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Стаття до фото з першої
сторінки обкладинки:
Якої сили надає знання
плану! с. 32
Камені провидця, Джозеф Сміт
і Книга Мормона, с. 10
Щасливої сотої річниці:
домашній сімейний вечір
по всьому світу, с. 26
Переосмислене ставлення до
випробування, яким є порнографія, с. 50

“Іншу притчу Він їм розповів: Царство Небесне подібне до розчини,
що її бере жінка, і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне”.
Матвій 13:33

Ліягона, жовтень 2015 р.
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ПОСЛАННЯ
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Послання Першого
Президентства: Добігти
із палаючим факелом

Президент Дітер Ф. Ухтдорф

Послання візитного
вчителювання: Божественні
якості Ісуса Христа: сповнений
милосердя і любові

СТАТТІ

10 Джозеф—провидець
Річард Е. Терлі мол.,
Робін С. Дженсен і
Марк Ашурст-Макгі

Яким чином пророк Джозеф
Сміт зміг виконати своє покликання провидця і перекласти
Книгу Мормона?

18 Слова, які змінюють наш світ
Норман С. Хілл

32 План спасіння: священний

скарб знань, що скеровує нас
Старійшина Роберт Д. Хейлз

Проект з подолання неграмотності, запроваджений
радою округу в Гані, приніс
деяким святим незмірні
благословення.

Підтримка плану Небесного
Батька була нашим ключем
до успіху в доземному житті,
і зараз усе ще є ключем до нашого успіху в цьому житті.

22 Навчати молодь, як керувати
у спосіб Спасителя
Керол Ф. Мак-Конкі

Молодь—це майбутні провідники Церкви, але вони можуть
набувати досвід провідництва
вже сьогодні.

26 Святкування домашнього
сімейного вечора

Подивіться, як члени Церкви
по всьому світу беруть участь
у цьому важливому заході, що
зміцнює сім’ю.

РУБРИКИ

8
9

Служіння в Церкві:
Чи роблю я достатньо?
Брук Бартон

Роздуми: Гарбузи чи дині?
Рейчел Кокс

40 Голоси святих останніх днів
80 До нових зустрічей:
Шлях до безпеки

Президент Генрі Б. Айрінг

НА ОБКЛАДИНЦІ
Перша сторінка обкладинки: фотоілюстрація
Коуді Белл. Друга сторінка обкладинки:
фотографія © StockFood/Talbott, Barbara.
Третя сторінка обкладинки: фотографія
Тіффані Мілоан Тонг.
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ДІТЯМ

50 Як вибратися з пастки

72

порнографії

Старійшина Даллін Х. Оукс

П’ять принципів, які допоможуть вам правильно
реагувати на ЗМІ з вмістом
сексуального характеру.

56 У вірному місці у вірний час

44

Іноді ви просто знаєте, що
Господь з певних причин помістив вас—або когось іншого—
туди, де ви знаходитеся.

58 Плакат: Твоя Книга життя
59 Рядок за рядком:
Буття 1:26–27

44 Жити зі справжнім наміром
Ренделл Л. Рідд

Аналіз того, “чому” ви приймаєте ті чи інші рішення,
допоможе вам жити більш
вдумливим та зосередженим
життям.

48 Віра, служіння і буханка хліба
Ніссанка (Ніш) Муту Мудаліге

Я хотів іти навчати з
місіонерами; я просто
не знав, як знайти гроші,
щоб дістатися туди.

60 Мої пошуки істини
Пенг Хуа

Коли я зростав, мене навчали,
що Бога немає, але я мав особисто дізнатися чи це так.

62 Дивовижні юнаки
і дівчата з Писань
Гізела Гутьєр

Як і ви, молодь в Писаннях
стикалася з труднощами і
спокусами. Чого ви можете
навчитися з їхнього прикладу
віри та відваги?

64 Запитання і відповіді

Як я можу примиритися з тим,
що моя мама помирає, навіть
після того, як ми постилися
і молилися, щоб вона жила?

Чи зможете
ви в цьому
номері знайти
заховану Ліягону?
Підказка: Де
можна знайти
допомогу, якщо
не знаєш, що
робити?
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66 Переможне рішення
Марісса Віддісон

Нарешті Міранда отримала
шанс грати в переможній
команді. Але чи могла вона
грати в неділі?

68 Куточок для запитань

Чим тебе найбільш приваблює
членство в Церкві?

69 Наша сторінка
70 Час вивчення Писань:

Петро, Корнилій та ангел
Ерін Сандерсон

72 У пошуках допомоги
Кімберлі Рейд

Тейт побачив щось таке,
що не слід було бачити, але
він боявся розповісти про
це батькам.

74 Ой, ні! А що ж далі?

Що треба робити, коли
ви бачите щось, що, як ви
знаєте, є поганим?

75 Гарбузи Павлика

Павлик і не думав, що колись
виросте таким, щоб піти на
місію, як його брат.

79 Музика: Один з мільйона

Джен Пінбороу і Майкл Ф. Муді
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Ідеї для домашнього сімейного вечора
У цьому номері є статті та вправи, якими можна скористатися на домашньому
сімейному вечорі. Ось два приклади:

“Святкування домашнього сімейного
вечора”, с. 26: Незалежно від того, чи
ви проводите його кожного тижня, чи це
ваша перша спроба, подумайте про проведення особливого домашнього сімейного вечора на вшанування домашнього
сімейного вечора! Ви можете прочитати
статтю про те, як сім’ї по всьому світу з
радістю проводять час разом, вивчаючи
євангелію. Ви можете обговорити, як ви
будете досягати своєї цілі—проводити
домашній сімейний вечір. Як вам,
можливо, потрібно буде адаптувати
його, щоб пристосувати до потреб своєї
сім’ї? Ви можете взяти всією сім’єю
зобов’язання перетворити цю 100-літню

традицію на пріоритет у вашому домі,
якою б не була ваша ситуація.
“У пошуках допомоги”, с. 72: Ви
можете прочитати цю статтю разом із
сім’єю, а потім обговорити наступні
запитання: (1) Які види зображень або
медіа можуть потрапляти дітям на очі?
(2) Які з них нам не слід переглядати чи
зосереджувати на них увагу? (3) Що буде
робити кожна людина в ситуації, коли
вона бачить або чує те, що, як вона знає,
їй не слід бачити або чути? Обговоріть
методи зі статті “Ой, ні! А що ж далі?”
на с. 74, якщо вам потрібна допомога
з пошуком ідей (віддалитися від ситуації,
поговорити з батьками, служити тощо).

