що Бог задоволений моєю вірністю 
і смиренням і що Він уподобав мене 
за моє терпіння і старанність у 
молитві” 4. Оскільки Господь праг-
нув навчити Джозефа уроку, який 
змінив би його серце, Він вимагав від 
нього значної жертви, адже жертва є 
невід’ємною складовою дисципліни.

Жертва
“У давні дні жертвувати означа-

ло зробити щось або когось святим” 5, 
і це взаємопов’язано з визначенням 
слова карати—“очищувати”. 
Подібним чином у давньому Ізраїлі 
прощення приходило через прино-
шення за гріх чи провину або через 
жертву 6. Жертва не лише “вказу[вала] 
на ту велику й останню жертву” 
(Алма 34:14), але й допомагала викли-
кати глибше почуття вдячності за 
Спасителеву Спокуту. Неготовність 
іти на жертви, які мали б бути скла-
довою нашого покаяння, є глузуван-
ням або приниженням більш великої 
жертви Христа за той самий гріх і 
невизнанням Його страждань, що 
є бездушною ознакою невдячності.

З іншого боку, завдяки лагідній 
іронії жертвування, ми насправді 
отримуємо дещо, що має вічну 
цінність—Його милість і прощення 
та, зрештою, “усе, що має … Батько” 
(УЗ 84:38). Як складова процесу пока-
яння, жертва також діє наче цілющий 

бальзам, щоб допомогти замінити 
“муки сумління” (Алма 42:18) на 
“спокій у свідомості” (Мосія 4:3). Без 
жертви людині може бути важко про-
стити себе через тривале усвідомлен-
ня того, що вона щось приховує 7.

Батьки як праведні судді
Хоча мало кого з нас буде покли-

кано бути загальними суддями, 
принципи праведного судження сто-
суються всіх нас, особливо батьків, 
які кожного дня мають можливість 
використовувати ці принципи зі 
своїми дітьми. Сама суть праведного 
батьківства полягає в тому, щоб ефек-
тивно навчати дитину, а сама суть 
того, щоб бути праведним суддею 
полягає в дисциплінуванні з любов’ю.

Президент Джозеф Ф. Сміт 
навчав: “Якщо діти зухвалі, якщо їх 
важко контролювати, будьте тер-
пеливими з ними, доки не спромо-
жетеся завоювати їх любов’ю, … 
[і] ви зможете ліпити їхній характер 
як захочете” 8.
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В тому є мудрість, що, навчаючи як 
слід дисциплінувати, пророки, здаєть-
ся, завжди наголошували на якостях, 
подібних до Христових. В Ученні і 
Завітах міститься ця добре відома 
порада щодо дисциплінування:

“Жодна влада чи жодний вплив 
не можуть і не повинні підтриму-
ватися через священство інакше, як 
тільки через переконання, довготер-
піння, м’якість, і лагідність, і любов 
нелицемірну;

Добротою і чистим знанням, що 
вельми звеличує душу без лицемір-
ства і без підступності—

Докоряючи вимогливо в належ-
ний час, коли спонукає Святий Дух; 
а потім виявляючи більше любові” 
(УЗ 121:41–43).

З цього уривку з Писань ми навча-
ємося, що слід докоряти “коли спону-
кає Святий Дух”, а не коли спонукає 
злість. Святий Дух і злість несумісні, 
бо “той, в кому є дух суперечок, не 
від Мене, але від диявола, який є 
батьком суперечок, і він підбурює 
серця людей сперечатися із злістю” 
(3 Нефій 11:29). Президент Джордж 
Альберт Сміт навчав, що “щось 
недобре, як правило, не говориться 
під натхненням від Господа. Дух 
Господа—це дух доброти; це дух 
терпіння; це дух милосердя й любо-
ві, стриманості й довготерпіння. …

Але якщо ми маємо дух, що 
підштовхує відшукувати помилки 
… у нищівній манері, то це ніколи 
не відбувається завдяки присутності 
Духа Небесного Батька і завжди є 
шкідливим.

… Доброта—це сила, яку Бог дав 
нам, щоб відмикати тверді серця і 
пом’якшувати уперті душі” 9.

Справжня особистість наших дітей
Коли Спаситель відвідав нефій-

ців, Він зробив з цими дітьми щось 
екстраординарне:

“І сталося, що Він навчав і священ-
нослужив дітям з натовпу … , і Він 
розв’язав їм язики, і вони говорили 
своїм батькам великі й дивовижні 
речі. …

… І вони і бачили, і чули цих 
дітей; так, навіть немовлята відкри-
ли свої вуста і вимовили дивовижні 
слова” (3 Нефій 26:14, 16).

Можливо навіть важливішим за 
відкриття вуст немовлятам було 
те, що Господь відкривав очі та 
вуха їхнім здивованим батькам. Цим 
батькам був даний надзвичайний 
дар— зазирнути у вічність і побачити 
справжню особистість і доземний 
стан своїх дітей. Чи не змінить це 
навіки бачення батьками своїх дітей 
і ставлення до них? Мені подобається 
цей варіант цитати висловлювання, 

автором якого вважають Ґете: “Як ви 
дивитеся на [дитину], так ви і стави-
теся до неї, а як ви ставитеся до неї, 
такою вона і стане” 10. Пам’ятати про 
справжню особистість дитини— це 
дар передбачення, який божественно 
надихає бачення праведного судді.

Підсумок
Президент Томас С. Монсон нав-

чав нас: “Ніколи не ставте вирішення 
проблеми вище за любов до люди-
ни” 11. Цей принцип дуже важливий 
для того, щоб стати праведними 
суддями, особливо по відношенню 
до наших власних дітей.

Є лише один спосіб судити пра-
ведним судом, як це робить Ісус, і він 
полягає в тому, щоб бути такими, як 
Він є. Отже, “якими [чоловіками і жін-
ками] повинні ви бути? Істинно Я кажу 
вам, такими самими, як Я є” (3 Нефій 
27:27). В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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день. Як ви розумієте, найважливі-
шим з усього є любов, яку ми відчу-
ваємо до подавців дарів. Ось слова 
Господа про те, як дякувати і як вияв-
ляти любов у Суботній день:

“Я даю їм заповідь, кажучи так: 
“Люби Господа Бога твого всім 
своїм серцем, усією своєю могутні-
стю, розумом і силою; і в імʼя Ісуса 
Христа служи Йому. …

Дякуй Господу Богу твоєму в 
усьому.

Принось жертву Господу Богу 
своєму в праведності, а саме— 
жертву скрушеного серця і впокоре-
ного духа” 2.

А далі Господь продовжує засте-
рігати про те, як небезпечно для 
нас забувати дякувати Небесному 
Батькові та Ісусу Христу як подавцям 
дарів: “І нічим людина не ображає 
Бога, або ні на кого Його гнів не 
запалено, крім тих, хто не визнає 
Його руку в усьому і не слухається 
Його заповідей” 3.

Багато з вас, хто зараз слухає 
мене, вже насолоджуються Суботою 
як днем, щоб згадати про благосло-
вення Бога та подякувати Йому за 
них. Ви памʼятаєте цей відомий гімн:

“Часом хмара набіга і буря бʼє,
Часом ти оплакуєш життя своє,
Та щоб серцем розпач не заполонив,
Пригадай, як Бог тебе благословив.

Дякуй Богу, за усе, що є.
Дякуй Богу за життя своє.
Дякуй Богу, за усе, що є.
Щиро дякуй Богу за життя своє. …

Чи страждав колись ти у біді гіркій?
Чи важким здавався хрест одвіч-

ний твій?
Пригадай дива Господні— і в ту ж 

мить
Пісня вдячності у серці зазвучить” 4.

перелом кістки і гучний крик ново-
народженої дитини. Багато хто з нас 
памʼятатиме своє почуття вдячності, 
які ми мали в ті моменти.

Для святих останніх днів таким 
моментом, а насправді днем вдяч-
ності й любові, є Суботній день. 
Господь у 1831 році повелів святим 
в окрузі Джексон, шт. Міссурі, щоб 
вони спрямовували свої молитви та 
дякування до небес. Першим свя-
тим було дано одкровення про те, 
як дотримуватися Суботнього дня 
і як поститися й молитися 1.

Їм і нам Господь сказав, як покло-
нятися та віддавати дяку в Суботній 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Мої дорогі брати і сестри, які 
належать до Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів 

по всьому світу! Я вдячний за те, що 
Президент Томас С. Монсон попросив 
мене виступити на конференції в цей 
Суботній день. Я молюся, щоб Дух 
Святий доніс мої слова у ваше серце.

Сьогодні я хочу говорити про 
почуття серця. І зосереджуся я на 
вдячності, особливо в Суботній день.

Серед великої кількості всього, 
за що ми відчуваємо вдячність,— 
це доброта, виявлена незнайомою 
людиною, їжа, коли ми голодні, дах 
над головою під час бурі, загоєний 

Вдячність у  
Суботній день
Для святих останніх днів Суботній день є днем вдячності й любові.
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З отриманих мною листів та з 
розмов з вірними святими останніх 
днів я дізнаюсь, що їм буває важ-
ко нести тягар турботи про інших. 
Декому здається, що ситуація майже 
безнадійна. Я сподіваюся й молюсь, 
щоб мої слова про необхідність бути 
вдячними у Суботній день допомогли 
розвіяти сумніви і щоб ваше серце 
почало співати.

Одне з благословень, за яке ми 
можемо бути вдячними,— це благо-
словення за те, що ми взагалі є на 
причасних зборах, на які зібралося 
в Його імʼя більше одного чи двох 
Його послідовників. Дехто залишив-
ся вдома, прикутий до свого ліжка. 
Інші, хто хотів би бути там, де є ми, 
служать в лікарнях та забезпечують 
громадський порядок або захищають 
нас, ризикуючи власним життям десь 
у пустині чи джунглях. Уже сам той 
факт, що ми можемо просто зібрати-
ся разом з іншими святими і прийма-
ти причастя, допоможе нам почати 
відчувати вдячність та любов до Бога 
за Його доброту.

Завдяки пророку Джозефу Сміту 
та відновленій євангелії є ще одне 
благословення, яке ми можемо враху-
вати, і благословення це в тому, що 
у нас є можливість приймати прича-
стя кожного тижня— його готують, 
благословляють і розносять уповно-
важені слуги Бога. Ми можемо бути 
вдячні, коли Святий Дух підтверджує 
нам, що слова причасних молитов, 
які промовляються вповноважени-
ми носіями священства, шануються 
нашим Небесним Батьком.

З усіх благословень, які ми може-
мо порахувати, безсумнівно, най-
прекраснішим є почуття прощення, 
яке приходить, коли ми приймаємо 
причастя. Ми відчуємо більшу любов 
до Спасителя й більшу вдячність за 
Того, Чия безмежна жертва уможли-
вила наше очищення від гріха. Коли 
ми причащаємося хлібом і водою, 
то згадуємо, що Він страждав за 
нас. І відчуваючи вдячність за те, 
що Він зробив для нас, ми відчуємо 
Його любов до нас і нашу любов 
до Нього.

Це благословення любові, яке 
ми отримуємо, полегшить нам 
виконання заповіді “завжди памʼятати 
Його” 5. Ви навіть можете відчути, як 
відчуваю і я, любов до Святого Духа 
і вдячність за Нього, адже Небесний 
Батько пообіцяв, що Він буде завжди 
з нами, якщо ми залишаємося вірни-
ми завітам, які уклали. Ми можемо 
рахувати всі ті благословення кожної 
неділі і відчувати вдячність.

Суботній день також є саме тим 
часом, щоб згадати завіт, в який ми 
увійшли у водах хрищення,— любити 
дітей Небесного Батька і служити 
їм. Виконання цього обіцяння у 
Суботній день може виявлятися в 
тому, що ми зі щирими намірами в 
серці беремо участь в роботі класу 
чи кворуму, щоб зміцнити віру й 
любов серед наших братів і сестер, 
а також в самих собі. Це також вияв-
ляється в радісному виконанні наших 
покликань.

Я вдячний за всі ті неділі, а їх було 
багато, коли я навчав кворум дия-
конів у Баунтіфулі, шт. Юта, а також 
клас Недільної школи в шт. Айдахо. І 
я навіть памʼятаю часи, коли служив 
помічником своєї дружини в ясельній 
групі, де моїм основним завданням 
було роздавати іграшки і збирати їх.

Багато років тому я дізнався 
через Духа, що моє просте служін-
ня Господу мало значення в житті 
дітей Небесного Батька. На мій 
подив, дехто з них памʼятав мої 
недолугі спроби служити їм, служачи 
Господарю у ті Суботні дні, і дякував.

Як ми іноді не можемо бачити 
плодів нашого власного служіння 
в Суботній день, так нам, можливо, 
й не вдається побачити спільний 
результат служіння інших Господніх 
слуг. Але Господь будує Своє царство 
поволі через Своїх вірних і смирен-
них слуг, без фанфар, наближаючи 
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його до славетного тисячолітнього 
майбутнього. Дедалі більшу велич 
цього можна побачити завдяки 
Святому Духу.

Я зростав, відвідуючи причасні 
збори у малесенькій філії Нью- 
Джерсі, в якій було лише кілька чле-
нів Церкви і одна сімʼя— моя. Сімдесят 
пʼять років тому я був охрищений 
у Філадельфії в єдиній побудованій 
Церквою каплиці, яку можна було 
тоді знайти у Пенсільванії чи Нью- 
Джерсі. Де тоді була одна маленька 
філія у Принстоні, шт. Нью- Джерсі, 
зараз вже два великі приходи. А 
лише кілька днів тому тисячі молодих 
людей взяли участь у виконанні свят-
кової програми, що проводилась з 
нагоди освячення Філадельфійського 
Пенсильванського храму.

В юності я був покликаний 
служити місіонером округу, і ми 
поклонялися в неділю в єдиній 
каплиці, що була тоді в Альбукерке, 
шт. Нью- Мексико. Сьогодні там є 
храм і чотири коли.

Я поїхав з Альбукерке, щоб нав-
чатися в Кембріджі, шт. Массачусетс. 
Там була одна каплиця й округ, що 
охоплював велику частину штатів 
Массачусетс і Род- Айленд. Я їздив 
через пагорби цього прекрасного 
краю на причасні збори в малесень-
ких філіях, більшість з яких знахо-
дилась в невеличких орендованих 
приміщеннях або трохи перебу-
дованих будинках. А тепер там є 
священний храм Бога у Белмонті, 
шт. Массачусетс, і коли по всій тій 
місцевості.

Чого я не міг тоді ясно бачити, так 
це того, що Господь виливав Свого 
Духа на людей на тих малолюдних 
причасних зборах. Я міг відчувати це, 
але не міг бачити розмах і розклад 
Господніх намірів у будівництві й 
прославлянні Його царства. Пророк 

через одкровення побачив і записав 
те, що ми тепер самі можемо бачи-
ти. Нефій сказав, що загальна наша 
кількість ніколи не буде великою, 
але накопичене нами світло буде 
помітним:

“І сталося, що я побачив церкву 
Агнця Божого, і кількісно вона була 
невеликою. …

І сталося, що я, Нефій, побачив, як 
сила Агнця Божого сходила на святих 
церкви Агнця, і на завітний народ 
Господа, який був розсіяний по всьо-
му лицю землі; і були вони озброєні 
праведністю і силою Бога у великій 
славі” 6.

У цьому розподілі подібне проро-
че описання наших умов та майбут-
ніх можливостей записано в книзі 
Учення і Завіти:

“Ви ще не зрозуміли, які великі 
благословення Батько має у Своїх 
руках і приготував для вас;

І ви не можете знести все тепер; 
проте, будьте в доброму гуморі, 
бо Я вестиму вас. Царство ваше, і 
благословення його ваші, і багатства 
вічності ваші.

І того, хто сприйматиме все з 
вдячністю, буде уславлено; і те, 
що від цієї землі, буде додано йому 
стократ і більше” 7.

Я відчув, наскільки помітною стала 
зростаюча вдячність за благословен-
ня і любов до Бога по всій Церкві. 
Вона, здається, швидше відчувається 
серед членів Церкви тоді й там, коли 
й де випробовується їхня віра, коли 
й де вони мають благати Бога про 
допомогу, щоб просто вижити.