ВАШОЮ МОВОЮ
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті languages.lds.org.
Відвідайте сайт Facebook.com/liahona.magazine, щоб знайти ідеї для домашніх
сімейних вечорів, допомогу у підготовці до уроків Недільної школи та матеріали, якими
ви можете поділитися з друзями та сімʼєю (доступно англійською, португальською та
іспанською мовами).
ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.
Грамотність, 18
Джозеф Сміт, 10
Домашній сімейний
вечір, 26
Історія Церкви, 10
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Книга Мормона, 10, 44
Медіа, 50, 72, 74
Милосердя, 7
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ПОСЛАННЯ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Президент
Дітер Ф. Ухтдорф

Другий радник у
Першому Президентстві

Добігти

З ПАЛАЮЧИМ ФАКЕЛОМ

У

стародавній Греції бігуни змагалися в естафетному
бігові, що називався лампадедромія 1. Під час перегонів бігуни тримали у руці факел і передавали
його наступному учаснику забігу, аж поки останній член
команди не перетинав фінішну лінію.
Приз завойовувала не та команда, яка добігала найшвидше, а та, яка перетинала фінішну лінію із палаючим
факелом.
У цьому є глибокий за змістом урок, якого навчають
давні й сучасні пророки: хоча й важливо розпочати
перегони, однак ще важливіше закінчити їх із запаленим
факелом.
Старт Соломона був сильним

Великий цар Соломон є прикладом того, хто стартував з великою силою. У молодості “полюбив Соломон
Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида”
(1 Царів 3:3). Бог був задоволений ним і сказав: “Проси,
що Я маю дати тобі!” (1 Царів 3:5).
Замість того, щоб просити багатств чи довгого життя,
Соломон попросив “серце розумне, щоб судити народ
Твій, щоб розрізняти добре від злого” (1 Царів 3:9).
Це настільки сподобалося Господу, що Він благословив Соломона не лише мудрістю, але й незмірним
багатством та довгим життям.
Хоча Соломон дійсно був дуже мудрим і зробив
багато величних справ, на фініші він не був сильним. На
жаль, пізніше у своєму житті “робив Соломон зле в очах
Господніх, і не йшов певно за Господом” (1 Царів 11:6).
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Закінчити свої особисті перегони

Скільки разів ми починали щось
і не закінчували? Дієти? Заняття фізкультурою? Зобов’язання щодня
читати Писання? Рішення бути
кращими послідовниками Ісуса
Христа?
Як часто ми беремо зобов’язання у січні і з величезним заповзяттям дотримуємося їх упродовж
кількох днів, кількох тижнів або навіть кількох місяців лише для того, щоб у жовтні зрозуміти, що
полум’я нашого запалу мало чим відрізняється
від холодного попелу?
Якось я натрапив на смішний малюнок: собака
лежав біля пошматованого ним аркушу паперу. На
аркуші було написано: “Посвідчення про закінчення
загального курсу послуху”.
Іноді це дуже нагадує нас.
У нас хороші наміри; ми енергійно починаємо; ми
хочемо робити все найкращим чином. Але в кінці від
наших зобов’язань нічого не залишається: вони пошматовані, непотрібні й забуті.
Це людська природа—спотикатися, робити помилки
та іноді сходити з дистанції. Але як послідовники Ісуса
Христа ми маємо зобов’язання не лише почати перегони, але й добігти до фінішу—і фінішувати зі своїм
яскраво палаючим факелом. Спаситель пообіцяв Своїм
учням: “А хто витерпить аж до кінця,—той буде спасений!” (Maтвій 24:13).

Дозвольте перефразувати сказане Спасителем у наш
час: якщо ми будемо дотримуватися Його заповідей і
добіжимо з палаючим факелом, то будемо мати вічне
життя—найбільший з усіх дарів Бога (див. УЗ 14:7;
див. також 2 Нефій 31:20).

Поки ми продовжуємо підніматися і рухатися до Спасителя, ми
перемагаємо в перегонах і наші
факели яскраво палають.
Бо факел не має відношення до
того, хто ми є або що ми робимо.
Факел має відношення до
Спасителя світу.
А це і є Світло, яке ніколи не
потьмяніє. Це—Світло, що поглинає
всю темряву, загоює наші рани і
палахкотить навіть посеред найглибшого смутку і непроглядної темряви.
Це—світло, яке перевищує всяке
розуміння.
Тож нехай кожен з нас закінчить той шлях, який ми почали.
А з допомогою нашого Спасителя
і Викупителя, Ісуса Христа, ми
дістанемося фінішу, сповнені
радості і з палаючими факелами. ◼
ПОСИЛАННЯ:

1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,”
www.perseus.tufts.edu/hopper. Павсаній описує різні перегони з
факелами, в яких факелоносці, можливо, по одному з кожного племені, не передавали свій факел. Але в лампадедромії переможцем
вважався той, хто першим добіг до кінця, зберігши вогонь факела.

ФОТОГРАФІЯ COMSTOCK/STOCKBYTE/THINKSTOCK

Світло, яке ніколи не згасає

Іноді, після того як ми спотикаємося, помиляємося
або навіть здаємося, ми занепадаємо духом і думаємо, що наше світло назавжди згасло і ми програли
перегони. Але я свідчу, що Світло Христа неможливо
загасити. Воно сяє в найтемнішу ніч і буде знову наповнювати світлом наше серце, якщо тільки ми прихилимося серцем до Нього (див. 1 Царів 8:58).
Як би часто чи як би далеко ми не падали, Світло
Христа завжди яскраво сяє. І навіть у найтемнішу ніч,
якщо ми лише зробимо хоча б крок до Нього, Його
світло поглине тіні й знову запалить нашу душу.
Ці перегони в учнівстві—не спринтерський забіг.
Це—марафон. І дуже мало значення має те, як швидко
ми біжимо. Насправді, єдиний спосіб, у який ми можемо
програти цей забіг,—це поступитися або здатися в кінці.

ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

В

и можете заохочувати тих, кого навчаєте, поміркувати над тим, на якому етапі життєвих “перего-

нів” вони зараз перебувають. Чи їхні факели яскраво
палають? Ви можете зачитати фразу про те, що
Світло Христа—це “Світло, що поглинає всю темряву,
загоює наші рани і палахкотить навіть посеред найглибшого смутку і непроглядної темряви”. Потім ви
можете обговорити з тими, кого навчаєте, як Світло
Христа впливало на їхнє життя в минулому і як воно
впливає на їхнє життя зараз.
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МОЛОДІ
Наповни пальним свій факел: 30-денне випробування

М

олодь Церкви, яка має таке напружене життя, може
легко зійти на колію буденності, особливо коли
йдеться про духовні речі. Ми читаємо Писання, молимося
і поклоняємося в однаковий спосіб майже кожного дня,
а потім дивуємося, чому, як нам здається, відчуваємо
духовний спад.
Один з найкращих способів підтримувати яскравий вогонь у вашому духовному факелі—це переконатися, що ви
здобуваєте глибокий духовний досвід.
Але це легше сказати, ніж зробити,
тож ось пропозиція, яка допоможе вам
продовжувати свій духовний розвиток:
подумайте про якусь вправу, пов’язану
з євангелією, яку ви ніколи не робили
раніше (або робили лише інколи), і
візьміть зобов’язання робити її кожного
дня упродовж місяця. Ви можете почати

з малого, бо зрозумієте, що легше перетворювати маленькі
зміни на такі, що стануть тривалими. Щоб робити те, що
змусить нас вийти із зручної зони духовного комфорту, необхідно виявляти більше віри та зусиль, але коли ми це робимо,
ми запрошуємо Святого Духа перебувати з нами і виявляємо
більшу віру в Небесного Батька та прагнення наближатися до
Нього. Ось кілька ідей, як можна почати:
• Поставте за мету молитися вранці та ввечері.
Намагайтеся молитися вголос.
• Прокидайтеся на 15 хвилин раніше
і читайте Писання до школи.
• Читайте виступи з останньої генеральної конференції.
• Помістіть вірш з Книги Мормона
в соціальних медіа.
• Слухайте гімни або церковну музику
замість своєї звичної музики.