У часи, в які ми будемо жити, на 
нас чекатимуть випробування, як це 
було і серед народу Алми, коли жор-
стокий Амулон поклав на їхні спини 
надто важкі тягарі:

“І сталося, що голос Господа 
дійшов до них в їхніх скорботах, 
кажучи: Підійміть голови свої і пере-
бувайте у повному спокої, бо Я знаю 
про завіт, який ви склали зі Мною; і Я 
складу завіт з Моїм народом і визво-
лю його від залежності.

І Я також полегшу тягарі, які 
покладені на ваші плечі, щоб ви 
навіть не відчували їх на своїх спи-
нах, навіть коли ви у залежності; і це 
Я зроблю для того, щоб ви предста-
ли свідками Моїми після того, і щоб 
ви могли знати з впевненістю, що 
Я, Господь Бог, відвідую Мій народ 
в їхніх скорботах.

І тоді сталося, що тягарі, які було 
покладено на Алму і його братів, 
зробилися легшими; так, Господь 
зміцнив їх, щоб вони могли зносити 
свої тягарі з легкістю, і вони підкори-
лися життєрадісно і з терпінням усій 
волі Господа” 8.

Ми з вами відчули на собі, що 
коли ми дотримувалися своїх завітів з 
Богом, особливо, коли це було важко, 
Він чув наші молитви вдячності за те, 
що Він вже зробив для нас і відпо-
вів на наші молитви про зміцнення, 
щоб нам з відданістю витерпіти до 
кінця. І неодноразово Він додавав 
нам бадьорості, а також робив нас 
сильними.

Ви могли б задуматися над тим, а 
що могли б зробити ви, щоб жити й 
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Твоїм пророкували, хіба не Ім’ям 
Твоїм демонів ми виганяли, або не 
Ім’ям Твоїм чуда великі творили?”

І їм оголошу Я тоді: “Я ніколи не 
знав вас… Відійдіть від Мене, хто 
чинить беззаконня!” 2

Наше розуміння цієї події розши-
рюється, коли ми роздумуємо над 
натхненною ревізією цього тексту. 
Важливо те, що Господня фраза “Я 
ніколи не знав вас”, як вона вказана в 
Біблії короля Джеймса, була замінена 

Старійшина Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Коли Спаситель завершував свою 
Проповідь на горі, Він наго-
лосив на вічній істині: “Лише 

виконуючи волю Батька, ми можемо 
отримати рятівну благодать Сина” 1.

Він сказав:
“Не кожен, хто каже до Мене: 

“Господи, Господи!” увійде в Царство 
Небесне, але той, хто виконує волю 
Мого Отця, що на небі.

Багато хто скажуть Мені того дня: 
“Господи, Господи, хіба ми не Ім’ям 

“Коли б то були ви 
пізнали Мене”
Чи ми просто знаємо про Спасителя, чи все більше і більше пізнаємо 
Його? Як ми можемо пізнати Господа?

поклонятися в Суботній день, вияв-
ляючи свою вдячність і зміцнюючи 
себе та інших перед випробування-
ми, що чекають попереду.

Ви могли б вже сьогодні почати 
з особистої й сімейної молитви, 
щоб подякувати за все, що Бог 
зробив для вас. Ви могли б помо-
литися, аби знати, що Господь 
хоче, щоб ви робили, аби служи-
ти Йому та іншим. А особливо ви 
можете молитися про те, щоб мати 
Святого Духа, Який би сказав вам 
про когось, хто самотній чи до кого 
Господь хотів би вас направити.

Я можу вам обіцяти, що на ваші 
молитви прийде відповідь, і якщо 
ви будете діяти відповідно до того, 
що почуєте, то знайдете радість в 
Суботній день і ваше серце спов-
ниться вдячністю.

Я свідчу, що Бог, Небесний 
Батько, знає й любить вас. 
Спаситель, Господь Ісус Христос, 
спокутав ваші гріхи через любов 
до вас. Вони, Батько і Син, знають 
ваше імʼя, як Вони знали імʼя про-
рока Джозефа Сміта, коли зʼявилися 
йому. Я свідчу, що це є Церква 
Ісуса Христа і що Він буде шану-
вати завіти, які ви уклали з Богом і 
які поновлюєте. Сама ваша натура 
буде змінюватися, щоб вам ставати 
більш подібними до Спасителя. 
Ви будете зміцнені проти спо-
куси й сумнівів стосовно істини. 
Ви знайдете радість у Суботній 
день. Я обіцяю вам це. В імʼя 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Учення і Завіти 59.
 2. Учення і Завіти 59:5, 7–8.
 3. Учення і Завіти 59:21.
 4. “Дякуй Богу”, Гімни, № 145.
 5. Мороній 4:3; 5:2; Учення і Завіти 20:77, 79.
 6. 1 Нефій 14:12, 14.
 7. Учення і Завіти 78:17–19; курсив додано.
 8. Мосія 24:13–15.
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на фразу “Ви ніколи не знали Мене” 
в перекладі Джозефа Сміта 3.

Також згадайте притчу про 
десятьох дів. Пригадайте, що п’ять 
нерозумних і неготових дів побігли 
дістати оливи для своїх каганців після 
того, як почули крик, що їм треба 
піти й зустріти молодого.

“І як вони купувати пішли, то 
прибув молодий; і готові ввійшли на 
весілля з ним,— і замкнені двері були.

А потім прийшл[и] й [п’ять неро-
зумних] дів і казал[и]: “Пане, пане,— 
відчини нам!”

Він же у відповідь їм проказав: 
“Поправді кажу вам,— не знаю я вас!” 4

Значення цієї притчі для кожного 
з нас розширене ще однією натхнен-
ною ревізією. Важливо те, що фраза 
“Не знаю я вас”, як вона вказана в 
Біблії короля Джеймса, була пояс-
нена в Перекладі Джозефа Сміта, як: 
“Ви не знаєте мене” 5.

Фрази “Ви ніколи не знали Мене” 
і “Ви не знаєте мене” повинні спо-
нукати кожного з нас до глибокого 
духовного самоаналізу. Чи ми просто 
знаємо про Спасителя, чи все більше і 
більше пізнаємо Його? Як ми можемо 
пізнати Господа? На цих запитаннях 
душі зосереджене моє послання. Я 
щиро запрошую Святого Духа допо-
магати нам, коли ми разом розгляда-
тимемо цю життєво важливу тему.

Пізнання
Ісус сказав:
“Я— дорога, і правда, і життя. До 

Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене.

Коли б то були ви пізнали Мене, 
ви пізнали були б і Мого Отця” 6.

Ми пізнаємо Батька, коли пізнаємо 
Його Улюбленого Сина.

Величною метою смертно-
го життя є не лише дізнатися про 
Єдинонародженого від Батька, а 

також прагнути пізнати Його. Чотирма 
основними кроками, які можуть допо-
могти нам пізнати Господа, є: виявляти 
віру в Нього, слідувати за Ним, служи-
ти Йому і вірити Йому.
Виявляти віру в Нього

Виявляти віру в Ісуса Христа 
означає покладатися на Його діяння, 
милість і благодать 7. Ми починаємо 
пізнавати Спасителя, коли ми про-
буджуємо наші духовні здібності 
і досліджуємо Його вчення, аж до 
тих пір, коли зможемо дати місце 
в наших душах частині Його слів 8. 
Коли наша віра в Господа збільшу-
ється, ми довіряємо Йому і впевне-
ні в тому, що Його сила викупить, 
зцілить і зміцнить нас.

Істинна віра зосереджується в 
Господі і на Ньому, і завжди веде 
до праведних дій. “Віра [в Христа] є 
першим принципом явленої релігії, 
… основою всієї праведності … і 
принципом дії усіх розумних істот” 9. 
Оскільки діяти у відповідності з 
правильними принципами, прого-
лошеними Викупителем, є головним 
в отриманні і виявленні справжньої 
віри— “віра без діл— мертва” 10. Ми 
повинні бути “виконавцями слова, 
а не слухачами самими” 11.

Чути слово Бога і отримати духов-
ний дар віри в Спасителя— тісно 
пов’язані, оскільки “віра від слухання, 
а слухання через Слово Христове” 12. 

Ми знайомимося з Ним і Його голо-
сом, коли вивчаємо Його слово в 
Писаннях і бенкетуємо ним 13, моли-
мося Батьку в Його ім’я зі справжнім 
наміром 14 і прагнемо постійного 
напарництва Святого Духа 15. Вивчати 
і застосовувати вчення Христа у 
нашому житті є необхідною умовою 
отримання дару віри в Нього 16.

Виявляти віру в Господа— це важ-
лива підготовка до того, щоб слідува-
ти за Ним.
Слідувати за Ним

“Як проходив же Він поблизу 
Галілейського моря, то побачив двох 
братів: Симона, що зветься Петром, 
та Андрія, його брата, що невода в 
море закидали,— бо рибалки були.

І Він каже до них: “Ідіть за Мною,—  
Я зроблю вас ловцями людей!”

І вони зараз покинули сіті, та 
й пішли вслід за Ним” 17.

Петро та Андрій є могутніми 
взірцями, як слід слухати Господаря 
і слідувати за Ним.

Спаситель також навчає і вас, і 
мене: “Коли хоче хто йти вслід за 
Мною,— хай зречеться самого себе, 
і хай візьме свого хреста, та й іде 
вслід за Мною” 18. Взяти на себе свого 
хреста— це зректися всієї безбожності 
й кожної світської пожадливості та 
дотримуватися заповідей Господа 19.

Спаситель наставляв нас стати 
такими, як Він є 20. Отже, слідувати 
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за Господом також означає насліду-
вати Його приклад. Ми продовжуємо 
пізнавати Господа, коли прагнемо 
стати такими, як Він, через силу Його 
Спокути.

Під час Свого земного служіння 
Ісус показав шлях, вів ним і встано-
вив досконалий приклад. “Правильне 
уявлення про його характер, доско-
налість і якості” 21 надає нам дов-
готривалу мету і чіткий напрямок, 
коли ми слідуємо за Ним по дорозі 
відданого учнівства.

Слідування за Спасителем також 
дозволяє нам отримати “справжнє 
знання про те, що той курс життя, 
[який ми] вибрали” 22, відповідає волі 
Бога. Таке знання не є непізнаною 
таємницею і не зосереджується 
головним чином на наших мирських 
прагненнях чи звичайних турботах 
смертного життя. Натомість стійкий 
і стабільний прогрес на завітному 
шляху є курсом життя, який Він 
схвалює.

Сон Легія в Книзі Мормона визна-
чає шлях, яким нам слід іти, випро-
бування, з якими ми зіткнемося, і 
духовні ресурси, доступні нам, коли 
ми слідуємо за Спасителем і прихо-
димо до Нього. Просування вперед 

по тісній і вузькій дорозі— це те, що 
Він хоче, аби ми робили. Коли ми 
куштуємо плід дерева і стаємо глибо-
ко “навернен[ими] до Господа” 23— це 
благословення, яких Він прагне, щоб 
ми отримали. Тому Він запрошує нас: 
“Іди вслід за Мною!” 24

Як виявлення віри в Ісуса Христа, 
так і слідування за Ним, складають 
необхідну підготовку до служіння 
Йому.
Служити Йому

“Бо як може знати людина госпо-
даря, якому вона не служила, і хто 
є незнайомцем для неї, і далеко від 
думок і намірів її серця” 25.

Ми більше пізнаємо Господа, коли 
служимо Йому і працюємо в Його 
царстві. Коли ми робимо це, Він 
щедро благословляє нас небесною 
допомогою, духовними дарами і 
більшими здібностями. Ми ніколи не 
залишаємося одні, коли працюємо 
в Його винограднику.

Він проголосив: “Я йтиму перед 
вашим лицем. Я буду праворуч і ліво-
руч від вас, і Мій Дух буде у ваших 
серцях, а Мої ангели— навколо вас, 
щоб підтримувати вас” 26.

Ми пізнаємо Спасителя, коли 
робимо все можливе, щоб йти туди, 

куди Він хоче, щоб ми йшли, коли 
ми намагаємося говорити те, що Він 
хоче, щоб ми говорили, і коли ми 
стаємо тими, ким Він хоче, щоб ми 
стали 27. Коли ми покірно визнаємо 
нашу повну залежність від Нього, 
Він збільшує нашу здатність служити 
ще ефективніше. Поступово наші 
бажання більш повно збігаються з 
Його бажаннями, а Його цілі стають 
нашими цілями настільки, що ми не 
будемо “просити того, що супере-
чить [Його] волі” 28.

Служіння Йому вимагає усього 
нашого серця, могутності, розуму і 
сили 29. Отже, безкорисливе служін-
ня іншим протидіє егоцентричним 
і егоїстичним прагненням тілесної 
людини. Наша любов до тих, кому 
ми служимо, зростає. І оскільки слу-
жіння іншим— це служіння Богу, ми 
любимо Його і наших братів і сестер 
ще більше. Така любов є проявом 
духовного дару милосердя, а саме 
чистої любові Христа 30.

“Моліться Батькові з усією енер-
гією вашого серця, щоб вас було 
сповнено цією любов’ю, яку Він 
дарував усім, хто є істинними послі-
довниками Його Сина, Ісуса Христа; 
щоб ви могли стати синами Бога; 
щоб коли Він явиться, ми могли бути 
такими, як Він, бо ми побачимо Його 
таким, як Він є; щоб ми могли мати 
цю надію; щоб нас було очищено 
саме так, як Він є чистим” 31.

Ми пізнаємо Господа, коли спов-
нені Його любові.
Вірити Йому

Чи можливо виявляти віру в 
Нього, слідувати за Ним, служити 
Йому, але не вірити Йому?

Я знаю членів Церкви, які прий-
мають учення і принципи, що 
знаходяться в Писаннях, і проголо-
шуються з цього подіуму, як істину. 
Проте їм важко повірити в те, що ті 
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євангельські істини застосовуються 
конкретно в їхньому житті та до їхніх 
обставин. Здається, що вони мають 
віру в Спасителя, але не вірять, що 
Його обіцяні благословення доступ-
ні їм або можуть діяти в їхньому 
житті. Я також зустрічаюся з братами 
і сестрами, які старанно викону-
ють свої покликання, але для яких 
відновлена євангелія ще не стала 
живою і перетворюючою реальні-
стю в їхньому житті. Ми пізнаємо 
Господа, коли ми не лише віримо 
в Нього, але також віримо Йому і 
Його запевненням.

В Новому Завіті один батько 
попросив Спасителя зцілити його 
дитину. Ісус відповів:

“Щодо того твого “коли можеш”,— 
то тому, хто вірує, все можливе!”

Зараз батько хлоп’яти зі слізьми 
закричав і сказав: “Вірую, Господи,— 
поможи недовірству моєму!” 32

Багато разів я розмірковував над 
проханням цього батька: “Поможи 
недовірству моєму”. Цікаво, чи не 
було головним наміром того чоловіка 
благати допомогти йому повірити 
в Ісуса, як нашого Викупителя, і в 
Його цілющу силу. Можливо, він 
вже визнав Христа як Сина Бога. Але, 
можливо, йому потрібна була допо-
мога, щоб повірити, що цілюща сила 
Господаря дійсно могла бути настіль-
ки індивідуальною і особистісною, 
щоб благословити його власного 
улюбленого сина. Взагалі, можли-
во, він вірив у Христа, але не вірив 
Христу конкретно і особисто.

Ми часто свідчимо, що те, про що 
ми знаємо, є істинним, але, мабуть, 
більш актуальним питанням для кож-
ного з нас є— чи віримо ми в те, що 
знаємо.

Священні обряди, які виконують-
ся належною владою священства, 
необхідні для того, щоб вірити 

Спасителю, пізнавати Його і, зреш-
тою, вірити тому, що ми знаємо.

“І [Мелхиседекове] священство 
керує євангелією та тримає ключ 
від таємниць царства, саме ключ 
до пізнання Бога.

Отже, у його обрядах явлена сила 
божественності” 33.

Ми віримо Господу і пізнаємо 
Його, коли ключ знання Бога, який 
керується Мелхиседековим священ-
ством, відмикає двері і дає кожному 
з нас можливість отримати силу 
божественності в нашому житті. 
Ми віримо Спасителю і пізнаємо 
Його, коли слідуємо за Ним через 
отримання і вірне шанування святих 
обрядів, маючи Його образ, вигра-
віюваний на наших обличчях 34. 
Ми віримо Христу і пізнаємо Його, 
коли особисто відчуваємо транс-
формуючу, цілющу, зміцнюючу й 
освячуючу силу Його Спокути. Ми 
віримо Господарю і пізнаємо Його, 
коли “сил[а] Його слова [укоріню-
ється] в нас” 35 і коли вона написана 
в наших думках і серцях 36 і коли ми 
“відмовл[яємо]ся від усіх своїх гріхів, 
щоб тільки знати [Його]” 37.

Вірити Йому означає довіряти 
тому, що Його щедрі благословення 
доступні, і їх можна застосовувати в 
нашому особистому житті і в наших 
сім’ях. Вірити Йому всією нашою 
душею 38— можливо, коли ми про-
суваємося вперед уздовж завітного 
шляху, підпорядковуємо нашу волю 
Його волі і підкоряємося Його пріо-
ритетам і розкладу щодо нас. Коли 
ми віримо Йому— приймаючи Його 
силу і обіцяння як істинні,— наше 
життя сповнюється надією в майбут-
нє, миром і радістю.

Обіцяння і свідчення
У прийдешній день “кожне 

коліно вклониться, і кожний язик 

сповідається” 39, що Ісус є Христос. 
У той благословенний день ми 
пізнаємо, що Він знає кожного з нас 
поіменно. І я свідчу й обіцяю, що ми 
можемо не лише знати про Господа, 
а й пізнати Його, коли ми виявляємо 
віру в Нього, слідуємо за Ним, служи-
мо й віримо Йому. Про це я свідчу у 
священне ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Святого Месії” 6, “вдосконалю[вати]ся 
в [Христі]” 7, здобути все добре 8 і 
отримати вічне життя 9.

З іншого боку вчення Христа— це 
засіб, єдиний засіб, завдяки якому ми 
зможемо отримати всі благословен-
ня, доступні для нас через Ісусову 
Спокуту. Саме вчення Христа дає нам 
доступ до духовної сили, яка піднесе 
нас з нашого нинішнього духовного 
стану до стану, в якому ми можемо 
стати досконалими як Спаситель 10. 
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон 
навчав про цей процес перероджен-
ня: “На відміну від фізичного народ-
ження, духовне переродження є 
швидше процесом, ніж подією. І 
залучення до цього процесу є голов-
ною метою смертного життя” 11.

Давайте поговоримо про кожен 
аспект вчення Христа.

Перше: віра в Ісуса Христа та 
Його Спокуту. Пророки навчали, 
що віра починається зі слухання сло-
ва Христа 12. Слова Христа свідчать 
про Його спокутну жертву і вчать 
нас, як ми можемо отримати прощен-
ня, благословення та піднесення 13.

Почувши слова Христа, ми вияв-
ляємо віру, вибираючи слідувати 
вченням і прикладу Спасителя 14. 
Щоб робити це, ми, як навчав Нефій, 
повинні покладатися “повністю 
на заслуги [Христа], Хто владний 
спасати” 15. Це можливо, тому що 
Ісус був Богом у доземному житті 16, 
прожив безгрішне життя 17 та Своєю 
Спокутою задовольнив всі вимоги 
справедливості для вас і для мене 18. 
Він має владу і ключі привести до 
воскресіння всіх людей 19, і Він зро-
бив можливим, щоб милість задо-
вольнила вимоги справедливості на 
умовах покаяння 20. Коли ми розумі-
ємо, що можемо отримати милість 
через заслуги Христа, тоді ми стаємо 
здатними “мати віру в покаяння” 21. 

нефійців, як отримати всі благо-
словення Батькового плану щастя, 
які доступні для нас через Спокуту 
Спасителя, наставляючи їх вченню 
Христа 4.

Сьогодні моє послання зосере-
джене на вченні Христа. Писання 
визначають вчення Христа як прояв 
віри в Ісуса Христа і Його Спокуту, 
покаяння, хрищення, отримання дару 
Святого Духа та терпіння до кінця 5.

Вчення Христа дозволяє нам отримати 
благословення Спокути Христа

Спокута Христа створює умови, 
за яких ми можемо покладатися 
на “діяння, і милість, і благодать 

Браян К. Ештон
Другий радник у генеральному президентстві Недільної школи

Відвідування Ісусом нефійців 
після Його воскресіння було 
ретельно підготовлене для 

того, щоб навчити нас найважливі-
шому. Воно почалося зі свідчення 
Батька людям, що Христос був Його 
“Улюблений Син, в Якому [Він] задо-
волений” 1. Потім Ісус Сам спустився 
та свідчив про Свою спокутну жер-
тву 2, запрошуючи людей “дізна[ти]ся 
напевно”, що Він був Христос, підій-
ти й відчути сліди від ран на Його 
боці та цвяхів на Його руках і ногах 3. 
Ці свідчення підтвердили без сумні-
ву, що Спокута Христа була заверше-
на і що Батько виповнив Свій завіт 
послати Спасителя. Потім Ісус навчав 

Вчення Христа
Вчення Христа дає нам доступ до духовної сили, яка піднесе  
нас з нашого нинішнього духовного стану до стану, в якому  
ми можемо стати досконалими.
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Повністю покладатися на заслуги 
Христа— це вірити, що Він зробив 
все необхідне для нашого спасіння, і 
тоді діяти відповідно до нашої віри 22.

Віра також допомагає нам при-
пинити сильно турбуватися про те, 
що інші думають про нас, і почати 
більше перейматися тим, що Бог 
думає про нас.

Друге: покаяння. Самуїл 
Ламанієць навчав: “І якщо ви повіри-
те в ім’я [Христа], ви покаєтеся в усіх 
своїх гріхах” 23. Покаяння— це цінний 
дар від нашого Небесного Батька, 
уможливлений завдяки жертві Його 
Єдинонародженого Сина. Це процес, 
даний нам Батьком, за допомогою 
якого ми змінюємося чи змінюємо 
наші думки, дії та все наше єство так, 
що стаємо все більше і більше схо-
жими на Спасителя 24. Це стосується 
не лише великих гріхів, натомість це 
щоденний процес самооцінювання 
та вдосконалення 25, який допомагає 
нам подолати наші гріхи, наші недо-
сконалості, наші слабкості і нашу 
невідповідність 26. Покаяння допома-
гає нам ставати “істинними послідов-
никами” Христа, і завдяки цьому ми 
сповнюємося любов’ю 27 та позбува-
ємося наших страхів 28. Покаяння— 
це не запасний варіант на випадок, 
якщо наш план жити досконало не 
здійсниться 29. Постійне покаяння— 
це єдиний шлях, який може привести 
нас до тривалої радості та дозво-
лить нам повернутися до нашого 
Небесного Батька, щоб жити з Ним.

Завдяки покаянню ми стаємо 
покірливими і слухняними волі Бога. 
І це ще не все. Визнання велико-
душності Бога і нашої мізерності 30, 
поєднане з нашими найбільшими 
зусиллями привести нашу поведін-
ку у відповідність з волею Бога 31, 
приносить у наше життя благодать 32. 
Благодать— “це божественні засоби 

допомоги або сили, що надаються 
через щедру милість і любов Ісуса 
Христа, щоб … чинити добрі справи, 
які [ми] не могли б зробити, якщо 
покладалися б на наші [власні] засо-
би” 33. Оскільки покаяння насправді 
стосується того, як ставати схожими 
на Спасителя, що неможливо зро-
бити самотужки, нам відчайдушно 
потрібна Його благодать, аби зроби-
ти необхідні зміни у нашому житті.

Коли ми каємося, то замінюємо 
наші старі неправедні звички, слабко-
сті, недосконалості та страхи на нові 
звички та вірування, які наближають 
нас до Спасителя та допомагають 
нам ставати схожими на Нього.

Третє: хрищення і причастя. 
Пророк Мормон навчав, що “перши-
ми плодами покаяння є хрищення” 34. 
Аби стати завершеним, покаяння 
має бути об’єднаним з обрядом 
хрищення, виконаним тим, хто має 
повноваження священства Бога. Для 
членів Церкви завіти, які вони уклали 
під час хрищення та інших обрядів, 
відновлюються, коли вони прийма-
ють причастя 35.

В обрядах хрищення та причастя 
ми складаємо завіти дотримувати-
ся заповідей Батька й Сина, завжди 
пам’ятати Христа та бажати взяти 

Його ім’я (чи виконувати Його робо-
ту та набути Його якості 36) на себе 37. 
Спаситель в свою чергу укладає завіт 
пробачити або відпустити наші грі-
хи 38 та “пролити Свій Дух більш ряс-
но на [нас]” 39. Христос також обіцяє 
підготувати нас для вічного життя, 
допомагаючи нам ставати схожими 
на Нього 40.

Дуглас Д. Холмс, перший рад-
ник у генеральному президентстві 
Товариства молодих чоловіків, напи-
сав: “Обряди хрищення та причастя 
символізують одночасно і кінцевий 
результат, і процес народження 
знову. Під час хрищення ми ховаємо 
стару людину з плоті і вступаємо у 
нове життя 41. Під час причастя ми 
навчаємося, що ця зміна є поступо-
вим процесом, [коли] мало- помалу, 
тиждень за тижнем ми змінюємося в 
міру того, як ми каємося, укладаємо 
завіти та через збільшення благо-
словень Духа [стаємо схожими на 
Спасителя]” 42.

У вченні Христа обряди і заві-
ти є обов’язковими. Через гідно 
отримані обряди священства і 
дотримання відповідних завітів у 
нашому житті проявляється сила 
божественності 43. Старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон пояснив, що “ця “сила 
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божественності” приходить через 
особу і вплив Святого Духа” 44.

Четверте: дар Святого Духа. 
Після хрищення нам дається дар 
Святого Духа через обряд конфірма-
ції 45. Цей дар, якщо ми отримуємо 
його, дозволяє нам постійно мати 
cупровід Бога 46 і безперервний 
доступ до благодаті, яка природно 
приходить з Його впливом.

Як наш постійний супутник, Святий 
Дух додає нам сил та зміцнює нас, аби 
ми дотримувалися наших завітів 47. Він 
також освячує нас 48, що означає зро-
бити нас “завдяки спокуті Ісуса Христа 
… вільн[ими] від гріха, чист[ими] і 
свят[ими]” 49. Процес освячення не 
тільки очищує нас, але й наділяє нас 
необхідними духовними дарами чи 
божественними якостями Спасителя 50 
і змінює саму нашу природу 51 так, 
“що ми вже не маємо бажання чинити 
зло” 52. Кожного разу, коли ми прийма-
ємо Святого Духа в наше життя завдя-
ки вірі, покаянню, обрядам, служінню, 
подібному до Христового, та іншим 
праведним зусиллям, ми змінюємося, 
поки крок за кроком, мало- помалу 
ми не стаємо схожими на Христа 53.

П’яте: витерпіти до кінця. 
Пророк Нефій навчав, що після 

отримання дару Святого Духа ми 
мусимо “витерп[іти] до кінця, наслі-
дуючи приклад Сина Бога живого” 54. 
Старійшина Дейл Г. Ренлунд описав 
процес терпіння до кінця наступ-
ним чином: “Ми можемо вдоскона-
люватися, постійно і невпинно … 
виявляючи віру в [Христа], каючись, 
причащаючись для оновлення завітів 
і благословень хрищення, та біль-
шою мірою отримуючи постійний 
супровід Святого Духа. Роблячи це, 
ми стаємо більш схожими на Христа 
і здатними витерпіти до кінця з усіма 
наслідками цього” 55.

Іншими словами, прийняття дару 
Святого Духа і зміна, яку воно викли-
кає в нас, продовжують подальшу 
розбудову нашої віри. Зростання  
віри веде до більшого покаяння. І  
тоді, коли ми символічно приносимо  
на олтар причастя наші серця і наші  
гріхи, ми ще більшою мірою отримує-
мо Святого Духа. Отримуючи Святого 
Духа ще більшою мірою, ми просу-
ваємося далі по шляху народження 
знову. Продовжуючи цей процес і 
проходячи всі спасительні обряди  
та укладаючи завіти євангелії, ми 
отримуємо “благодать за благодаттю” 
доки ми не отримаємо повноту 56.

Ми маємо застосовувати вчення  
Христа в нашому житті

Брати і сестри, коли ми засто-
совуємо вчення Христа в нашому 
житті, ми благословенні фізично і 
духовно, навіть під час випробувань. 
Врешті- решт ми стаємо здатними 
“сприйма[ти] все добре” 57. Я свідчу, 
що цей процес відбувся і продовжу-
ється у моєму власному житті крок 
за кроком, мало- помалу.

Однак що більш важливо, ми 
повинні застосовувати вчення Христа 
в нашому житті, тому що воно 
вказує єдиний шлях назад до нашо-
го Небесного Батька. Тільки так ми 
зможемо прийняти Спасителя і стати 
Його синами і дочками 58. Насправді, 
єдиний шлях, щоб бути викупленими 
від гріха і розвиватися духовно— 
це застосовувати вчення Христа в 
нашому житті 59. Стосовно альтерна-
тиви апостол Іван навчав, що “кожен, 
хто … не пробуває в науці Христовій, 
той Бога не має” 60. І Сам Ісус сказав 
дванадцятьом нефійським учням, що 
якщо ми не будемо виявляти віру в 
Христа, каятися, христитися та не 
витерпимо до кінця, то нас буде “зру-
бано і кинуто у вогонь, звідки [ми] не 
змож[емо] більше повернутися” 61.

Отже, як ми можемо повніше 
застосовувати вчення Христа у 
нашому житті? Один зі способів— це 
щотижня докладати свідомих зусиль, 
аби готуватися до причастя, виділяю-
чи час, щоб обміркувати з молитвою, 
в чому нам найбільше треба удоско-
налюватися. Тоді ми можемо пожер-
твувати на олтар причастя хоча 
б щось одне, що не дозволяє нам 
бути схожими на Христа, благаючи 
з вірою про допомогу, просячи про 
необхідні духовні дари і укладаючи 
завіт, що ми будемо удосконалюва-
тися протягом наступного тижня 62. 
Якщо ми робитимемо це, Святий 
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Дух більшою мірою прийде у наше 
життя, і у нас буде більше сили, щоб 
подолати наші недосконалості.

Я свідчу, що Ісус Христос— 
Спаситель світу і що тільки Його 
ім’ям ми можемо спастися 63. Все, що 
добре, може бути доступним тільки 
через Нього 64. Але, щоб в дійсності 
“сприй[няти] все добре” 65, включаю-
чи вічне життя, ми повинні постій-
но застосовувати вчення Христа 
у нашому житті. У священне ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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Служіння— це благословення
Можливість служити— це одне з 

чудових благословень, що приходить 
завдяки членству в Церкві 2. Господь 
сказав: “Якщо ти любиш Мене, ти 
будеш служити Мені” 3, і ми служимо 
Йому, служачи іншим 4.

Коли ми служимо, то наближа-
ємося до Бога 5. Ми пізнаємо Його 
так, як інакше не змогли б. Наша 
віра в Нього зростає. Наші пробле-
ми віддаляються. Приходить більше 
задоволення від життя. Наша любов 
до інших збільшується, так само як 
і наше бажання служити. Завдяки 
цьому благословенному процесу ми 
стаємо більш подібними до Бога і 
краще готуємося, щоб повернутися 
до Нього 6.

Як навчав президент Меріон Дж. 
Ромні: “Служіння— це не те, що нам 
доводиться витерпіти на цій землі, 
аби заслужити право жити в целесті-
альному царстві. Служіння є самою 
суттю піднесеного життя у целесті-
альному царстві” 7.

у Церкві— у приходах і філіях, у 
кворумах і допоміжних організаціях. 
Так само як шестерні з’єднуються, 
щоб дати більшу тягу, так і ми маємо 
більшу силу, коли обʼєднані разом. 
Коли ми обʼєднуємося, щоб служити 
одне одному, нам вдається досягти 
набагато більшого, ніж ми досягнули 
б самотужки. Це так захоплююче— 
бути залученими і обʼєднаними, 
коли ми служимо й допомагаємо 
в Господній роботі.

Старійшина Карл Б. Кук
Сімдесятник

У дитинстві я із задоволенням 
працював з моїми дядьком 
Лайманом і тітонькою Дороті 

на їхній фермі. Зазвичай дядько 
Лайман керував нашою роботою, а 
тітонька Дороті часто допомагала й 
водила стареньку вантажівку марки 
Dodge. Я памʼятаю, як відчував при-
плив адреналіну, коли ми загрузали 
у багнюці або намагалися виїхати 
на крутий пагорб: дядько Лайман 
кричав: “Вмикай понижену, Дороті!” 
Ось тоді- то я й починав молитися. 
Якимось чином, з Господньою 
допомогою та після скреготу в 
коробці передач, тітоньці Дороті 
вдавалося знайти понижену переда-
чу. Вантажівка, побуксувавши всіма 
колесами, рвучко вискакувала впе-
ред, і наша робота продовжувалась.