ДІТЯМ
Зроби свій факел яскравішим

К

олись дуже давно у Греції проводилися перегони, в яких бігуни тримали запалені факели. Хто пробігав усю дистанцію
із запаленим факелом, був переможцем. Президент Ухтдорф

Усміхатися
або казати “привіт”
тому, хто виглядає
самотнім

Розсердитися
на когось

Піклуватися
про своє
тіло

каже, що життя схоже на ті перегони. Факел, який ми тримаємо,—це Світло Христа. Коли ми намагаємося бути такими, як
Ісус Христос, ми допомагаємо нашим факелам сяяти яскравіше.

Насміхатися
з брата або
сестри

Слухатися
пророка

Не намагатися
виправити
помилку

Допомагати
іншим

ФІ НІШ

Розмалюй в кружечках
те, що цей хлопчик може
робити, аби бути схожим
на Ісуса і мати яскравіший
вогонь у своєму факелі.

ІЛЮСТРАЦІЇ СІМОНИ ШІН

ШКОЛА

ПОСЛАННЯ ВІЗИТНОГО ВЧИТЕЛЮВАННЯ

З молитвою вивчіть цей матеріал і спробуйте зрозуміти, чим поділитися. Як розуміння
божественних якостей Спасителя збільшить вашу віру в Нього і благословить тих,
про кого ви піклуєтеся як візитна вчителька? Більш докладна інформація міститься
на сайті reliefsociety.lds.org.

Віра, сім’я,
допомога

Божественні якості
Ісуса Христа:
сповнений
милосердя
і любові

З нашої історії
“Сестра, яка нещодавно овдовіла, була вдячна за візитних
вчительок, які сумували з нею та
втішали її. Жінка писала: “Мені
вкрай було потрібно, щоб хтось
був поруч, хто міг би мене вислухати. … І вони слухали. Вони

Це одне з серії послань візитного вчителювання, де розповідається про божественні
якості Спасителя.

втішали мене, плакали зі мною,
обнімали мене … [і] допомогли

П

ВПЛИВ ПРАВЕДНИХ ЖІНОК, ХУДОЖНИК ДЖУЛІ РОДЖЕРС

утівник по Писаннях дає таке
визначення милосердю: “найвищий, найблагородніший, найсильніший вид любові” (“Милосердя”).
Це чиста любов Ісуса Христа.
Вивчаючи Ісуса Христа і намагаючись бути такими, як Він, ми почнемо відчувати Його чисту любов
у нашому житті й відчувати спонукання любити інших та служити
їм, як Він. “Мати милосердя—це
терпеливо ставитися до людини, яка
розчаровує нас,—сказав Президент
Томас С. Монсон.—Це не піддатися імпульсу легко образитись. Це
приймати слабкості і помилки. Це
приймати людей такими, як вони є.
Це помічати не фізичну зовнішність,
а риси, які з часом не потьмяніють.
Це не піддатися імпульсу розділяти
інших на категорії” 1.

мені подолати глибокий розпач
та депресію тих перших місяців
самотності”.
Ще одна жінка розповіла про

У Книзі Мормона ми дізнаємося
про найвеличнішу істину, що ми
“мол[имося] Батькові з усією енергією [нашого] серця, щоб [нас] було
сповнено цією любов’ю, яку Він
дарував усім, хто є істинними послідовниками Його Сина, Ісуса Христа;
щоб [ми] могли стати синами [і дочками] 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” (Мороній 7:48–48).

Додаткові уривки з Писань

Іван 13:34–35; 1 Коринтянам 13:1–13;
1 Нефій 11:21–23; Eтер 12:33–34

свої почуття, коли відчула на
собі справжнє милосердя візитної вчительки: “Я знала, що я
не лише номер у її записах про
відвідування. Я знала, що вона
турбується про мене” 2.
Як і ці сестри, багато святих
останніх днів по всьому світу
можуть підтвердити істину такого висловлювання Президента
Бойда К. Пекера (1924–2015),
президента Кворуму Дванадцятьох апостолів: “Як втішає
знання того, що куди б [сім’я]
не поїхала, її чекає церковна
сім’я. У той же день, коли вони
приїжджають, він належить до
кворуму священства, а вона—
до Товариства допомоги” 3.

Поміркуйте над цим
Яким чином Христос є нашим
досконалим прикладом любові
і милосердя?

ПОСИЛАННЯ

1. Томас С. Монсон, “Милосердя ніколи не
минає”, Ліягона, лист. 2010, с. 124.
2. Дочки в Моєму царстві: історія і спадок
Товариства допомоги (2011), сс. 131–132.
3. Дочки в Моєму царстві, с. 95.
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СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВІ

ЧИ РОБЛЮ Я ДОСТАТНЬО?
Брук Бартон

У

віці 23 років мене покликали
президентом Товариства допомоги у нашому студентському
приході для одружених. Я пам’ятаю,
що відчувала себе невідповідною
цьому покликанню, і в той же час
мала бажання виконувати його
якнайкраще. Я мала велике бажання
і ентузіазм служити, але сумнівалася
у своїй здібності бути хорошим
провідником.
Після кількох місяців служіння
президентом Товариства допомоги
я відчувала, що роблю не достатньо.
Я хотіла мати можливість встановити
контакт з сестрами і бути налаштованою на їхні особисті потреби, але
відчувала, що мені це не вдається.
Я поговорила зі своїм єпископом
і висловила своє занепокоєння.
Я пояснила, що просто не в змозі
охопити увагою всіх сестер, як мені
того хотілося б. Я розповіла, як
шкодую, що не можу бути п’ятьма
особами одночасно, аби виконати
роботу саме таким чином, як, на
мою думку, слід було б. Я намагалася говорити про свої проблеми
легко і з гумором, але невдовзі мої
очі наповнилися сльозами розпачу. Він усміхнувся і звернувся з
найкращою порадою провідника,
яку я будь-коли отримувала.
“Чи знаєте ви історію про
пастуха, який, загубивши одну
8

Ліягона

вівцю в отарі, залишив дев’яносто і дев’ять, щоб знайти її”?
(Див. Лука 15:4–7). Я кивнула.
“У цій притчі так багато
мудрості,—продовжував він.—
Пастух знав, що з дев’яносто й дев’ятьма нічого не станеться, якщо
він залишить їх, щоб знайти ту
загублену”.

Потім мій єпископ дав наступну
пораду:
“Знаєте, дев’яносто і дев’ять
мають гарний спосіб доглядати
одна за одною, поки вас не буде.
Вони будуть підтримувати одна
одну і триматися разом дуже міцно.
Я пропоную вам зосередитися на
тих, хто, як здається, загубився.
З рештою все буде гаразд”.
Я мала сильне свідчення, що сказане ним було істинним і що мені
не потрібно перейматися відразу
всією отарою. Моя мета полягала
в тому, щоб знайти загублених і
запросити їх повернутися до отари.
Таким чином цілі Небесного Батька
буде здійснено, і я буду знаряддям
у Його руках.
Слухаючи пораду єпископа,
я відчувала більше розуміння
того, як я маю служити за волею
Господа у Його царстві. Я також
отримала духовний заряд, що зміцнив мене у моєму покликанні, бо я
служила так, як навчав Спаситель.
Силою Святого Духа мій єпископ
дав мені більший дар розуміння
і бачення.
Я свідчу, що, коли ми молимося і
шукаємо натхнення від провідників
священства, вони отримають натхнення показувати нам, як керувати
у праведний спосіб. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

КОМБІНОВАНА ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ MIKE BOYLAND/ISTOCK/THINKSTOCK AND OLEKSIY FEDOROV/HEMERA/THINKSTOCK

Урок про загублену вівцю допоміг мені зрозуміти, як краще виконувати своє покликання.