“Вмикати понижену передачу” 
означає увімкнути спеціальну 
передачу, в якій декілька шестерень 
призначені працювати разом, щоб 
досягнути більшого обертового 
моменту 1. Понижена передача разом 
з приводом на всі чотири колеса 
дозволяє перемкнутися на нижчий 
привід, збільшити потужність і 
рухатися.

Мені подобається думати про 
кожного з нас як про складову цього 
механізму, коли ми разом служимо 

Служіть
Потрібен кожний член Церкви, і кожному члену Церкви  
потрібна можливість служити.
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Служіння може бути непростою справою
Проте служіння в Церкві може 

бути й непростою справою, якщо нас 
просять зробити щось, що лякає нас, 
якщо ми вже втомилися від служіння 
або якщо ми покликаємося зробити 
те, що спочатку нас не приваблює.

Нещодавно я отримав нове 
призначення. Я служив у Південно- 
Східній Африканській території. 
Захопленням було служити там, де 
Церква відносно молода й встанов-
люється, і любити тамтешніх святих. 
Потім мене було покликано повер-
нутися в Головне управління Церкви, 
і я, скажу чесно, не був від цього в 
захваті. Зміна у призначенні вела 
мене до багато чого невідомого.

Одного разу вночі, розмірковуючи 
над майбутніми змінами, я подумав 
про свого прапрадіда Джозефа Скіна. 
Я знав з його щоденника, що коли 
він зі своєю дружиною, Марією, 
перебрався в Наву, то він дуже хотів 
служити, тому розшукав пророка 
Джозефа Сміта і спитав, чим може 
допомогти. Пророк послав його пра-
цювати у прерії і сказав йому зробити 
там усе, що можливо, тож він так і зро-
бив. Він працював на фермі Смітів 8.

Я розмірковував над тим, яким це 
було привілеєм, що Джозеф Скін саме 
так отримав своє завдання. І раптом 
я усвідомив, що і в мене є такий же 
привілей, так само як і у всіх нас. Усі 
церковні покликання приходять від 
Бога— через Його призначених слуг 9.

Я відчув виразне духовне підтвер-
дження, що моє нове призначення 
було дано через натхнення. Важливо, 
щоб ми це усвідомлювали: наші 
покликання в буквальному розумін-
ні приходять до нас від Бога через 
наших провідників священства. 
Після цього випадку моє ставлення 
до нового призначення змінилося, 
і я сповнився бажанням служити. 

Я вдячний за благословення покая-
тися і за своє серце, що змінилося. 
Я люблю моє нове призначення.

Навіть якщо ми думаємо, що 
наше церковне покликання було 
просто ідеєю нашого провідника 
священства, що воно прийшло до 
нас тільки тому, що хтось інший не 
прийняв його, ми все одно будемо 
благословенні, якщо будемо служи-
ти. Але коли ми розпізнаємо Божу 
руку в нашому покликанні й служимо 
всім своїм серцем, то наше служіння 
отримує додаткову силу і ми стаємо 
справжніми слугами Ісуса Христа.

Служіння вимагає віри
Служіння у покликанні вимагає 

віри. Невдовзі після того як Джозеф 
почав працювати на фермі, він і 
Марія тяжко захворіли. У них не було 
грошей, і вони опинились серед 
незнайомих людей. Для них то був 
важкий час. У своєму щоденнику 
Джозеф написав: “Ми продовжуємо 
працювати [і] тримаємося що є сили 
Церкви з тією невеликою вірою, яку 
маємо, хоч диявол і намагається зни-
щити нас та повернути назад” 10.

Я, як і сотні інших нащад-
ків, буду вічно вдячний за те, що 
Джозеф і Марія не повернули назад. 
Благословення приходять, коли ми 
наполегливо продовжуємо служити у 
своїх покликаннях та виконуємо свої 
обовʼязки, виявляючи при цьому всю 
свою віру.

Я знаю одну чудову вчительку 
в класі “Євангельського вчення”, 
яка надихає членів цього класу, коли 
навчає, але так було не завжди. Після 
приєднання до Церкви вона була 
покликана навчати у Початковому 
товаристві. Вона відчувала, що не 
мала навичок навчати, але, знаючи 
про важливість служіння, прийняла це 
покликання. Швидко нею опанував 

страх, і вона перестала приходити 
до церкви, щоб не навчати. На щастя, 
її домашній вчитель, помітивши, 
що вона не приходить, відвідав її 
та запросив повернутися. Єпископ 
і члени приходу допомагали їй. 
Зрештою, зміцнившись у вірі, вона 
почала навчати дітей. Коли вона 
застосувала принципи, викладені 
у посібнику Навчати, як навчав 
Спаситель, Господь благословив її 
старання і вона стала талановитою 
вчителькою 11.

Тілесна людина, яка є в кожному 
з нас, схильна дозволяти нам виправ-
довувати себе у відмові служити, 
наприклад, такими причинами: “Я 
не готовий служити, мені ще треба 
підучитися”, “Я втомився, і мені треба 
перепочити”, “Я вже надто старий, 
тепер нехай послужить ще хтось” 
або “Я просто дуже зайнятий”.

Брати і сестри, прийняти покли-
кання і служити в ньому— це вияв 
віри. Ми можемо довіряти тому, чого 
нас неодноразово навчав Президент 
Томас С. Монсон: “Кого Господь 
покликає, того Господь і підготов-
ляє” і “Коли ми виконуємо Господню 
роботу, то маємо право на Господню 
допомогу” 12. Приголомшені ми чи не 
в захваті, налякані до смерті чи нам 
надоїло до смерті, Господь хоче, щоб 
ми перейшли на понижену передачу, 
додали потужності й служили.

Я не бачу жодних ознак того, що 
Президент Монсон та його товариші 
у Першому Президентстві та Кворумі 
Дванадцятьох Апостолів надто зайняті 
чи надто втомлені. Своїм життям вони 
натхненно показують, яка сила прихо-
дить в наше життя, коли ми виявляємо 
віру, приймаємо доручення і викону-
ємо їх з відданістю й вірністю. Вони 
“ста[ли] до праці без вагань” 13 багато 
років тому і продовжують рухати 
справу вперед, далі й вище.
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Так, вони служать у важливих 
покликаннях, але ж кожне покликан-
ня чи завдання є важливим. Президент 
Гордон Б. Хінклі, попередній пророк 
і Президент Церкви, сказав: “Ми всі 
разом залучені до цієї великої справи. 
… Ваш обовʼязок настільки ж важли-
вий у вашій сфері відповідальності, 
як мій у моїй. Жодне покликання в цій 
Церкві не є незначним чи неважливим 
за наслідками” 14. Кожне покликання є 
важливим 15.

Давайте ж служити
Зміцнімося у вірі, “ставай[мо] 

до праці без вагань” і рухаймо цю 
прекрасну роботу вперед” 16. Давайте 
вправлятися зі своєю справою, як 
віддана тітонька Дороті. Служімо, 
як брати і сестри.

Якщо ви хочете ощасливити свого 
єпископа чи президента філії, запи-
тайте його: “Як я можу допомогти?” 
“Де Господь хоче, щоб я служив?” 
Помолившись та обміркувавши ваші 
особисті, сімейні обставини та зайня-
тість на роботі, він отримає натх-
нення запропонувати вам відповідне 
покликання. Коли вас рукопоклада-
ють, ви отримуєте благословення свя-
щенства, що допоможе вам успішно 
служити. Ви будете благословенні! 
Потрібен кожний член Церкви, і кож-
ному члену Церкви потрібна можли-
вість служити 17.

Ісус Христос є нашим Прикладом
Ісус Христос, наш великий 

Приклад, віддав Своє життя за роботу 
Свого Батька. На Великій нараді, ще 
до того, як цей світ було організовано, 

Ісус, вибраний і висвячений від 
початку, запропонував Свою допомо-
гу: “Ось Я, пошли Мене” 18. Зробивши 
це, Він у буквальному розумінні став 
слугою всіх нас. Завдяки Ісусу Христу 
і силі, яку ми отримуємо через Його 
Спокуту, ми також можемо служити. 
Він допомагатиме нам 19.

Я висловлюю свою сердечну 
любов тим з вас, хто на даний час, 
можливо, не має можливості служити 
в Церкві в традиційний спосіб через 
особисті обставини, але хто живе 
в дусі служіння. Я молюся, щоб ви 
були благословенні за ваші старання. 
Я також висловлюю вдячність тим, 
хто звеличує свої покликання з тижня 
в тиждень, а також тим, хто невдовзі 
прийме покликання служити. Кожний 
внесок і кожна жертва цінуються, 
особливо Тим, Кому ми служимо. 
Усі, хто служить, отримає Божу 
благодать 20.

Скільки б не було нам років або 
якими б не були наші обставини, 
нехай нашим девізом буде служін-
ня 21. Служіть у своїх покликаннях. 
Служіть на місії. Служіть своїй матері. 
Служіть незнайомцю. Служіть своєму 
ближньому. Просто служіть.

Нехай Господь благословить 
кожного з нас у наших стараннях 
служити і ставати справжніми послі-
довниками Ісуса Христа 22. Я свідчу, 
що Він живе й направляє цю роботу. 
В імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼
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Я почну з нагадування вам, що 
ви є синами чи дочками люблячого 
Небесного Батька і що Його любов 
залишається незмінною. Я знаю, 
що важко згадати таке заспокійливе 
почуття любові, коли знаходиш-
ся у самій кульмінації страждань 
або випробувань, розчарувань чи 
нездійснених мрій.

Ісус Христос знає про великі 
страждання та випробування. Він від-
дав Своє життя за нас. Його останні 
години були жорстокими для Нього, 
поза межами нашого розуміння, але 
Його жертва за кожного з нас була 
вищим проявом Його чистої любові.

Ніяка помилка, гріх або вибір не 
змінить Божої любові до нас. Це 
не означає, що грішна поведінка 
виправдана, це також не позбавляє 
нас від зобов’язання каятися, коли ми 
грішимо. Але не забудьте, Небесний 
Батько знає і любить кожного з вас, 
і Він завжди готовий допомагати.

Коли я обмірковував ситуацію 
мого друга, я думками звернувся до 
великої мудрості, що знаходиться 
у Книзі Мормона: “І ось, сини мої, 

і щиро молився, щоб знати, що 
Господь хоче, аби я сказав.

Мій друг, як, можливо, дехто з 
вас, поставив питання, яке так чітко 
сформульовано у пісні Початкового 
товариства: “Батьку, чи справді Ти в 
височині?” 1 Для тих, хто, можливо, 
ставить подібне питання, я б хотів 
поділитися з вами порадою, яку я б 
надав моєму другові, і сподіваюся, 
що кожен з вас зможе зміцнити свою 
віру та поновити рішення стати від-
даним учнем Ісуса Христа.

Старійшина Рональд А. Разбанд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Добрий день, дорогі брати та 
сестри. Якими благословен-
ними ми були під час цієї кон-

ференції. Мій перший рік членства 
у Кворумі Дванадцятьох Апостолів 
найбільш за все навчив мене упоко-
рюватися. Це був рік зусиль, зростан-
ня та щирої беззупинної молитви до 
мого Небесного Батька. Я відчував 
підтримуючі молитви сім’ї, друзів 
та членів Церкви по всьому світу. 
Дякую за ваші думки і молитви.

У мене також був привілей зустрі-
чатися з дорогими серцю друзями, 
як давніми, так і з багатьма тими, з 
ким познайомився нещодавно. Після 
зустрічі з дорогим другом, якого я 
знаю і люблю вже багато років, я від-
чув, що мені необхідно підготувати 
сьогоднішній виступ.

Коли ми зустрілися, мій друг 
сказав мені конфіденційно, що він 
духовно страждав. За його словами, 
він відчував, що проходить через 
“кризу віри” і хотів почути мою пора-
ду. Я був вдячним, що він захотів 
поділитися зі мною своїми почуттями 
та турботами.

Він висловив глибоке бажання 
мати те, що він колись духовно від-
чував і зараз, на його думку, втрачав. 
Коли він розповідав, я уважно слухав 

Щоб не забув ти
Я закликаю вас, пригадувати, особливо під час кризи, моменти, 
коли ви відчували Духа, і ваше свідчення було сильним, пам’ятати 
про духовний фундамент, який ви побудували.
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пам’ятайте, пам’ятайте, що на камені 
нашого Викупителя, Який є Христос, 
Син Бога, ви повинні побудува-
ти свій фундамент; так, щоб коли 
диявол пошле вперед свої могутні 
вітри, так, свої стріли у вихорі, так, 
коли весь його град і його могутня 
буря вдарить по вас, воно не мати-
ме сили над вами, щоб втягнути вас 
до безодні нещастя і нескінченного 
горя, завдяки каменеві, на якому ви 
збудувалися, який є надійним фунда-
ментом, фундаментом, що на ньому 
якщо люди будують, вони не можуть 
упасти” 2.

Я свідчу, що “безодня нещастя і 
нескінченне горе”— це місце, в якому 
ніхто не хоче бути. А мій друг відчу-
вав, що він був на краю безодні.

Коли я давав поради людям, 
таким як мій друг, я досліджував їхні 
рішення, прийняті протягом років, 
які призвели їх до того, щоб забу-
ти священний досвід, ослабнути та 
почати сумніватися. Я закликав їх, як 
я закликаю зараз вас, пригадувати, 
особливо під час кризи, моменти, 
коли ви відчували Духа, і ваше свід-
чення було сильним, пам’ятати про 
духовний фундамент, який ви побу-
дували. Я обіцяю, що якщо ви будете 
робити це, уникаючи того, що не 
формує і не зміцнює ваше свідчен-
ня або висміює вашу віру, у вашу 
памʼять знову повернуться, завдяки 
смиренній молитві і посту, ті дорого-
цінні моменти, коли ваше свідчення 
процвітало. Я запевняю вас, що ви 
знову відчуєте безпеку та теплоту 
євангелії Ісуса Христа.

Кожен з нас повинен спочат-
ку себе зміцнити духовно, а потім 
зміцнити оточуючих. Регулярно 
обмірковуйте Писання, запам’ято-
вуйте думки та почуття, які ви маєте, 
коли читаєте їх. Вивчайте також інші 
джерела істини, але прислухайтеся 

до застереження з Писань: “Але бути 
освіченим добре, якщо прислуха-
єшся до порад Бога” 3. Відвідуйте 
церковні збори, особливо причасні 
збори, та приймайте причастя й 
поновлюйте завіти, включаючи обі-
цяння завжди пам’ятати Спасителя, 
щоб Його Дух міг завжди бути 
з вами.

Немає значення, які помилки ми 
зробили чи наскільки недоскона-
лими себе відчуваємо, ми завжди 
можемо благословляти та підтри-
мувати інших. Служіння їм, подібне 
до Христового, зможе допомогти 
нам глибоко відчувати любов Бога 
у наших серцях.

Важливо пам’ятати цінну пора-
ду, яка знаходиться у Повторенні 
Закону: “Дуже пильнуй свою душу, 
щоб не забув ти тих речей, що бачи-
ли очі твої, і щоб вони не повихо-
дили з серця твого по всі дні життя 
твого, а ти подаси їх до відома синам 
твоїм та синам твоїх синів” 4.

Вибір, який ми робимо, впливає 
на покоління. Діліться вашим свід-
ченням з вашою сім’єю, заохочуйте 
їх пам’ятати, що вони відчували, коли 
розпізнавали Духа в їхньому житті, та 
записувати ті почуття у щоденники і 
особисті історії, так щоб їхні власні 
слова могли нагадати, коли це буде 
необхідно, яким добрим був Господь 
до них.

Пам’ятайте, що Нефій та його 
брати повернулися до Єрусалима, 
щоб забрати пластини з латуні, де 
була записана історія їхнього народу, 
щоб вони не забули їхнє минуле.

Також у Книзі Мормона Геламан 
назвав своїх синів за ім’ям їхніх 
“перших батьків”, аби вони не забу-
ли великодушності Господа:

“Дивіться, сини мої, я бажаю, щоб 
ви не забували виконувати заповіді 
Бога. … Слухайте, я дав вам імена 

наших перших батьків, які вийшли 
з землі Єрусалима; і це я зробив для 
того, щоб ви, памʼятаючи свої імена, 
памʼятали і їх; а коли ви памʼятати-
мете їх, ви памʼятатимете їхні діяння; 
а коли ви памʼятатимете їхні діяння, 
ви знатимете, як про це сказано, 
і також написано, що вони були 
добрими.