РОЗДУМИ

ГАРБУЗИ ЧИ ДИНІ?
Рейчел Кокс

Іноді немає неправильного вибору.
Є просто вибір.

ІЛЮСТРАЦІЯ КЕРОЛАЙН ВІББЕРТ

М

ій батько був дуже здивований,
коли побачив, що гарбузове
насіння, яке він посадив у минулому
році, вирішило цього літа прорости
посеред грядки, де росли дині. Дині
росли досить добре, але гарбузи
також. Так що мій батько подумував
про те, щоб дати гарбузам вирости.
Однак він знав, що гарбузи заглушатимуть дині.
Тож йому треба було зробити
вибір. Він міг або видалити гарбузи,
створивши диням кращі умови для
успішного зростання, або залишити
гарбузи і слідкувати, щоб вони не
витісняли дині, що, ймовірно, зменшить врожайність обох рослин. Тож
гарбузи чи дині? Це був вибір між
двома хорошими варіантами.
Зваживши обидва, батько вирішив видалити гарбузи, які вже
буйно розрослися. Справа не лише
в тому, що вони пізно проросли,
але він вирішив, що йому більше
хочеться мати заплановані дині,
ніж несподівані гарбузи.
Цей випадок наштовхнув мене на
думку про рішення, які ми приймаємо, особливо у наших стосунках
з іншими. Чи то в своїй сім’ї, чи з

друзями, роботодавцем або тими,
з ким ми зустрічаємося чи одружуємося, коли треба зробити вибір між
двома хорошими речами, розпізнати правильний або найкращий варіант іноді важко, особливо коли ми
хочемо уникнути поганого вибору.
Страх зробити неправильний вибір
іноді нас паралізує, і той страх може
заважати рухатися вперед з вірою.
Але істина полягає в тому, що іноді
немає неправильного вибору. Є
просто вибір. У випадку з моїм батьком, він основував своє рішення на
тому, що він цінував більше. Йому
було шкода бачити, як гинуть гарбузи, але він знав, що пізніше буде
жалкувати через шкоду, яку вони
завдадуть диням.
У житті певні рішення, які нам
доводиться приймати, часто не
мають значення, наприклад, що

нам їсти на сніданок? Якого кольору сукню одягнути сьогодні?
Коли нам треба зробити вибір
між двома хорошими речами, ми
можемо зробити, як мій батько—
просто запитати: “Що я ціную
більше?” Тоді робіть вибір і рухайтеся вперед з вірою, довіряючи,
що Господь нас виправить, якщо
ми у чомусь помиляємося.
Але певні рішення дійсно багато
значать. Президент Томас С. Монсон
якось сказав: “Перед нами постійно
постає вибір. Щоб мудро зробити
його, потрібна мужність—мужність
сказати “ні”, і мужність сказати “так”.
Рішення насправді визначають
долю” (“Три принципи вибору”,
Ліягона, лист. 2010, с. 68). Коли
перед нами постає такий вибір,
найкраще запитання, яке ми можемо
собі поставити, таке: “Що Господь
цінує більше?” Якщо ми знаємо відповідь на це запитання, то все, що
нам потрібно—це поставити свої
цінності у відповідність з Його цінностями, а потім триматися цього
рішення. Це завжди буде правильним вибором. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
Жовтень 2015
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провидець
ДЖОЗЕФ—

Історичний літопис проливає світло
на те, як Джозеф Сміт виконував
свою роль провидця і перекладача
Книги Мормона.

ДЖОЗЕФ СМІТ, ПРИПИСУЄТЬСЯ ДЕВІДУ РОДЖЕРСУ, З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ COMMUNITY OF CHRIST LIBRARY-ARCHIVES, IНДЕПЕНДЕНС, ШТ. МІССУРІ

Річард Е. Терлі мол., помічник церковного історика та літописця,
Робін С. Дженсен і Марк Ашурст-Макгі, Відділ церковної історії

6

квітня 1830 року, в той день, коли Джозеф Сміт організував Церкву Христа
(пізніше названу Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів)1, він проголосив слова одкровення тим, хто там зібрався. “Ось,—лунає в ньому голос
Бога,—має вестися запис серед вас, і в ньому тебе [Джозефа Сміта] має бути
названо провидцем” (УЗ 21:1).
Найбільш явною ознакою ролі провидця, яку мав Джозеф Сміт у щойно організованій Церкві, була Книга Мормона, яка, як він неодноразово пояснював,
була перекладена “даром і силою Бога” 2. Багато з найближчих Джозефу людей
у рік, що передував організації Церкви, були свідками процесу появи Книги
Мормона і мали певне розуміння значення слова провидець.
Значення провидця

Що означало провидець для молодого пророка і його сучасників? Джозеф
виховувався у сім’ї, де читали Біблію, а в ній неодноразово згадується про
провидців. У 1 Книзі Самуїла, наприклад, написано: “Колись в Ізраїлі, коли хто
ходив питатися Бога, то так говорив: “Давайте підемо до провидця”. Бо що
сьогодні, “пророк”, колись звалося “провидець” (1 Самуїлова 9:9).
У Біблії також згадується, що люди отримували духовні прояви за допомогою фізичних предметів, наприклад, жезлів 3, мідного змія на жердині (який став
поширеним символом професії лікаря)4, ефода (частина вбрання священика,
на якій є два дорогоцінні камені)5 та Уріма і Тумміма 6.
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З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ БІБЛІОТЕКИ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Джозеф і його дружина Емма Гейл Сміт жили в одноповерховій частині цього будинку під час перекладу Книги
Мормона. Двоповерхова будівля справа від дому була
добудована пізніше.

“Здатність бачити” і “провидці” були частиною американської та сімейної культури, в якій виховувався
Джозеф Сміт. Завдяки глибокому знанню мови Біблії та
поєднанню англо-європейської культур, принесених до
Північної Америки іммігрантами, деякі люди на початку
19 століття вважали, що обдаровані особи могли “бачити”, тобто отримувати духовні прояви за допомогою
фізичних предметів, наприклад, каменів провидця 7.
Молодий Джозеф Сміт визнавав такі тогочасні народні методи, у тому числі ідею про використання
каменів провидця, аби побачити загублені чи заховані
речі. Оскільки в Біблії розповідається, що у давнину Бог
використовував фізичні предмети для зосередження віри
людей чи духовного спілкування, Джозеф та інші люди
вважали це прийнятним у їхні дні. Батьки Джозефа,
Джозеф Сміт старший і Люсі Мак-Сміт, підтверджували
прийняття тогочасної культури їхньою сім’єю та використання ними предметів у такий спосіб, а селяни
Пальміри та Манчестера, шт. Нью-Йорк, де жили Сміти,
просили Джозефа відшукувати загублені речі до того, як
він переїхав до Пенсильванії наприкінці 1827 року 8.
Ті, хто не розуміє, як люди у 19 столітті в тій місцевості, де жив Джозеф, жили відповідно до своєї релігії,
можуть не знати про камені провидця, і вчені давно
полемізують стосовно цього періоду його життя.
Частково, завдяки Просвітництву, тобто Століттю розуму, періоду, коли на першому плані була наука та видимий світ, а не духовні питання, багато людей у добу
Джозефа почали відчувати, що використання фізичних
предметів для релігійних цілей, таких як камені або
палиці, було забобонним або недоречним.
Пізніше, коли Джозеф розповів свою надзвичайну
історію, він наголошував на своїх видіннях та інших
духовних проявах 9. На противагу, деякі з його колишніх соратників звертали особливу увагу на те, що він
12 Л і я г о н а

Для тисяч членів Церкви
за життя Джозефа Сміта і
мільйонів після його смерті
він є пророком, провидцем
і одкровителем.