Отже, сини мої, я б хотів, щоб ви 
робили те, що добре, щоб про вас 
можна було сказати, і також написати 
саме так, як було сказано і написано 
про них” 5.

Багато хто за цією традицією і 
зараз називають своїх дітей іменами 
людей з Писань або вірних предків, 
щоб заохотити їх таким чином не 
забувати свою спадщину.

Коли я народився, мене назвали 
Рональдом А. Разбандом. Моє пріз-
вище вшановує предків по батьковій 
лінії. Середній ініціал А був даний 
мені, щоб нагадувати мені про 
пошану до моїх данських предків 
Андерсонів по лінії матері.

Мій прапрадідусь Йенс Андерсон 
був з Данії. Та в 1861 р. Господь при-
вів двох мормонських місіонерів до 
дому Йенса та Ан Катрін Андерсонів, 
де місіонери познайомили їх та 
їхнього 16- річного сина, Ендрю, з 
відновленою євангелією. Так поча-
лася спадщина віри, якою насолод-
жуємося я та моя сім’я. Андерсони 
прочитали Книгу Мормона і невдов-
зі охристилися. Через рік сім’я 
Андерсонів дослухалася до заклику 
пророка перетнути Атлантику та 
приєднатися до святих у Північній 
Америці.

На жаль, Йенс помер під час подо-
рожі через океан, але його дружина та 
син продовжували подорож до доли-
ни Солоного озера, прибувши туди 
3 вересня 1862 року. Незважаючи на 
їхні труднощі та страждання, їхня віра 



115ЛИСТОПАД 2016

і також віра багатьох їхніх нащадків 
ніколи не похитнулася.

В моєму офісі висить картина6, 
яка так чудово відтворює символічне 
нагадування першої зустрічі моїх 
предків і тих відданих перших місіо-
нерів. Я повний рішучості не забути 
мою спадщину, і завдяки своєму 
імені я завжди буду пам’ятати їхній 
спадок вірності й жертви.

Ніколи не забувайте, не беріть під 
сумнів чи не ігноруйте особистий 
священний духовний досвід. План 
супротивника— відволікти нас від 
духовного свідчення, у той час як 
бажання Господа— навчити і залучи-
ти нас до Його роботи.

Дозвольте мені поділитися 
особистим прикладом цієї істини. 
Я чітко пам’ятаю час, коли я отри-
мав підказку у відповідь на палку 
молитву. Відповідь була ясною та 
потужною. Однак я не відразу діяв за 
підказкою, і через деякий час я почав 
обмірковувати, чи дійсно було те, що 
я відчував. Можливо, деякі з вас теж 
потрапили у подібну оману ворога.

Через декілька днів я прокинувся, 
маючи ці чудові вірші з Писань у 
своїх думках:

“Істинно, істинно Я кажу тобі, 
якщо ти бажаєш додаткового 

свідчення, розкинь розумом про ту 
ніч, коли ти волав до Мене у своєму 
серці. …

Хіба Я не промовляв мир твоєму 
розуму стосовно цього? Яке більше 
свідчення ти можеш мати, ніж від 
Бога?” 7

Це було так, ніби Господь сказав: 
“Тепер, Рональде, я вже сказав тобі, 
що треба робити. Зараз роби це!” 
Яким я був вдячним за це любля-
че виправлення та спрямування! 
Підказка негайно втішила мене, і я 
зміг рухатись далі, знаючи в моєму 
серці, що отримав відповідь на мою 
молитву.

Я ділюся цим досвідом, дорогі 
брати та сестри, аби показати, як 
швидко наш розум може забути і 
як духовні події спрямовують нас. 
Я навчився цінувати такі моменти, 
“щоб не забув я”.

Моєму другові і всім, хто бажає 
зміцнити свою віру, я обіцяю: якщо 
ви будете віддано жити за єванге-
лією Ісуса Христа та залишатися 
вірними її вченням, ваше свідчення 
буде захищеним і буде зростати. 
Дотримуйтеся завітів, які ви склали 
попри дії оточуючих. Будьте старан-
ними батьками, братами й сестрами, 
дідусями й бабусями, тітоньками та 
дядьками і друзями, які зміцнюють 
тих, кого люблять, своїм особи-
стим свідченням і які діляться своїм 
духовним досвідом. Залишайтеся 
вірними і стійкими, навіть, якщо 
шторми сумнівів вторгаються у ваше 
життя через дії інших. Шукайте те, 
що буде напучувати та зміцнювати 
вас духовно. Уникайте фальшивих 
пропозицій так званих “істин”, які 
настільки поширені і не забувайте 
записувати ваші почуття “любо-
ві, радості, миру, довготерпіння, 
добрості, милосердя, віри, лагідності 
і здержливості” 8.

І серед величезних штормів життя 
не забувайте про вашу божествен-
ну спадщину синів і дочок Бога чи 
вічну долю одного дня повернутися, 
аби жити з Ним, що перевершить 
все, що світ може запропонувати. 
Пам’ятайте турботливі та ніжні слова 
Алми: “І ось тоді я кажу вам, брат-
тя мої, чи пережили ви переміну в 
серці, і чи відчули ви, нібито співаєте 
пісню викупительної любові, я хочу 
спитати, чи можете ви відчувати це 
тепер?” 9

Всіх, хто відчуває потребу зміцни-
ти свою віру, я благаю вас: Не забу-
вайте! Будь ласка, не забувайте.

Я свідчу, що Джозеф Сміт був 
пророком Бога. Я знаю, що він бачив 
і говорив з Богом Батьком та Його 
Сином, Ісусом Христом, як він напи-
сав про це з його власних слів. Який 
я вдячний, що він не забув записати 
цей досвід, аби всі ми могли знати 
про його свідчення.

Я урочисто свідчу про Господа, 
Ісуса Христа. Він живе, я знаю, що 
Він живе і стоїть на чолі цієї Церкви. 
Я знаю це сам, незалежно від будь- 
якого голосу чи свідчення, і я молюся, 
щоб ви і я ніколи не забули священні 
вічні істини— перші і найголовніші, 
що ми— сини й дочки живих і любля-
чих Небесних Батьків, які бажають 
для нас тільки нашого вічного щастя. 
Про ці істини я свідчу в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Молитва дитини, Збірник дитячих 

пісень, с. 6.
 2. Геламан 5:12.
 3. 2 Нефій 9:29; курсив додано.
 4. Повторення Закону 4:9; курсив додано.
 5. Геламан 5:6– 7.
 6. Оригінал картини намалював Крістен 

Далсгаард у 1856 р. Картина в моєму 
офісі— це копія, створена Арнольдом 
Фрібергом у 1964 р.

 7. Учення і Завіти 6:22– 23.
 8. Галатам 5:22– 23.
 9. Алма 5:26.

Старійшина Разбанд називає цю картину 
“символічним нагадуванням” про першу 
зустріч його предків з першими мормон-
ськими місіонерами.
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заповідей за будь- яких умов та 
обставин, бо “той, хто є вірним 
у знегоді—нагорода такому буде 
більшою в царстві небесному” 6. І як 
ми читаємо у Писаннях: “Якщо тобі 
сумно, звернись до Господа Бога 
твого з благанням, щоб ваші душі 
могли зрадіти” 7.

Апостол Павло, який сам був 
знайомий з випробуваннями, вико-
ристовуючи свій власний досвід, 
навчав з глибиною та красою вічної 
перспективи, яка з’являється, коли ми 
їх гідно та з терпінням витримуємо. 
Він сказав: “Бо теперішнє легке наше 
горе достачає для нас у безмірнім 
багатстві славу вічної ваги” 8. Іншими 
словами, під час наших випробувань 
ми можемо знати, що Бог підготував 
для нас вічну винагороду, яка все 
відшкодує.

Здатність Павла говорити про 
випробування, переслідування та 
скорботу в його житті, як про щось 
“легке” надає хибне уявлення про 
суворість його страждань, які були 
поглинені для нього вічною пер-
спективою євангелії. Віра Павла в 
Ісуса Христа зробила все стерпним. 
П’ять разів його було бито батога-
ми; тричі бито киями; один раз його 
каменували; тричі розбивсь його 
корабель; він потрапляв під загрозу 
смерті від потоплення, розбійників 
та фальшивих братів; він страждав 
від стомленості й болю, голоду та 
спраги, перебував у в’язниці у холоді 
та наготі 9.

Багато хто з нас благав Бога усу-
нути причини нашого страждання, і 
коли полегшення, яке ми шукали, не 
прийшло, нас спокушали думки, що 
Він не слухає. Я свідчу, що навіть в ті 
моменти Він чує наші молитви, має 
підставу дозволяти, аби наші страж-
дання продовжувалися 10 і допоможе 
нам їх витерпіти 11.

що негоди та страждання, які супро-
воджують смертне життя, можуть 
заплутати або затьмарити вічну 
радість знання того, що великий план 
нашого Небесного Батька насправді 
є вічним планом щастя. Немає іншо-
го шляху, щоб отримати повноту 
радості 5.

Бог запрошує нас реагувати 
з вірою на наші власні унікальні 
випробування, аби ми могли отрима-
ти благословення і здобути знання, 
які неможливо засвоїти ніяким іншим 
чином. Нас навчено дотримуватися 

Старійшина Еван А. Шмутц
Сімдесятник

Частиною плану нашого 
Небесного Батька є те, що Він 
дозволив скорботам бути впле-

теними у наше життя 1. Хоча інколи 
здається, що тяжкі випробування 
приходять у наше життя нерівномір-
но, ми можемо бути впевненими, що 
так чи інакше всі ми страждаємо та 
мучимося. Я молюся, щоб Святий Дух 
спрямував нас до кращого розуміння, 
чому так має бути.

Якщо ми подивимося на труднощі 
життя через призму віри в Христа, ми 
зможемо переконатися, що в наших 
стражданнях є побожна мета. Вірні 
можуть довідатися з досвіду про 
істинність поради Петра, яка здається 
суперечливою. Він писав: “А коли 
ви за правду й страждаєте, то ви 
блаженні” 2. Якщо ми спрямуємо наші 
“серця на розуміння” 3, ми зможемо 
зростати у нашій здібності гідно 
витерпіти наші випробування, навча-
тися з них і бути очищеними ними. 
Таке розуміння дає відповідь на вічне 
питання: “Чому щось погане відбува-
ється з добрими людьми?”

Кожен, хто слухає сьогодні, у 
певній мірі знайомий з самотністю, 
відчаєм, сумом, болем чи скорбо-
тою. Без “ока віри” 4 й розуміння 
вічної істини ми часто виявляємо, 

Бог витре всі сльози
Якщо ми проявимо нашу віру в Спасителя, Він підніме і понесе 
нас крізь всі наші випробування і, врешті- решт, спасе нас у 
целестіальному царстві.
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У особистому та глибокому за 
змістом уривку Павло розповідає нам 
про “колючку” в його тілі, яка завда-
вала йому великого болю і призвела 
до того, що він тричі навколішках 
благав Господа забрати її від нього. У 
відповідь на молитву Павла Господь 
не забрав колючку, але приніс спокій 
у його серце і дав розуміння, кажучи: 
“Досить тобі Моєї благодаті, бо сила 
Моя здійснюється в немочі”. З новим 
розумінням Павло був здатним прий-
няти і бути вдячним за колючку, що 
йому була дана. Він сказав: “Отож, … 
я буду хвалитись своїми немоча-
ми, щоб сила Христова вселилася 
в мене” 12.

Якщо ми в нашому житті набува-
ємо цієї вічної перспективи, наша 
здатність витерпіти до кінця зростає, 
ми навчаємося, як допомагати тим, 
кому потрібна допомога 13, і почина-
ємо цінувати й навіть висловлювати 
подяку за той досвід, що Бог дає нам, 
як уроки, на шляху до вічного життя.

Коли у нашому житті ми прохо-
димо через страждання, може бути 
важко сприйняти наші випробування, 
як дорожні знаки, на нашому особи-
стому шляху учнівства. Однак, чи то 
ми буваємо часом у темній долині 
відчаю, чи у хмаринах щастя, можли-
вість навчатися зі страждань та мати 
співчуття до мук інших людей може 
стати благословенням.

Під час відвідування нещодав-
ньої конференції колу на Філіппінах 
моє серце було пригнічене, коли я 
дізнався про трагічний досвід брата 
Даніеля Х. Апіладо. Брат Апіладо та 
його дружина охристилися у 1974 
році. Вони прийняли відновлену 
євангелію та запечатались у храмі. 
Після цього вони були благословенні 
п’ятьма чудовими дітьми. 7 липня 
1997 року, коли брат Апіладо служив 
президентом колу, в їхній маленькій 

домівці сталася пожежа. Старший 
син брата Апіладо, Майкл, врятував 
свого батька, витягнувши його з пала-
ючого будинку, а потім побіг назад у 
дім рятувати інших. Це був останній 
раз, коли брат Апіладо бачив свого 
сина живим. В пожежі загинула дру-
жина брата Апіладо, Домінга, та всі 
їхні п’ять дітей.

Сам факт того, що брат Апіладо жив 
життям, приємним Богові, не впли-
нув на те, щоб відвернути трагедію, 
а також захистити його від суму, що 
супроводжував її. Але його вірність у 
дотриманні своїх завітів та прояв його 
віри в Христа дали йому впевненість у 
обіцяння, що він возз’єднається з його 
дружиною та сім’єю. Ця надія і стала 
якорем для його душі 14.

Під час мого візиту брат Апіладо, 
який зараз служить патріархом у 
колі, познайомив мене з його новою 
дружиною, Сімонетт, та їхніми 
двома синами Рафаелем та Даніелем. 
Істинно, Ісус Христос може і буде 

“перев’яз[ув]ати зламаних серцем” 15.
Поділившись історією брата 

Апіладо, я турбуюся, що величезність 
його втрати може змусити багатьох 
вважати свої власні скорботи і стра-
ждання мізерними, у порівнянні з 
його. Будь ласка, не порівнюйте, але 
прагніть навчитися вічним прин-
ципам та застосовувати їх, коли ви 
пробираєтеся через горнило ваших 
власних випробувань.

Якби я міг говорити з кожним з вас 
особисто, “усі струджені та обтяже-
ні” 16, я б сказав вам, що ваші особисті 
страждання— ваші особисті скорбо-
ти, біль, горе та недуги всіх типів,— 
все це відомо нашому Небесному 
Батькові та Його Сину. Будьте хоро-
брими! Майте віру! І повірте обіцян-
ням Бога!

Мета і місія Ісуса Христа включала 
в себе, що Він “візьме на Себе муки 
і хвороби Свого народу”, “візьме 
на Себе їхні недуги” і “допомо[же] 
Своєму народові в його недугах” 17.
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Аби у повній мірі отримати ці 
дари, які наш Спаситель так щедро 
запропонував нам, ми всі маємо 
навчитися тому, що страждання як 
таке, не навчає або не приносить 
нам чогось такого, що мало би для 
нас справжню цінність, доки ми 
свідомо не залучимося до процесу 
навчання з наших страждань через 
виявлення віри.

Колись старійшина Ніл А. 
Максвелл поділився тим, чого він 
навчився із серйозних страждань, 
такими словами:

“Деякі види страждань, якщо ми 
витерпіли їх гідно, можуть, насправ-
ді, зробити нас кращими. …

… Частиною гідного терпіння є 
здібність бути достатньо лагідними 
під час наших страждань, щоб навча-
тися з нашого відповідного досвіду. 
Замість простого проходження крізь 

страждання, вони мають пройти 
крізь нас … таким чином, щоб це 
освячувало [нас]” 18.

Я спостерігав у житті інших та на 
їхніх прикладах, що прояв міцної і 
незмінної віри в Ісуса Христа та Його 
обіцяння надає безперечну надію, 
що покращення настане. Ця безпе-
речна надія зміцнює нас, принося-
чи силу і міць, необхідні нам, аби 
витерпіти до кінця 19. Пов’язуючи 
наші страждання з упевненістю у 
меті нашого смертного життя і більш 
конкретно з нагородою, що очікує 
нас у небесних місцях, наша віра в 
Ісуса Христа зростає, і в наші душі 
приходить спокій.

Тоді ми зможемо побачити 
світло у кінці тунелю. Старійшина 
Джеффрі Р. Холланд навчав: “Світло в 
кінці тунелю дійсно є. Це Світло для 
світу, зоря ясна й досвітня, “світло, 

що є нескінченним, що ніколи не 
затьмариться” [Moсія 16:9]. Це сам 
Син Бога” 20.

Ми можемо зміцнюватися через 
знання, що весь тяжкий досвід цього 
життя тимчасовий— для вірних 
навіть найтемніші ночі закінчуються 
світанком.

Коли все закінчиться, і ми витер-
пимо все з вірою в Ісуса Христа, у 
нас є обіцяння, що “Бог кожну сльозу 
з очей [наших] зітре!” 21

Я свідчу, що Бог наш Батько і 
Його Син, Ісус Христос, живуть і 
що Вони дотримуються обіцянь. 
Я свідчу, що Спаситель запрошує 
всіх нас прийти і прийняти Його 
Спокуту. Якщо ми проявимо нашу 
віру в Нього, Він підніме і понесе 
нас крізь всі наші випробування і, 
врешті- решт, спасе нас у целесті-
альному царстві. Я запрошую вас 
прийти до Христа, витерпіти гідно 
з вірою і стати досконалими через 
Нього і мати досконалу радість в 
Ньому. У священне ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Буття 3:16– 19.
 2. 1 Петра 3:14; курсив додано.
 3. Мосія 12:27.
 4. Етер 12:19.
 5. Див. 3 Нефій 28:10; див. також 2 Нефій 

31:19–21.
 6. Учення і Завіти 58:2.
 7. Учення і Завіти 136:29.
 8. 2 Коринтянам 4:17.
 9. Див. 2 Коринтянам 11:23– 27.
 10. Див. Учення і Завіти 121:7– 8; 122.
 11. Див. Мосія 24:12– 15.
 12. Див. 2 Коринтянам 12:7– 9.
 13. Див. Мосія 4:16.
 14. Див. Етер 12:4.
 15. Ісая 61:1; див. також вірші 2– 3.
 16. Матвій 11:28.
 17. Алма 7:11– 12.
 18. Neal A. Maxwell, “Enduring Well”, 

Liahona, Apr. 1999, 12.
 19. Див. Етер 12:4.
 20. Джеффрі Р. Холланд, “Первосвященик 

майбутнього доброго”, Ліягона, січ. 2000, 
с. 42.

 21. Об’явлення 7:17; див. також Об’явлення 21:4.
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другий з шести дітей, і звати мене 
Бретт. Моя мати написала червоним 
лише одну ціль: “Бути терпеливою 
з Бреттом!”

Щоб допомогти вам зрозуміти 
труднощі, з якими стикалися мої 
батьки у вихованні своїх дітей, в 
якості додаткового факту дозвольте 
мені розповісти вам про наше сімей-
не читання Писань. Щоранку під час 
сніданку моя мати читала нам Книгу 
Мормона. Протягом цього часу ми з 
моїм старшим братом Дейвом сиділи 
тихо, але не благоговійно. Якщо вже 
зовсім чесно, то ми взагалі не слуха-
ли. Ми читали написи на коробках 
з сухих сніданків.

Нарешті одного ранку я вирі-
шив розібратися зі своєю мамою. Я 
вигукнув: “Мамо, навіщо ти робиш 
це з нами? Чому ти читаєш Книгу 
Мормона щоранку?” Потім я сказав 
дещо, у чому мені соромно зізнатися. 
Насправді, мені не віриться, що я 
дійсно сказав це. Я сказав їй: “Мамо, 
я не слухаю!”

Її любляча відповідь стала вирі-
шальним моментом у моєму житті. 
Вона сказала: “Синку, я була на збо-
рах, де президент Меріон Дж. Ромні 
навчав нас про благословення за 
читання Писань. Під час цих зборів 

новий збірник містив усі Головні 
труди в одному виданні, а в середині 
видання був розлінований аркуш для 
нотаток.

Під час зборів я спитав, чи можу 
потримати її Писання. Сподіваючись 
посприяти моєму благоговінню, вона 
передала їх мені. Поки я перегля-
дав її Писання, то помітив, що вона 
записала особисту ціль в розділі 
для нотаток. Щоб збагатити її ціль 
контекстом, я маю сказати, що я 

Старійшина К. Бретт Наттрес
Сімдесятник

Брати і сестри, недавно я роз-
думував над цим запитанням: 
“Якби все, що ваші діти знали 

про євангелію, прийшло від вас— 
як їхнього єдиного джерела— то чи 
багато б вони знали?” Це запитання 
стосується усіх, хто любить, виховує 
і впливає на дітей.

Чи існує більший дар за той, який 
ми можемо дати нашим дітям, ніж 
глибоко закарбована в їхні серця 
пам’ять про те, що ми знаємо, що 
наш Викупитель живе? Чи знають 
вони те, що ми знаємо? І найважли-
віше, чи пізнали вони особисто, що 
Він живе?

Коли я був хлопчиком, то був 
дитиною, яку моїй мамі було найваж-
че виховувати. У мене було забагато 
енергії. Моя мати розповідає мені, 
що її найбільшим страхом було те, 
що я не доживу до повноліття. Я про-
сто був надто активним.

Пам’ятаю, як будучи хлопчиком, 
якось сидів на одних причасних збо-
рах зі своєю сім’єю. Моя мати щойно 
отримала новий збірник Писань. Цей 

Немає більшої  
радості, ніж знати,  
що вони знають
Я не знаю, чи є щось у цьому світі, що може принести більше щастя 
і радості, ніж знання про те, що наші діти знають Спасителя.
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я отримала обіцяння, що якщо я буду 
читати Книгу Мормона своїм дітям 
кожного дня, то не втрачу їх”. І потім 
вона подивилася мені прямо в очі і 
абсолютно рішуче сказала: “І я не 
втрачу тебе!”

Її слова пронизали моє серце. 
Незважаючи на мої недосконалості, 
я був гідний порятунку! Вона навчила 
мене вічної істини, що я— син любля-
чого Небесного Батька. Я дізнався, 
що, незважаючи на обставини, я був 
гідний порятунку. То був ідеальний 
момент для неідеального маленького 
хлопчика.

Я вічно вдячний за мою матір- 
ангела і за всіх ангелів, які доско-
нало люблять дітей, незважаючи 
на їхні недосконалості. Я твердо 
вірю, що всі сестри— я називатиму 
їх “ангелами”— є матерями в Сіоні, 
незважаючи на те, чи заміжні вони 
і чи народжують дітей протягом 
цього земного життя.

Багато років тому Перше 
Президентство проголосило: 
“Материнство дуже близьке до боже-
ственності. Це найвище, найсвятіше 
служіння людству. Воно ставить жін-
ку, яка поважає це святе покликання 
і служіння, поряд з ангелами” 1.

Я вдячний за ангелів по всій 
Церкві, які сміливо і з любов’ю 
проголошують вічну істину дітям 
Небесного Батька.

Я вдячний за дар Книги Мормона. 
Я знаю, що вона істинна! Вона 
містить повноту євангелії Ісуса 
Христа. Я не знаю нікого, хто ста-
ранно читає Книгу Мормона щодня 
з чистим наміром і з вірою в Христа, 
і хто втратив своє свідчення і від-
ступив. Пророче обіцяння Моронія 
містить ключ до пізнання істини 
всього— включаючи здатність розпіз-
навати обман супротивника і уника-
ти його. (Див. Мороній 10:4– 5).

Я також вдячний за люблячого 
Небесного Батька і за Його Сина, 
Ісуса Христа. Спаситель надав доско-
налий приклад того, як жити в недо-
сконалому і несправедливому світі. 
“Ми любимо Його, бо Він перше нас 
полюбив” (1 Івана 4:19). Його любов 
до нас— безмірна. Він— наш най-
вірніший друг. Його піт був, “немов 
каплі крови”, пролиті за вас і також 
за мене (Лука 22:44). Він простив, що 
здавалося непростимим. Він любив 
негідних любові. Він зробив те, що 
жодна смертна людина не змогла 
зробити: Він забезпечив Спокуту, 
щоб подолати провини, біль і 
хвороби усього людства.

Завдяки Спокуті Ісуса Христа ми 
можемо жити з обіцянням, що, якими 
б не були наші труднощі, ми завжди 
можемо мати надію на Того, “Хто 
владний спасати” (2 Нефій 31:19). 
Завдяки Його Спокуті ми можемо 

мати радість, мир, щастя і вічне життя.
Президент Бойд К. Пекер ска-

зав: “Лише за винятком кількох, хто 
вибрав загибель, не існує ні звички, 
ні залежності, ні опору, ні провини, 
ні відступництва, ні злочину, які б не 
мали обіцяння повного прощення. 
Це обіцяння Спокути Христа” 2.

Однією з найдивовижніших 
подій в людській історії є служін-
ня Спасителя стародавнім жителям 
Америки. Уявіть собі, як би це було 
опинитися там. Коли я розмірковував 
про Його люблячу й ніжну турботу 
про ту групу святих, які зібралися 
біля храму, то думав про конкре-
тних дітей, яких люблю більше 
за життя. Я намагався уявити собі, 
як би я почувався, коли б дивився 
на наших маленьких, був свідком 
того, як Спаситель запрошує кожну 
дитину підійти до Нього, був свід-
ком Спасителевих простертих рук, 
дивився, поки кожна дитина, одна за 
одною, лагідно торкається слідів на 
Його руках і на Його ногах, і потім 
бачив, як кожна з них свідчить, що 
Він живе! (Див. 3 Нефій 11:14– 17; 
див. також 17:21; 18:25.) І як наші 
діти повертаються до нас і кажуть: 
“Мамо, тату, це Він!”

Я не знаю, чи може щось в цьому 
світі принести більше щастя і радо-
сті, ніж знання про те, що наші діти 
знають Спасителя, знання, про те, 
що вони знають, “до якого джерела 
їм звертатися за прощенням їхніх 
гріхів”. Ось чому, як члени Церкви, 
“ми проповідуємо Христа” і свідчимо 
про Христа (2 Нефій 25:26).

• Ось чому ми молимося з нашими 
дітьми щодня.

• Ось чому ми читаємо Писання з 
ними щодня.

• Ось чому ми навчаємо їх слу-
жити іншим, щоб вони могли 



121ЛИСТОПАД 2016

претендувати на благословення 
і знайти себе, коли втрачають 
себе в служінні іншим (див. 
Марк 8:35; Мосія 2:17).

Коли ми присвячуємо себе цим 
простим прикладам учнівства, то 
зміцнюємо наших дітей любов’ю 
Спасителя, божественним спря-
муванням і захистом, коли вони 
стикаються з лютими вітрами 
супротивника.

Євангелія дійсно стосується кож-
ного окремо. Вона стосується однієї 
загубленої вівці (див. Лука 15:3– 7), 
однієї самарянки біля колодязя (див. 
Іван 4:5– 30), одного блудного сина 
(див. Лука 15:11– 32).

І вона стосується одного малень-
кого хлопчика, який може сказати, 
що не слухає.

Вона стосується кожного з нас— 
незважаючи на те, наскільки недо-
сконалими ми можемо бути— стати 
одним зі Спасителем, як Він одно з 
Його Батьком (див. Іван 17:21).

Я свідчу, що у нас є люблячий 
Небесний Батько, Який знає нас на 
ім’я! Я свідчу, що Ісус Христос— 
живий Син живого Бога. Він— 
Єдинонароджений і наш Заступник 
перед Батьком. Я також свідчу, що 
спасіння приходить в Його ім’я і 
через Нього— і ніяким іншим чином.

Я молюсь, щоб ми присвятили 
наші серця і наші руки, щоб допо-
могти всім дітям Небесного Батька 
знати Його і відчувати Його любов. 
Якщо ми будемо це робити, Він 
обіцяє нам вічну радість і щастя в 
цьому світі і в світі прийдешньому. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. “Message of the First Presidency”, in 

Conference Report, Oct. 1942, 12– 13; 
read by President J. Reuben Clark Jr.

 2. Boyd K. Packer, “The Brilliant Morning 
of Forgiveness”, Ensign, Nov. 1995, 20.

заходів і саму каплицю. Ми поспіхом 
підібрали розкидані залишки петар-
ди і відкрили вікна, щоб спробувати 
позбутися запаху, наївно сподіваю-
чись, що ніхто нічого не помітить. На 
щастя, ніхто не постраждав і не було 
заподіяно жодної шкоди.

Коли члени Церкви прийшли на 
збори, вони відчули дуже сильний 
запах. Його було неможливо не 
відчути. Цей запах відволікав від 
священної природи зборів. Оскільки 
там було так мало носіїв Ааронового 
священства, я, занурений в те, що 
можна описати тільки як дисоціатив-
не мислення, розносив причастя, втім 
не відчуваючи себе гідним причасти-
тися. Коли мені піднесли причасну 
тацю, я відмовився як від хліба, так і 
від води. Я почувався жахливо. Я від-
чував збентеження і знав, що те, що 
я накоїв, не сподобалося Богу.

Після зборів президент нашої 
філії, Френк Ліндберг, поважний, 
сивочолий літній чоловік, попросив 
мене зайти до нього в кімнату. Коли 
я сів, він з добротою подивився на 
мене і сказав, що помітив, що я не 
приймав причастя. Він запитав чому. 
Я підозрюю, що він знав чому. Я був 

Старійшина Дейл Г. Ренлунд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати і сестри, коли 
мені було 12 років, наша сім’я 
жила у Гетеборзі, прибереж-

ному місті на півдні Швеції. Варто 
зазначити, що це рідне місто нашого 
дорогого старійшини Пера Г. Малма 1, 
який помер цього літа. Ми сумуємо 
за ним. Ми вдячні за його великодуш-
ність і прекрасне служіння та приклад 
його дуже чудової сім’ї. І ми всім 
серцем молимося, щоб Бог щедро 
благословив їх.

П’ятдесят років тому ми відвіду-
вали церковні збори у великому, 
реконструйованому будинку. Однієї 
неділі мій друг Стеффан 2, єдиний 
інший диякон у приході, дещо 
збуджено привітав мене у церкві. 
Ми пішли у прилегле до каплиці 
приміщення для заходів, і він витяг з 
кишені велику петарду та кілька сір-
ників. З юнацькою бравадою я взяв 
петарду і запалив довгий сірий гніт. 
Я мав намір загасити гніт перш, ніж 
вона вибухне. Але, обпікши пальці, 
намагаючись це зробити, я упустив 
петарду. Ми зі Стеффаном з жахом 
дивилися, як гніт продовжував горіти.

Петарда вибухнула й сірчисті 
пари наповнили приміщення для 

Покаяння:  
радісний вибір
Завдяки нашому Спасителю, покаяння є не лише можливим, 
але також і радісним.
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впевнений, що кожен знав, що я нако-
їв. Після того як я розповів йому, він 
запитав, що я відчуваю. Крізь сльози 
я, затинаючись, сказав йому, що мені 
шкода і що я знаю, що образив Бога.

Президент Ліндберг відкрив дуже 
зачитану книгу “Учення і Завіти” і 
попросив мене прочитати кілька під-
креслених віршів. Я прочитав вголос:

“Ось, хто покаявся у своїх гріхах, 
того прощено, і Я, Господь, не пам’я-
таю їх більше.

По цьому ви можете знати, чи 
покаялася людина у своїх гріхах—ось, 
вона зізнáється в них і полишить їх” 3.

Мені ніколи не забути співчутливої 
усмішки президента Ліндберга, яку 
я побачив, подивившись вгору по 
завершенні читання. Дещо емоційно 
він сказав мені, що відчув, що для 
мене буде добре знов почати прийма-
ти причастя. Виходячи з його кабіне-
ту, я відчував невимовну радість.

Така радість є одним з результатів, 
властивих покаянню. Слово покая-
тися означає “згодом усвідомити” і 
при цьому мається на увазі “зміна” 4. 
Шведською мовою це слово omvänd, 
яке просто означає “повернутись 
назад” 5. Християнський письменник 
К. С. Льюїс писав про потребу в 
зміні та описав метод її досягнення. 
Він зазначив, що покаяння вклю-
чає в себе “повернення на вірний 
шлях. Неправильну суму можна 
виправити,— сказав він,— але тільки 
тоді, якщо повертатимешся назад, 
доки не знайдеш помилку, і не про-
довжиш роботу знов з того місця, але 
цього ніколи не зробиш просто просу-
ваючись вперед” 6. Зміна нашої пове-
дінки і повернення на “вірний шлях” є 
складовою покаяння, але лише однією 
з його складових. Справжнє покаяння 
також включає в себе повернення 
нашого серця і прагнень до Бога та 
відмову від гріха 7. Як пояснюється 

в книзі Єзекіїля, покаятися— означає 
“навернутися від … гріха, … робити 
право та справедливість: … заставу 
повернути … [і] ходити уставами жит-
тя, щоб не чинити кривди” 8.