раніше використовував камені провидця, аби зруйнувати його репутацію у світі, що все більше заперечував
таку практику. Джозеф та інші перші члени Церкви вирішили не зосереджуватися на впливі народних традицій
у їхніх зусиллях з проповідування євангелії, оскільки
багато перспективних навернених переживали зміну в
сприйнятті релігії в Століття розуму. Однак у тому, що
стало канонізованими одкровеннями, Джозеф продовжував навчати, що камені провидця та інші засоби, так
само як і здатність працювати з ними, були важливими
і священними дарами від Бога 10.
Засоби, за допомогою яких
перекладалася Книга Мормона

Камені провидця також з’явилися в історичних описах, де розповідається про Джозефа Сміта і переклад
Книги Мормона. Офіційна історія Джозефа, почата
в 1838 році, описує відвідування ангела, якого звали
Мороній і який розповів йому про золоті пластини,
заховані на пагорбі неподалік. Джозеф розповідає, що
поки він розмовляв з ангелом, його розуму “відкрилося
видіння” настільки ясне, що він “впізнав це місце”, коли
пізніше сам його побачив (Джозеф Сміт—Історія 1:42).
В історії, яку Джозеф почав писати в 1838 році,
Мороній застерігає його, що “Сатана буде спокушати
мене (через скрутні обставини сім’ї мого батька) використати ті пластини для збагачення”. Ангел заборонив це робити, як розповідає Джозеф, кажучи, що якщо у Джозефа
будуть “інш[і] намір[и]”, крім побудови Божого царства, він
“не змож[е] отримати їх” (Джозеф Сміт—Історія 1:46). У
історії, написаній ним раніше,—в 1832 році—Джозеф пояснює: “Я …шукав пластини, з метою отримати багатство,
а не для того, щоб виконати заповідь—мати око, єдиноспрямоване до Слави Божої” 11. Внаслідок цього від нього
вимагалося повертатися на пагорб Кумора упродовж

В іншій історії з Книги Мормона Алма
молодший передає тлумачі своєму синові Геламану. “Зберігай ці тлумачі”,—
радить Алма йому, кажучи про два камені
в срібних дугах. Але Алма також цитує

З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ БІБЛІОТЕКИ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ; ФОТО
ЗБІЛЬШЕНЕ ДЛЯ ЯСНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ

ДЖОЗЕФ СМІТ, ПРИПИСУЄТЬСЯ ДЕВІДУ РОДЖЕРСУ, З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ
COMMUNITY OF CHRIST LIBRARY-ARCHIVES, IНДЕПЕНДЕНС, ШТ. МІССУРІ

чотирьох років, поки він не буде підготовлений отримати пластини (див. Джозеф Сміт—
Історія 1:53–54).
Джозеф розповідав, що коли нарешті
отримав пластини від Моронія у 1827 році,
він також отримав два камені, якими мав
користуватися під час перекладу пластин.
Він та його близькі знайомі залишили розповіді про ці камені, описуючи їх так: білі
чи чисті ззовні, вставлені в срібні дуги або
оправи, як сучасні окуляри чи монокль, та
приєднані до великого нагрудника 12. Згідно
з описами, цей пристрій для провидця був
об’ємистим. Мати Джозефа Сміта розповідала, що він від’єднував камені від нагрудника для більш зручного їх використання 13.
У тексті Книги Мормона ці камені називаються “тлумачами”; там пояснюється,
що вони були “приготовлені від початку,
і передавалися з роду в рід, з метою тлумачення мов” та “утримувалися і зберігалися
рукою Господа” (Moсія 28:14‒15, 20).
У книзі також розповідається, як Господь
дав “два камінці” брату Яреда з обіцянням,
що вони допоможуть майбутнім поколінням відновити його слова. “Запиши це і
запечатай це,—наказує йому Господь,—і Я
покажу це у Свій належний час дітям людським”. Ці камінці, як пояснював Господь,
будуть “збільшува[ти] для очей людських
те, що ти напишеш” (Eтер 3:24, 27).
На той час, коли у середині 1829 року
Джозеф Сміт закінчив диктувати свій переклад Книги Мормона писарям, значення
слова провидець було ширше пояснено
у тексті. Книга Мормона містить пророцтво, яке приписується Йосипу з Єгипту, і
в якому проголошується, що один з його
нащадків—чітко вказується на Джозефа
Сміта—буде “вибраним провидцем”, приводячи інших нащадків “до знання завітів”, які
Бог склав з їхніми предками (2 Нефій 3:6, 7).

пророцтво, яке, як здається, стосується
одного каменя: “І Господь сказав: Я приготую для Мого слуги Ґазéлема камінь,
який буде сяяти в темряві, як світло”
(Aлма 37:21, 23).
Визначним є те, що хоча в контексті це
слово згадується як “тлумачі” (множина), це
пророцтво каже про передання слузі, на ім’я
Ґазéлем, “каменя” (однина)14 який буде сяяти
в темряві, як світло”. Перші святі останніх
днів вірили, що слугою з пророцтва був
Джозеф Сміт15.
В дійсності, історичні дані показують,
що крім двох каменів провидця, відомих
як “тлумачі”, Джозеф Сміт використовував
щонайменше ще один камінь під час перекладу Книги Мормона, часто кладучи його
в капелюх, аби закрити від світла. Згідно
з тим, що кажуть сучасники Джозефа, він
робив це, аби краще бачити слова на
камені 16.
У 1833 році Джозеф Сміт і його соратники почали використовувати біблійний

Фрагмент сторінки
оригінального манускрипту Книги Мормона
з описом виходу сім’ї
Легія з Єрусалиму, як
ми його маємо в наш
час у 1 Нефії 2. Джозеф
Сміт диктував Книгу
Мормона кільком
писарям, включаючи
Олівера Каудері, який
писав ці рядки.
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АНГЕЛ МОРОНІЙ ПЕРЕДАЄ ПЛАСТИНИ ДЖОЗЕФУ СМІТУ, ХУДОЖНИК С. С. А. КРІСТЕНСЕН

Члени Церкви упродовж усієї історії Церкви намагалися
зрозуміти ранній етап життя Джозефа Сміта і те, як він
знайшов та переклав золоті пластини. Це зображення,
зроблене художником С. С. А. Крістенсеном у 1886
році змальовує, як Джозеф Сміт отримав пластини від
ангела Моронія.