Втім, навіть це є неповним опи-
санням. У ньому відсутнє належне 
визначення сили, яка уможливлює 
покаяння,— спокутної жертви нашого 
Спасителя. Справжнє покаяння повин-
но включати в себе віру в Господа 
Ісуса Христа, віру в те, що Він може 
змінити нас, віру в те, що Він може 
простити нас, і віру в те, що Він  
допоможе нам уникнути подальших 
помилок. Завдяки такій вірі Його 
Спокута стає дієвою у нашому житті. 
Коли ми “згодом усвідомлюємо” і  
“розвертаємося” за допомогою 
Спасителя, ми можемо відчути надію 
в Його обіцяннях і радість прощен-
ня. Без Викупителя надія і радість, 
властиві покаянню, зникають, і пока-
яння просто стає незначною зміною 
поведінки. Але, виявляючи віру в 
Нього, ми стаємо наверненими в Його 
здатність і прагнення прощати гріх.

Президент Бойд К. Пекер свідчив 
про обнадійливі обіцяння покаяння 
у квітні 2015 р. на своїй останній 
генеральній конференції. Він описав 
цілющу силу Спасителевої Спокути 
у виступі, який я вважаю квінтесен-
цією мудрості, набутої за півстоліття 
апостольського служіння. Президент 
Пекер сказав: “Спокута не залишає 
по собі ні стежок, ні слідів. Що вона 
полагодила, полагоджено. … Вона 
просто зцілює, і що вона зцілила, 
залишається зціленим” 9.

Він продовжив:
“Спокута, яка може викупити 

кожного з нас, не залишає шрамів. Це 
означає, що незалежно від того, що 
ми зробили, чи де ми були, чи яким 
чином щось сталося, якщо ми щиро 
покаємося, [Спаситель] пообіцяв, що 
Він викупить. І коли Він викупив, це 
все владнало. …

… Спокут[а] … може змити добіла 
усю брудноту, незалежно від того, 
наскільки це все є складним, чи 
як довго тривало, чи скільки разів 
повторювалося” 10.

Дія Спасителевої Спокути безмеж-
на за шириною і глибиною, для вас 
і для мене. Але її ніколи не буде нам 
нав’язано. Як пояснив пророк Легій: 
після того як нас “достатньо навче-
но”, щоб “відрізнити добро від зла” 11, 
ми “вільні вибрати волю і вічне 
життя через великого Посередника 
для всіх людей, або вибрати нево-
лю і смерть” 12. Іншими словами, 
покаяння— це вибір.

Вибираючи, ми можемо 
приймати,— а іноді й приймаємо,— 
різні рішення. Такі рішення можуть 
не здаватися за своєю суттю шкідли-
вими, але вони не дають нам щиро 
покаятися і тому заважають нам на 
шляху до справжнього покаяння. 
Наприклад: нашим вибором може 
бути звинувачувати інших. Ще 
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12- річним юнаком у Гетеборзі я міг 
би звинуватити Стеффана. Це ж саме 
він приніс велику петарду і сірники 
в церкву. Але звинувачування інших, 
навіть якщо воно справедливе, 
дозволяє нам виправдовувати власну 
поведінку. Чинячи так, ми перекла-
даємо відповідальність за власні 
дії на інших. Коли відповідальність 
перекладено, ми зменшуємо як 
потребу, так і нашу спроможність 
діяти. Ми робимо з себе безпорад-
них жертв, замість того, щоб бути 
вільними людьми, здатними само-
стійно діяти 13.

Іншим вибором, який перешкод-
жає покаянню, є применшення влас-
них помилок. У випадку з петардою 
в Гетеборзі ніхто не постраждав, не 
було заподіяно незворотної шкоди 
і збори все одно відбулися. Було б 
легко сказати, що не було жодної 
причини для покаяння. Але примен-
шення наших помилок, навіть якщо 
неможливо побачити безпосередні 
наслідки, усуває мотивацію зміню-
ватись. Таке мислення не дає нам 
побачити, що наші помилки та гріхи 
мають вічні наслідки.

Ще один шлях— це вважати, що 
наші гріхи не важливі, оскільки Бог 
любить нас незалежно від того, 
що б ми не робили. Як спокусливо 
вірити в те, чого підступний Негор 
навчав народ Зарагемлі: “Що все 
людство буде врятовано в останній 
день, і що їм не треба ні лякатися, 
ані тремтіти … і, в кінці, всі люди 
будуть мати вічне життя” 14. Але ця 
звабна думка є хибною. Бог дійсно 
любить нас. Однак те, що ми роби-
мо, важливо для Нього і для нас. Він 
дав чіткі настанови стосовно того, 
як нам слід поводитися. Ми назива-
ємо їх заповідями. Його схвалення і 
наше вічне життя залежать від нашої 
власної поведінки, включно з нашим 

бажанням смиренно прагнути щиро-
го покаяння 15.

Крім того, ми перешкоджаємо 
справжньому покаянню, коли робимо 
вибір відділити Бога від Його запо-
відей. Зрештою, якби причастя не 
було священним, не було б важли-
вим те, що запах від петарди заважав 
проведенню тих причасних зборів у 
Гетенборзі. Ми повинні бути напо-
готові, щоб не ігнорувати грішної 
поведінки сумнівами або заперечен-
ням того, що саме Бог є автором Його 
заповідей. Справжнє покаяння вимагає 
визнання божественності Спасителя та 
істинності Його роботи останніх днів.

Замість того, щоб виправдовува-
тись, хай нашим вибором буде пока-
яння. Через покаяння ми, подібно 
до блудного сина із притчі 16, може-
мо спам’ятатися і замислитися над 
вічним значенням наших дій. Коли 
ми розуміємо, як наші гріхи можуть 
вплинути на наше вічне щастя, ми 
не лише щиро покаємося, але також 
і будемо намагатися стати кращими. 
Коли перед нами постає спокуса, ми, 
вірогідніше, запитаємо себе словами 
Вільяма Шекспіра:

Що віднайду, здобувши перемогу?
Минущих радощів коротку мить!
Хто платить тижнем сліз за 

мить спрожогу?
Хто вічність дасть, щоб іграшку 

купить? 17

Якщо ми втратили бачення вічно-
сті заради іграшки, ми можемо зроби-
ти вибір— покаятися. Завдяки Спокуті 

Ісуса Христа у нас є ще один шанс. 
Метафорично кажучи, ми можемо 
обміняти іграшку, яку так нерозсудли-
во купили спочатку, і знов отримати 
надію вічності. Як пояснив Спаситель: 
“Бо знайте, Господь, Викупитель ваш, 
перестраждав смерть у плоті; отже, 
Він перестраждав біль усіх людей, 
щоб усі люди могли покаятися й 
прийти до Нього” 18.

Ісус Христос може простити, 
оскільки Він сплатив ціну за наші 
гріхи 19.

Наш Викупитель робить вибір 
простити, оскільки має незрівнянні 
співчуття, милість і любов.

Наш Спаситель прагне прощати, 
бо це одна з Його божественних рис.

І подібно до Доброго Пастиря, 
яким Він і є, Він радіє, коли ми роби-
мо вибір покаятися 20.

Навіть коли ми відчуваємо сму-
ток для Бога через наші вчинки 21, 
якщо ми робимо вибір покаятися, ми 
відразу ж запрошуємо Спасителя у 
наше життя. Як навчав Амулек: “Так, я 
б хотів, щоб ви вирішили прийти і не 
кам’яніти більше серцями вашими; бо 
… тепер час і день вашого спасіння; 
… тому, якщо ви покаєтеся і не зака-
м’янієте серцями вашими, негайно 
великий план викуплення буде здійс-
нений для вас” 22. Ми можемо відчува-
ти смуток для Бога через наші вчинки 
і водночас відчувати радість від того, 
що маємо допомогу Спасителя.

Той факт, що ми можемо покая-
тися, є радісною звісткою єванге-
лії! 23 Провина може бути “змита” 24. 
Ми можемо сповнитися радості, 
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одержати прощення наших гріхів 
і мати “спокій у свідомості” 25. Ми 
можемо звільнитися від відчуття 
розпачу і з полону гріха. Ми можемо 
наповнитися чудовим світлом Бога і 
нам “не болітиме більше” 26. Завдяки 
нашому Спасителю, покаяння є не 
лише можливим, але також і радіс-
ним. Я все ще пам’ятаю відчуття, 
які накотили на мене у кімнаті пре-
зидента філії після тієї події з петар-
дою. Я знав, що мене було прощено. 
Моє почуття провини було змито, 
мій похмурий настрій покращився 
і на серці стало легко.

Брати і сестри, на завершення цієї 
конференції я закликаю вас відчу-
вати більше радості у своєму житті: 
радості від знання, що Спокута Ісуса 
Христа реальна; радості від спро-
можності, готовності та прагнення 
Спасителя прощати; і радості від 
рішення покаятися. Дослухаймося 
ж до настанови “в радості … черпа-
ти воду з [джерел спасіння]” 27. Хай 
нашим вибором буде покаятися, 
полишити наші гріхи та розверну-
ти наше серце і волю, щоб йти за 
нашим Спасителем. Я свідчу, що Він 
живий і реальний. Я свідок і одер-
жувач Його незрівнянного співчуття, 
милості та любові. Я молюся, щоб 
викупні благословення Його Спокути 
могли бути вашими зараз та знов, 
знов і знов протягом всього вашого 
життя 28, як вони були у моєму. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Старійшина Пер Геста Малм (1948–2016) 

служив генеральним авторитетом- 
сімдесятником з 2010 року і до своєї 
смерті. Хоча він народився в Єнчепінгу, 
Швеція, вони з дружиною, Агнетою, 
оселилися у Гетеборзі, Швеція. У своєму 
чудовому виступі на жовтневій генераль-
ній конференції 2010 р. старійшина Малм 
також поділився спогадом про те, що він 
бачив у Гетеборзі (див. “Спокій душам 
вашим”, Ліягона, лист. 2010, сс. 101–102).

 2. Хоча Стеффан— це не справжнє ім’я мого 
друга, історію наведено з його дозволу.

 3. Учення і Завіти 58:42–43.
 4. Грецьке слово metanoeo буквально озна-

чає “згодом усвідомити” (meta, “згодом”, 
у значенні “зміна”; noeo, “усвідомити”; 
nous, “свідомість, місце зосередження 
роздумів про мораль”) (див. James Strong, 
The New Strong’s Expanded Exhaustive 
Concordance of the Bible [2010], Greek 
dictionary section, 162).

 5. Мій переклад слова omvänd. Om можна 
перекласти як “назад”. Vänd можна пере-
класти як “повернутись”.

 6. C. S. Lewis, The Great Divorce (1946), 6. У 
передмові до цієї книги Льюїс писав, що 
дехто намагається “об’єднати” небеса і 
пекло, замість того, щоб вибрати одне 
або інше. Він каже, що дехто з нас 
вважає, що “розвиток або пристосуван-
ня чи удосконалення якимось чином 
оберне зло на добро. … Таке переко-
нання, на мій погляд, є катастрофічною 
помилкою. … Ми не живемо у світі, де 
всі дороги є радіусами кола і де всі, 
якщо просуватимуться достатньо довго, 
завдяки цьому поступово наближати-
муться до центра і зрештою зустрінуть-
ся в ньому. …

Я не думаю, що всі, хто обрав хибні 
шляхи, загинуть; але їхній порятунок 
полягає в тому, щоб повернути їх знов 
на вірний шлях. … Зло можна відшкоду-
вати, але воно не може “розвинутися” у 

добро. Час не зцілює його. Час повинен 
бути поступово відмотаний назад, …, 
або інакше ніяк” (5–6).

 7. Див. Путівник по Писаннях, “Покаяння”.
 8. Див. Єзекіїль 33:14–15.
 9. Свідчення президента Бойда К. Пекера 

на зборах провідництва у зв’язку з 
квітневою генеральною конференцією 
2015 року не опубліковане повністю. Ці 
висловлювання наведені з моїх особи-
стих нотаток, які я робив у той час.

 10. Бойд К. Пекер, “План щастя”, Ліягона, 
трав. 2015, с. 28.

 11. 2 Нефій 2:5.
 12. 2 Нефій 2:27.
 13. Див. 2 Нефій 2:26.
 14. Алма 1:4. Негор і його послідовники не 

вірили в покаяння (див. Алма 15:15).
 15. Див. Рассел М. Нельсон, “Божественна 

любов”, Ліягона, лют. 2003, сс. 12–17.
 16. Див. Лука 15:17; див. також вірші 11–24.
 17. Вільям Шекспір, Лукреція, вв. 211–214.
 18. Учення і Завіти 18:11.
 19. Див. Ісая 53:5.
 20. Див. Лука 15:4–7; Учення і Завіти 18:10–13.
 21. Справжнє покаяння включає в себе 

“смуток для Бога” (2 Коринтянам 7:10). 
Старійшина М. Рассел Баллард навчав: 
“Для тих, хто збився з дороги, Спаситель 
підготував шлях назад. Але він не без-
болісний. Покаяння не легке; для нього 
потрібен час—болісний час!” (“Keeping 
Covenants”, Ensign, May 1993, 7). Ста-
рійшина Річард Г. Скотт також навчав: 
“Іноді етапи покаяння спочатку є склад-
ними і болісними” (“Finding Forgiveness”, 
Ensign, May 1995, 77). Хоча смуток для 
Бога і біль притаманні процесу покаян-
ня, кінцевий результат є радісним, коли 
відчувається прощення гріха.

 22. Див. Алма 34:31; курсив додано.
 23. Див. Путівник по Писаннях, “Євангелії”.
 24. Енош 1:6.
 25. Див. Мосія 4:3.
 26. Див. Мосія 27:29.
 27. Ісая 12:3.
 28. Див. Мосія 26:29–30. Хоча Бог щедро 

обіцяє прощення, свідомо вчиняти гріх 
та сподіватися на те, що завдяки Хри-
стовій милості вдасться легко покаятися, 
є мерзотним в очах Бога (див. Євреям 
6:4–6; 10:26–27). Старійшина Річард Г. 
Скотт сказав: “Радісна новина для тих, 
хто бажає позбутися наслідків минулих 
неправильних рішень полягає у тому, 
що Господь дивиться на слабкості не так, 
як він дивиться на бунт. Хоча Господь 
застерігає нас, що бунт, якщо в ньому 
не покаятися, тягне за собою покаран-
ня, однак Він завжди милостивий, коли 
говорить про слабкості” (“Здобувати осо-
бисту силу через Спокуту Ісуса Христа”, 
Ліягона, лист. 2013, с. 83).
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Покажчик історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції

Далі подано перелік вибраних історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції і які можна використати під час 
особистого навчання, на домашніх сімейних вечорах та інших уроках. Номер вказує на першу сторінку виступу.

Промовець Історія

Ніл Л. Андерсен (35) Кілька людей навертається, коли члени Церкви стають для них “свідками Бога”.

М. Рассел Баллард (90) Читаючи своїй сімʼї на Святій землі Іван 17, М. Рассел Баллард молиться, щоб бути єдиним з ними і з Батьком та Сином.
В. Марк Бассет (52) В. Марк Бассет, бувши хлопчиком, разом зі своїм братом намагаються відкрити запечатану частину моделі золотих пластин.
Джин Б. Бінгем (6) Джин Б. Бінгем та група молодих жінок пливли на каное проти вітру, а потім, коли вітер змінив свій напрямок, вони зробили імпровізовані вітрила. 

Дівчинка, яка їде на своєму велосипеді до будинку із “золотими вікнами”, бачить, що вікна в її власному будинку також золоті. Люди відмовляються 
визнати зростання успішного молодого чоловіка.

Д. Тодд 
Крістофферсон

(48) Хелен Келлер відчуває велику радість, коли її вчителька допомагає їй зрозуміти значення слів.

Карл Б. Кук (110) Роздумуючи над призначенням свого прапрадіда, яке той отримав від пророка Джозефа Сміта, Карл Б. Кук отримує підтвердження того, що і його 
нове церковне призначення прийшло від Бога. Сестра, яка була новим членом Церкви, зміцнює свою віру й долає страх, щоб навчати у Початковому 
товаристві.

Квентін Л. Кук (40) Квентін Л. Кук приходить до розуміння, чому його батько дивиться на електричний стовп як на благословення, а не як на камінь спотикання, що 
заважає йому любуватися краєвидом.

Дж. Девн Корніш (32) Старший колега в лікарні змінює життя Дж. Девна Корніша, сказавши йому, що він стане чудовим лікарем.
ЛеГранд Р. Кертіс, мол. (68) Парлі П. Пратт і ще четверо інших людей отримують свідчення про Книгу Мормона. ЛеГранд Р. Кертіс, мол. отримує своє свідчення про неї ще підлітком.
Дін М. Девіс (93) Дін М. Девіс дізнається через Святого Духа, що члени приходу, який він відвідує, прийшли на причасні збори для справжнього поклоніння.
Генрі Б. Айрінг (75) Батько і провідники священства юного Генрі Б. Айрінга розширили його бачення й дали йому відчути впевненість.

(99) В юності Генрі Б. Айрінг не міг бачити розклад здійснення намірів Господа у будівництві Його царства.
Роберт Д. Хейлз (22) Коли Елі Візель одужував після операції на відкритому серці, його онук спитав його, чи менше б йому боліло, якби він любив його більше.  

Щонеділі люблячий чоловік допомагає своїй хворій дружині одягатися й готуватися до відвідування церкви.
Джеффрі Р. Холланд (61) Домашні вчителі втрачають можливість допомогти сестрі, в якої цокольний поверх її будинку залило водою. Домашній вчитель служить батькові,  

чий син загинув.
Пітер Ф. Меурс (85) Пʼятирічний Пітер Ф. Меурс відчуває заспокійливий вплив Святого Духа, коли його батько благословляє причастя.
Томас С. Монсон (78) Член Церкви, який дотримувався Слова мудрості, молиться про силу залізти по канату на палубу судна й отримує її.

(80) Молодий чоловік на Всесвітній виставці 1964 р., переглянувши церковний фільм Man’s Search for Happiness (Людина шукає щастя), визнає,  
що план спасіння—це істина.

К. Бретт Наттрес (119) К. Бретт Наттрес дізнається від своєї матері, що попри його недоліки як дитини, Небесний Батько любить його.
Рассел М. Нельсон (81) Після того як група вигнаних святих пережила “веселу ніч” в холоді, Елайза Р. Сноу зауважує, що “святі можуть бути щасливими за будь-яких обста-

вин”. Члени Церкви долають випробування, спокуси та “тілесну людину” в собі, зосереджуючись на радості, що приходить від життя за євангелією.
Бонні Л. Оскарсон (12) Сестра в Мексиці збільшила відвідуваність студентів у своєму класі Недільної школи. Мати діє на упередження, щоб вберегти своїх дітей від негатив-

них зовнішніх впливів.
Рональд А. Разбанд (113) Рональд А. Разбанд дає пораду другу, який переживає “кризу віри”. Віра предків Рональда А. Разбанда залишається міцною попри труднощі й 

душевний біль. Рональд А. Разбанд не діє за відповіддю на свою молитву, аж поки не отримує нагадування через Писання.
Лінда Ш. Рівз (88) Бойд К. Пекер свідчить, що завдяки покаянню і Спокуті Спасителя його гріхи були змиті. Завдяки щирому покаянню член Церкви, місіонер і навер-

нений знаходять радість та мир.

Дейл Г. Ренлунд (121) Юний Дейл Г. Ренлунд відчуває радість після того, як зізнається своєму президенту філії, що це він влаштував вибух петарди в церковному приміщенні.

Еван А. Шмутц (116) Член Церкви, чия сімʼя загинула при пожежі, дотримується своїх завітів та виявляє віру в те, що він знову буде зі своєю сімʼєю.

Керол М. Стівенс (9) Молода жінка, яка страждає від біполярного розладу, отримує силу, щоб свідчити про Спасителя і Його Спокусу.

Гарі Е. Стівенсон (44) Дванадцятирічна Мері Елізабет Роллінз читає Книгу Мормона й отримує свідчення про неї. Свідчачи про Книгу Мормона як місіонер,  
Гарі Е. Стівенсон отримує свідчення про її істинність.

Хуан А. Аседа (30) Небесний Батько відповідає на відчайдушну молитву Хуана А. Аседи, рятуючи його, коли той під час служіння на місії зірвався з гірської стежки.
Дітер Ф. Ухтдорф (15) Маленька дівчинка радить своїй бабусі: “Прислухайся краще!” Мати молиться, щоб її свавільна дочка повернулася до Господа. Двоє місіонерів, 

безуспішно стукаючи в кожні двері в чотириповерховому будинку, знаходять ті, які їм відкрили.
(19) Після довгого часу, терпіння, сподівань, віри, запевнень від своєї дружини та багатьох випитих літрів дієтичної газованої води, Дітер Ф. Ухтдорф 
навчився користуватися персональним компʼютером.
(71) Колишній член Церкви повертається знову до віри завдяки друзям, Святому Духу та спонуканням Доброго Пастиря.

Казухіко Ямашита (55) Як президент місії, Казухіко Ямашита мав благословення знати місіонера, який був “честолюбним для Христа”.
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Пророки та апостоли продовжують 
священнослужити по всьому світу 
(див. УЗ 107:23). Ось короткий 

огляд їхньої діяльності з минулої гене-
ральної конференції:

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий 
радник у Першому Президентстві, під 
час візиту до Англії, Франції та Бель-
гії в травні 2016 року дав надію членам 
Церкви в містах, де недавно відбулися 
теракти. Він спілкувався з біженцями, від-
відав територію храму в Парижі, Фран-
ція, (будівництво якого вже на заключній 
стадії) і взяв участь у створенні першого 
колу в Чеській Республіці. У липні 
він відвідав Італію, надавши чек на 3 
млн. доларів США з Церковних фондів 
на допомогу біженцям, і відвідав табір 
біженців у Греції. У вересні він відвідав 
членів Церкви в Румунії, Молдавії, 
Словакії, Норвегії та Німеччині, де 
він переосвятив Фрайберзький Німець-
кий храм. Він сказав, що євангелія дає 
надію людям, де б вони не були, і що 
серед членів Церкви “дійсно є відчуття, 
що вони є братами і сестрами в Церкві”.

Старійшина М. Рассел Баллард, з Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів, головував 
на конференції Московського Російського 
колу в червні, у той час як інші коли зби-
ралися в Саратові та Санкт-Петербурзі, 
Росія. Він також зустрівся з членами 
Церкви в Латвії, Естонії та Україні.

В Англії у червні старійшина 
Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав членам Британського 
парламенту, що свобода віросповідан-
ня дозволяє церквам робити добро 
по всьому світу. “Ми бажаємо, щоб усі 
жителі цієї планети мали благословення 
свободи віросповідання, і зараз нам до 

Церковні новини

Священнослужіння 
пророків і апостолів

Вгорі, починаючи з верхньої: 
президент Дітер Ф. Ухтдорф 
з дружиною Гарріет вітають 
святих останніх днів на 
переосвяченні Фрайберзького 
храму, Німеччина; старійшина 
Гарі Е. Стівенсон та інші 
провідники Церкви зустрічаються 
з керівниками уряду у В’єтнамі; 
президент Рассел М. Нельсон та 
старійшина М. Рассел Баллард 
надають підтримку жертвам 
повені та волонтерам в Луїзіані.

Внизу: старійшина Ніл Л. Андерсен 
відвідує Раротонгу; старійшина 
Квентін Л. Кук зустрічається 
з президентом Республіки 
Сальвадор; старійшина Джеффрі Р. 
Холланд слухає конференцію, 
присвячену темі переслідувань на 
релігійному ґрунті, у Віндзорському 
замку, Англія.
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цього ще дуже далеко”,—сказав він.
На конференції, присвяченій темі 

переслідувань на релігійному ґрунті та 
вимушеної міграції, яка проводилася у 
Віндзорському замку в Англії у верес-
ні, старійшина Джеффрі Р. Холланд, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
сказав, що досвід перших піонерів СОД 
може дуже допомогти сучасним біжен-
цям піднятися над їхніми обставинами. 
“Де це можливо, нам слід підтримувати 
біженців, давати їм змогу зберігати їхню 
унікальність та яскраво освітлювати 
історії з їхнього минулого”,—сказав він.

В Іспанії, разом з Канарськими 
островами, та в Португалії ста-
рійшина Девід А. Беднар, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, запросив чле-
нів Церкви, місіонерів та провідників 
заохочувати малоактивних повертатися 
до повної активності в Церкві.

Оскільки у червні В’єтнам надав 
Церкві повне й офіційне визнання, 
старійшини Квентін Л. Кук та Гарі Е. 
Стівенсон, обидва з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, зустрілися з урядов-
цями та обговорили історію і розвиток 
Церкви. Вони також поговорили про 
те, як Церква допомагає із соціальними 
та гуманітарними проектами й допо-
магає бідним і нужденним. Вони також 
головували на зборах в Гуамі, Мікро-
незія, та в Японії.

Також Брісбен, Австралія, та остро-
ви Кука були у червні благословенні 
візитом старійшини Ніла Л. Андерсена, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів. Ста-
рійшина Андерсен також відвідав острів 
Раротонга і став першим Апостолом, 
нога якого ступила на острів Мангайя.

У Колумбії, Перу та Еквадорі в 
червні старійшина Рональд А. Разбанд, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
змінив свій розклад, щоб відвідати 
людей, які ще не подолали наслідки 
великого землетрусу. Він передав 
послання любові від Президента 

Томаса С. Монсона і запевнив людей, 
які постраждали від землетрусу, що 
про них не забули.

У Гватемалі в серпні старійшина 
Квентін Л. Кук відмітив стабільне зро-
стання сімейно-історичних досліджень 
і храмової роботи та сказав, що це є 
показником віри членів Церкви.

Коли у червні короля і королеву 
Тонга привітали у Церковному Полі-
незійському центрі для відвідувачів на 
Гавайях, США, старійшина Дейл Г. 
Ренлунд, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, промовив вступне слово 
стосовно важливості сімейних уз.

У штаті Луїзіана, США, президент 
Рассел М. Нельсон, президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, та старійши-
на М. Рассел Баллард відвідали жертв 
повені, у той час як волонтери з Мор-
монських рук допомоги допомагали 
протягом серпня та вересня з приби-
ранням пошкоджених домівок. Старій-
шина Баллард звернув увагу, що 11000 
волонтерів прибули з 13 штатів.

А у вересні, під час всесвітнього 
духовного вечора для неодруженої 
молоді, який проходив у Вашингтоні, 
округ Колумбія, США, старійшина 
Кук сказав: “Нам не треба боятися 
навіть у небезпечному і неспокійному 
світі”. Він порадив дорослій молоді 
ставити праведні цілі, мати план їх 
досягнення і не недооцінювати власні 
таланти й здібності. Він також заохочу-
вав їх самостійно оцінити своє вико-
ристання соціальних медіа. “Ми дуже 
багато чуємо про те, що в соціальних 
медіа важливо бути собою і бути 
щирими,—сказав він,—але бути щиро 
схожими на Христа—це навіть важливі-
ша ціль, ніж просто бути щирими”.

Найостаннішу інформацію про 
священнослужіння цих провідників 
Церкви можна знайти на їх особи-
стих сторінках у Фейсбуці та на сайті 
prophets. lds. org. ◼

У Церкві зараз діють 152 
храми по всьому світу. 

Недавно освячені чи пере-
освячені храми це: храм у 
Філадельфії, шт. Пенсільванія 
[США], освячений 18 вересня 
2016 р.; Фрайберзький храм, 
Німеччина, переосвячений 
4 вересня, 2016 р.; та храм в 
Саппоро, Японія, освячений 
21 серпня 2016 р.

Ще двадцять дев’ять зараз 
у стадії будівництва, ремонту 
або їх будівництво було оголо-
шено. Найближчим часом пла-
нуються такі освячення: храм у 
Форт-Коллінз, шт. Колорадо 
(16 жовтня 2016 р.), храм у 
Стар-Валлей, шт. Вайомінг 
(30 жовтня 2016 р.), та храм у 
Хартфорді, шт. Коннектикут 
(20 листопада 2016 р.), усі 
вони в США. ◼

152 діючі 
храми



У сучасному світі миттєвого доступу до інформації в 
Інтернеті, молодь більше не ізольована від людей, 

які нападають на Церкву. Але нова програма, яка нази-
вається “Опанування доктрини”, допомагає студентам 
семінарії здобути глибше розуміння євангельської 
доктрини і зміцнює їхню віру в Ісуса Христа. 

Студенти також навчаються відповідати на складні 
питання і проблеми, діючи з вірою та оцінюючи ідеї і 
запитання з точки зору вічності; вони шукають глибшо-
го розуміння, звертаючись до джерел, встановлених 
Богом.

У зверненні до працівників семінарій та інститутів 
старійшина М. Рассел Баллард, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, сказав про “Опанування доктрини”: “Ця 
ініціатива—натхненна і своєчасна. Вона матиме чудовий 
вплив на наших молодих людей”.

Головні цілі програми “Опанування доктрини”—це 
допомогти студентам:

1. Отримати духовне знання.
2. Опанувати євангельську доктрину та уривки 

з Писань, які цієї доктрини навчають.

Основуючись на досягнутому раніше завдяки про-
грамі Опанування Писань, ця програма поглибленого 
вивчення дає змогу студентам зміцнити їх навернення 
і відданість як учнів Ісуса Христа, знайти захист проти 
впливу ворога і благословити життя інших людей.

Матеріали програми “Опанування доктрини” можна 
знайти на сайті lds. org/ si/ seminary/ manuals. ◼

Опанування доктрини
Святі останніх днів мають “конструктивно [залуча-

тися] до життєво важливої боротьби за свободу 
віросповідання”,—сказав старійшина Даллін Х. 

Оукс, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, на конферен-
ції, присвяченій свободі віросповідання, в штаті Техас, 
США, у вересні 2016 р. “Буквально всі, від дошкільнят 
до професіоналів усіх рівнів, матері й батьки, друзі й 
сусіди, усі можуть і мають розуміти, що таке свобода 
віросповідання та чому вона важлива”.

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, також виступив на захист свободи 
віросповідання під час патріотичного заходу в штаті 
Юта, США, у червні. “Недавно,—сказав він,—стало 
популярним захищати думку, що свобода віросповідан-
ня в дійсності є лише правом поклонятися, а не правом 
вільно застосовувати свою віру в щоденному житті”. 
Він заохотив людей віри виступати на захист свободи 
віросповідання, вивчаючи це питання, висловлюючи 
свою думку і залучаючись до культурних, громадських 
і політичних організацій та заходів.

Провідники Церкви багаторазово торкалися теми 
свободи віросповідання, беручи участь у конференці-
ях і виступаючи на них в Австралії, Бразилії, Мексиці, 
у Великобританії та різних місцях США. Знайдіть їх 
виступи і дізнайтеся про свободу віросповідання та 
про те, що ви можете зробити на її захист, зайшовши 
на religiousfreedom. lds. org. Деякі з розміщених там 
матеріалів стосуються лише Сполучених Штатів, але 
принципи можна адаптувати і в інших країнах. ◼

Захищати свободу 
віросповідання



“Найважливішим у плані є наш Спаситель, 

Ісус Христос. Без Його спокутної жертви все 

було б загублено. Однак недостатньо лише 

вірити в Нього і Його місію. Нам потрібно 

працювати і навчатися, шукати і моли-

тися, каятися й удосконалюватися. Нам 

потрібно знати Божі закони і жити за 

ними. Нам потрібно отримати Його  

спасительні обряди”.

Президент Томас С. Монсон, “Досконалий шлях до щастя”, 
Ліягона, лист. 2016, сс. 80–81.

Подивись і живи, автор Бен Хеммонд
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Див. Числа 21:4– 9; Алма 33:18– 22. Тих, хто подивився  
на Мойсея і мідяного змія, символ Сина Божого,  
було зцілено.



“Ми благословенні мати істину. У нас є заповідь ділитися 
істиною”,—сказав Президент Томас С. Монсон під час  

186- ї піврічної генеральної конференції Церкви. “Давайте 
жити за істиною, аби ми могли заслужити все, що Батько 
має для нас. Він все робить нам на благо. Він сказав нам: 

“Бо ось, це є Моя робота і Моя слава—здійснювати  
безсмертя і вічне життя людини”.