термін “Урім і Туммім”, згадуючи про будь-які камені,
що використовувалися для отримання божественних
одкровень, у тому числі обидва нефійські тлумачі
та один камінь провидця 17. Така неточна термінологія ускладнила спроби реконструювати точний
метод, за допомогою якого Джозеф Сміт перекладав
Книгу Мормона. Крім використання тлумачів, згідно
з Мартіном Гаррісом, Джозеф для зручності під час
перекладу Книги Мормона також використовував
один зі своїх каменів провидця. Інші джерела підтверджують, що у Джозефа змінився інструментарій для
перекладу 18.
Після того, як Книгу Мормона було видано

Після опублікування Книги Мормона у березні 1830
року, Джозеф Сміт та його секретарі почали роботу над
тим, що зараз називається Переклад Біблії, зроблений
Джозефом Смітом,—пророчий перегляд Біблії часів
Короля Якова 19. Згідно з розповіддю Джозефа, він не міг
використовувати нефійські тлумачі для цього перекладу,
бо у нього їх більше не було.
Джозеф Сміт пояснював, що, “дякуючи мудрості
Божій, [пластини і тлумачі] було збережено і вони залишилися у мене, аж доки я не здійснив з ними те, що
вимагалося від мене. І коли в призначений день явився
за ними посланець, я передав їх йому, і тепер він опікується ними аж до сьогоднішнього дня, тобто до
14 Л і я г о н а

другого травня тисяча вісімсот тридцять восьмого року”
(Джозеф Сміт—Історія 1:60).
Як розповідав Президент Бригам Янг (1801–1877),
“Джозеф повернув У[рім і] Т[уммім] разом з пластинами,
коли закінчив переклад” 20.
У Джозефа були інші камені провидця, але, за словами старійшини Орсона Пратта (1811–1881), члена
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, а пізніше церковного історика, до того часу Джозеф також зміцнився у
своєму духовному сприйнятті. На зборах, що відбулися
28 червня 1874 року, на яких був присутній Президент
Бригам Янг та багато інших генеральних чинів, старійшина Пратт розповідав присутнім про те, що “багато
разів був присутній”, коли Джозеф Сміт “перекладав
Новий Завіт”. Бачачи, що під час процесу перекладання
не використовується ніяких тлумачів, він зацікавився,
чому Джозеф “не використовує Урім і Туммім, як колись
під час перекладу Книги Мормона”.
Коли старійшина Пратт спостерігав, як пророк перекладає, “Джозеф, ніби прочитавши його думки, подивився на нього і пояснив, що Господь дав йому Урім і
Туммім, коли він не мав достатнього досвіду в користуванні Духом натхнення. Але тепер він настільки зріс у
знанні, що розумів, як діє той Дух, і більше не потребував допомоги такого інструментарію” 21.
Бригам Янг поділився з аудиторією своїми думками
стосовно отримання каменя провидця. “Я не пам’ятаю,
щоб мені колись хотілося його мати”,—розмірковував
він22. Висловлювання Бригама було виразом його розуміння того, що не обов’язково мати камені провидця,
аби бути провидцем.
25 жовтня 1831 року Джозеф Сміт побував на конференції в Оранж, шт. Огайо. Під час конференції його
брат Гайрум сказав, що, “на його думку, буде найкраще,
якщо інформацію про появу Книги Мормона надасть
присутнім старійшинам сам Джозеф Сміт, аби всі могли
переконатися самі”. Згідно з протоколом зборів, Джозеф
“сказав, що не було заплановано, аби він розповідав
усьому світу про подробиці появи Книги Мормона” і
“що не очікувалося, що він буде про це розповідати” 23.
Зміцнившись у своїй ролі провидця і прийшовши до
розуміння, що камені провидця не є вирішальним

ФОТОГРАФІЮ ЗРОБЛЕНО ПРИБЛИЗНО В 1866 РОЦІ, НАДАНО З
ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ БІБЛІОТЕКИ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

ЩО СТАЛОСЯ З КАМЕНЕМ ПРОВИДЦЯ?

ФОТОГРАФІЯ УЕЛДЕНА АНДЕРСЕНА ТА РІЧАРДА Е. ТЕРЛІ МОЛ.

Фінеас Янг, який сидить посередині між братами Янгами і справа від Бригама Янга, отримав від Олівера Каудері камінь провидця, що
ним користувалися під час перекладу Книги
Мормона, і дав його своєму братові Бригаму.

Камінь, зображений тут, довгий час пов’язувався з Джозефом Смітом та перекладом
Книги Мормона. Камінь, яким Джозеф
Сміт користувався під час перекладу Книги
Мормона, часто описувався як такий, що був
шоколадного кольору і овальної форми. Цей
камінь було передано Джозефом Смітом
Оліверу Каудері, а потім до Церкви через
Бригама Янга та інших.

З

гідно з історією Джозефа Сміта, він повернув Урім і Туммім, або
нефійські “тлумачі”, ангелові. Але що сталося з іншим каменем
провидця або каменями, які Джозеф використовував під час перекладу Книги Мормона?
Девід Уітмер писав, що “після закінчення перекладу Книги Мормона, на початку весни 1830 року, перед 6 квітня, Джозеф віддав
камінь Оліверу Каудері і сказав мені, а також іншим, що він закінчив
роботу і більше не буде користуватися каменем” 1.
Олівер, який на десять років залишив Церкву і був охрищений
повторно в 1848 році, планував поїхати на захід, щоб бути зі святими
в Юті, але помер у 1850 році в Річмонді, шт. Міссурі, до того, як йому
вдалося здійснити цю подорож 2. Фінеас Янг, який допоміг повернутися Оліверу Каудері назад до Церкви, отримав цей камінь провидця
від вдови Олівера, Елізабет Енн Уітмер Каудері, яка була сестрою
Девіда Уітмера. Фінеас, у свою чергу, віддав камінь своєму брату
Бригаму Янгу 3.
“Я отримав перший Камінь провидця Джозефа, який мені дістався
від О[лівера] К[аудері],—визнавав Президент Янг у 1853 році. Були також і інші. “У Джозефа було 3, які зараз знаходяться у Емми,—додав
він,—2 маленьких і 1 великий” 4. Через 2 роки Бригам Янг розповідав зібранню провідників Церкви, що “Олівер прислав мені перший
Камінь провидця, який був у Джозефа. Олівер завжди тримав його у
себе, поки не прислав мені” 5.
Після смерті Бригама Янга одна з його дружин, Зіна Д. Х. Янг,
яка пізніше стала третім генеральним президентом Товариства
допомоги, отримала шоколадного кольору камінь провидця з його
майна, який за описами відповідав каменю, що ним користувався
Джозеф для перекладу Книги Мормона, та подарувала його Церкві 6.
З того часу провідники Церкви визнавали, що Церква володіє каменем провидця 7.
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ДАРОМ І СИЛОЮ БОГА,, ХУДОЖНИК САЙМОН ДЬЮЇ, З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ ALTUS FINE ARTS

З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ БІБЛІОТЕКИ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

У 1833 році журнал
The Contributor що
видавався Церквою,
присвятив матеріал
трьом свідкам Книги
Мормона. Святі останніх
днів упродовж довгого
часу визнавали важливу
роль кожного з тих чоловіків, які допомагали
Джозефу Сміту перекласти і опублікувати
Книгу Мормона.

фактором для отримання одкровення, він,
імовірно, переймався тим, що люди надто
зосереджуються на способі появи книги, і
надто мало уваги приділяють самій книзі.
У справі перекладу Книги Мормона
Джозеф Сміт наголошував, що він здійснив
його “даром і силою Бога” 24. Книга сама
по собі, навчав він провідників Церкви,
“найбільш правильна з усіх книг на світі
і є ключовим каменем нашої релігії” і що
дотримуючись її заповідей, читачі будуть
ближче до Бога, ніж за допомогою “будь-
якої іншої книги” 25. ◼

ЗМАЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕКЛАДУ

У

Художник зобразив Джозефа Сміта і Олівера Каудері
під час перекладу Книги Мормона. Всупереч тому,
що тут зображено, Олівер Каудері заявляв, що він не
бачив пластин, аж поки переклад не було закінчено.
Свідки процесу казали, що під час перекладу пластини
були закриті, наприклад накриті льняною тканиною.

ПЕРЕКЛАД ПЛАСТИН, ХУДОЖНИК ЕРЛ ДЖОУНС, З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Художник зображує,
як Джозеф Сміт вивчає
пластини. Джозеф пригадував, що він “переписав
значну частину” символів
з пластин. Після того як
він переклав ті символи
“за допомогою Уріма і
Тумміма”, Мартін Гарріс
відвіз ті символи до
Чарльза Ентона та інших
учених, аби підтвердити переклад (Джозеф
Сміт—Історія 1:62–64).

ДЖОЗЕФ СМІТ ПЕРЕКЛАДАЄ КНИГУ МОРМОНА, ХУДОЖНИК ДЕЛ ПАРСОН

продовж років художники намагалися змалювати, як
перекладалася Книга Мормона, показуючи учасників
за різних обставин, у різних позах, з різними предметами.
Інтерпретація кожного з художників основувалася на його
особистих поглядах, дослідженнях та уяві, іноді скерованими впливом та коментарями інших людей. Ось кілька
зображень, що були створені в різні роки.

ІЛЮСТРАЦІЯ РОБЕРТА Т. БАРРЕТТА

Художник змальовує, як Джозеф
Сміт перекладає, одягнувши нагрудник з прикріпленими тлумачами або
окулярами, які пізніше були названі
Урімом і Туммімом.

Художник зображує Джозефа Сміта і писаря, яких під час перекладу
було розділено ковдрою. Хоча ковдра не згадується в більшості описів
процесу перекладу, її, очевидно, використовували на початковому
етапі, щоб писар не міг бачити пластини, окуляри або нагрудник. Під
час пізніших етапів перекладу ковдра могла використовуватися для
того, щоб відділяти писаря і перекладача від очей інших допитливих
людей, які хотіли побачити, як здійснюється переклад.

Слова,
ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ НАШ
світ

Рада округу в
Гані є прикладом того, як,
радячись разом
і використовуючи місцеві ресурси, можна
створювати
можливості
для особистого
зростання
і служіння
іншим.
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С

естра Віда Осеї з Гани хотіла навчитися читати й писати англійською
мовою. Кілька разів вона намагалася скористатися соціальними програмами, але зневірювалася і через кілька тижнів залишала навчання.
Одного разу в неділю під час зборів Другої філії вона дізналася, що округ
Асаманкесе спонсорує програму з навчання англійської мови. Вона вирішила
скористатися цією можливістю і записалася.
Невдовзі жінка зрозуміла, що ця програма відрізнялася від інших. Вона зможе
навчатися разом з друзями з церкви. Навчальними матеріалами будуть Писання,
тож вона вивчатиме англійську та євангелію одночасно.
Через два місяці після початку занять Віда вперше помолилася у класі—
вперше за все життя. Через три місяці після початку вона вперше виступала на причасних зборах, частково мовою твай—місцевою африканською
мовою,—а частково англійською. Через чотири місяці після початку вона
почала записувати в потріпаний зошит замовлення, вартість та ціни за свою
роботу швачки. Вона робила менше помилок із замовниками, купувала все необхідне у постачальників за нижчі ціни і заробляла більше грошей, ніж раніше
в будь-який із попередніх місяців.
“Я була надто сором’язлива, щоб ходити на заняття з подолання неграмотності, де є незнайомі люди,—казала вона.—Але коли клас з подолання неграмотності проводився у домі зборів з членами Церкви, яких я знала, це додавало
мені сміливості спробувати знову. І зараз я можу читати Писання і покращувати
свій бізнес, читаючи і пишучи англійською”.
В африканських країнах на південь від Сахари багато людей, особливо
жінки, не вміють читати і писати. Безграмотність настільки поширена, що
стара африканська приказка каже: “Якщо ти хочеш
щось заховати, напиши це в книжці”. Однак
серед жінок-святих останніх днів,
таких, як Віда, поширюється
грамотність.

ІЛЮСТРАЦІЯ ТЕЙЛОРА КАЛЛЕРІ

Норман С. Хілл
Президент Західної місії в Аккрі, Гана

Учасники, члени сімей
і друзі святкують закінчення спонсорованої
округом програми боротьби з неграмотністю.

Випробування, які треба подолати

Обмежена інфраструктура та обмежена можливість
отримання державної освіти у більшості країн на південь від Сахари означає обмежені можливості, особливо для дівчат. Оскільки плата за навчання у школі
висока, а дівчата мають обмежений статус у суспільстві,
багато людей вважають, що навчитися читати—це недосяжна мрія. У Гані, наприклад, хоча англійська мова є
офіційною, за підрахунками менше половини дорослих
жінок розмовляють англійською. У сільській місцевості
Гани дві третини дорослих жінок—безграмотні.
“Більшість дорослих жінок у наших містечках та
селах не розмовляють англійською,—каже Сет Оппонг,
президент округу Абомосу у Західній місії Акри в Гані.—
Наша місцева мова твай упродовж століть існувала лише
в усному варіанті. Лише нещодавно було створено алфавіт, аби хтось міг читати і її”.
“Сестри мають покладатися на інших—переважно
на своїх чоловіків, якщо вони заміжні, або на слово з
вуст їхніх друзів, якщо вони не заміжні,—щоб зрозуміти
євангельські принципи і політику Церкви,—пояснює
Джорджина Амоака, президент Товариства допомоги
округу.—У багатьох є величезне бажання служити, але
вони не можуть читати посібники або журнали, тож їхні
можливості брати участь у церкві є обмеженими”.
Порада від ради

Оскільки жінки не розмовляють англійською у
своїх домівках чи в магазині, участь у житті Церкви є
найбільшим стимулом для вивчення мови. Однак як і
члени церкви зі стажем, так і новонавернені можуть
стикатися зі спротивом з боку домашніх, коли йдеться
про програми подолання безграмотності. Рада округу
обговорювала цю проблему, і тоді президент Оппонг
поговорив з провідниками священства і допоміжних
організацій у кожній філії про те, що програма з вивчення мови буде проводитися на рівні округу. Хоча
вона відкрита для всіх жінок у громаді, першочергова
увага приділятиметься жінкам з Церкви. Замість того,
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щоб запрошувати кожну жінку окремо, їх запрошували
групами, наприклад, президентства Товариства допомоги і Початкового товариства ходили на заняття разом,
аби вони могли підтримувати одна одну.
Після обговорення з філіями провідники округу вирішили проводити класи з вивчення мови в кожній філії
в неділю, і також двічі упродовж тижня. Після напружених шестимісячних зусиль вручалися свідоцтва про
закінчення курсу тим, хто відвідував регулярно і виконав необхідні домашні завдання.
Ресурси, пристосовані під потреби

“Одним з найскладніших питань було знайти спосіб
навчити читати і писати тих людей, які мають лише розмовну мову,—пояснює старійшина Джим Дальтон, літній
місіонер, який служив у цьому окрузі.—Оскільки мова
твай має давню традицію розмовної, але позбавленої
письма мови, більшість людей, які розмовляють нею, не
вміють писати, тож ми мали почати з навички писати”.
Рансфорд Дарква з вищої ради округу Абомосу працював з двома колишніми місіонерами—Френсісом
Анса і Сесілією Аманква, щоб користуватися підготовленим на місці підручником. Учасникам показували
малюнки і просили написати про те, що вони бачать.
Це допомагало їм розвивати основні навички письма,
у той же час навчаючись думати англійською мовою.
Як тільки основні навички були засвоєні, можна було
застосовувати більш складні матеріали.
Підготовка та інновації

Перед початком програми фахівці з вивчення мови
навчали інструкторів не лише методам навчання, але і
практичних навичок гігієни та сімейного життя. Та навіть
з найкращою підготовкою неможливо було передбачити
певні складнощі, що виникли після початку занять: через
часті відключення електроенергії в тій місцевості неможливо було проводити вечірні заняття; слухи про те, що
бунтівні шахтарі із золотодобувних шахт бродять вночі
по вулицях, створювали занепокоєння і часом ті, в кого

були ключі, не могли приїхати вчасно, щоб
відкрити церковні будівлі.
І знову рада округу обговорювала, що
необхідно зробити. Відповідно до їх поради, групи учасників почали приходити
на заняття разом. Їм давали ліхтарики, що
допомагало безпечно йти стежинками.
Місцеві провідники дозволили використовувати генератори, щоб освітлювати
будівлі ввечері. Надійним членам Церкви,
які жили неподалік від будівель, довіряли
ключі, аби вони могли відкривати приміщення вчасно.
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Презентації під час випускного вечора

На початку до програми долучився шістдесят один член Церкви, включаючи зацікавлених. Сорок три закінчили всі заняття
та виконали домашні завдання. Під час
випуску їх попросили виступити з невеликими презентаціями.
“Перед початком програми я взагалі не
вміла читати,—сказала Сандра Обенг Амо з
філії Санкубенасе.—Коли мій чоловік їхав
у відрядження, ми ніколи не проводили
домашній сімейний вечір. Кілька тижнів
тому, коли він поїхав, мій найстарший син
допоміг мені читати посібник і я провела
урок англійською для моїх дітей. З того
часу я роблю це кожного тижня, коли чоловіка немає вдома”.
Проспер Г’єкете, який попри обмежені
навички вивчати англійську все ж залишався вірним членом Другої філії Абомосу,
прочитав свідчення на три речення, яке він
написав сам. Він сказав, що не вмів читати
або писати до початку занять, але зараз
він може допомагати своїм малим дітям
робити домашні завдання. “Завдяки тому,
чого я навчився,—сказав він,—я можу
бути кращим батьком”.
“Тепер я можу самостійно читати
Писання”,—сказав Кваку Сасу з філії

Квабенг.—Раніше я знав, що Книга
Мормона істинна, хоч не читав її. Тепер я
знаю, що вона істинна, тому що я прочитав її. Моє свідчення зростає і зростає”.
Члени президентства Товариства допомоги філії Асунафо кажуть, що вони
присвячували кожен четвер, аби розмовляти між собою лише англійською мовою.
“Деякі розмови були того дня довшими,
бо нам важко було підібрати відповідні
слова, які ми хотіли сказати одна одній,—
розповідала Евелін Аг’єйваа, президент
Товариства допомоги.—Але невдовзі ми
почали перекладати одна для одної, відшукуючи відповідні слова, які хотіли сказати. Оскільки ми навчалися разом, ніхто
з нас не бентежився і не боявся сказати
неправильне слово. Ми просто допомагали
одна одній”.
Щедрі благословення

Жінки, які закінчили програму з подолання неграмотності в окрузі Абомосу,
кажуть, що вони підвищили свою самооцінку і більш налаштовані на участь у
житті Церкви. Вони з більшою готовністю
приймають покликання, читають Писання
і навчають як у церкві, так і вдома. Деякі
чоловіки також закінчили цей навчальний
курс. Більшість з них—це небагаті фермери і, як вони кажуть, вони краще здатні
підраховувати витрати і ціни на свою
продукцію, допомагати дітям виконувати
домашні завдання і читати Писання самостійно та із сім’ями.
Заохочений успіхом в Абомосу, сусідній
округ Асаманкесе запустив свою програму
боротьби з безграмотністю.
“Вміння читати і писати змінює наше
життя і життя наших дітей,—сказала
Глейдіс Асейду з філії Санкубеназе.—
Слова змінюють наш світ, і ми дякуємо
нашому Небесному Батькові”. ◼

НАТХНЕННЕ
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
“У церковній програмі
благополуччя не існує
єдиної відповіді на всі
запитання. Це програма самодопомоги,
за якою люди особисто
відповідають за своє
забезпечення. Серед
наших ресурсів є такі:
особиста молитва; наші
Богом дані таланти і
здібності; кошти, які
можуть нам надати
члени сім’ї та родичі;
різні суспільні ресурси і,
звичайно ж, турботлива
підтримка кворумів
священства і Товариств
допомоги. …
І нарешті, ви повинні
робити у своїй території те, що робили
учні Христа у кожному
розподілі: радьтеся
разом, використовуйте
всі доступні джерела,
шукайте натхнення
Святого Духа, питайте
Господа про Його
підтвердження, а потім
засукуйте рукави і ставайте до роботи”.
Президент Дітер Ф. Ухтдорф,
другий радник у Першому
Президентстві, “Допомагаючи у Господній спосіб”,
Ліягона, лист. 2011, сс. 53–56.

22 Л і я г о н а

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

Навчати молодь,
ЯК КЕРУВАТИ У
СПОСІБ СПАСИТЕЛЯ

Наша молодь—це не лише майбутні
провідники. Вони є провідниками вже
сьогодні. Ми можемо допомогти їм
керувати у Спасителевий спосіб.

З

вертаючись до батьків та провідників молоді, старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох
Апостолів, говорив про дуже делікатний баланс,
який нам треба знайти: “Запрошуйте молодих людей діяти. Ви маєте бути там, але не стояти на шляху.
Вам треба надавати спрямування, але не виконувати
всю роботу” 1.
Батьки і провідники можуть допомагати молодим
чоловікам і жінкам засвоїти принципи, які підготують
їх керувати в праведності і будувати царство Боже на
землі.
Коли мені було 14 років, я познайомилася з кількома
молодими жінками, які були прекрасними провідниками.
У той час моя сім’я переїхала через усі Сполучені Штати,
і ми стали членами нового приходу. Я не пам’ятаю, хто
служив у президентстві класу “Дівчина спілки взаємного
вдосконалення”, але чітко пам’ятаю, що ті молоді жінки
були до мене надзвичайно добрими. Вони щиро огорнули турботою налякану й худеньку новеньку дівчинку,
ніби були моїми давніми друзями, і дали відчути себе
бажаною. Оскільки я приїхала з Делавера, де була єдиною мормонською дівчиною у середніх класах школи

і де єдина інша мормонська дівчина, яку я знала, жила
на відстані годинної подорожі автомобілем від мого
дому, я подумала: “Отак мають виглядати небеса!”
Уперше в своєму житті у мене було коло друзів,
які жили за нормами з брошури Заради зміцнення
молоді, запрошували мене до участі в заходах і ділилися зі мною своїми свідченнями про євангелію. Їхній
приклад сповненої любові доброти зробив більше для
того, аби я у той час закріпилася в Церкві Ісуса Христа
Святих Останніх Днів, ніж будь-яка промова чи урок.
Виявляючи свою любов і Христове світло, вони були
посланням євангелії Христа, і вони були тими, хто вів
і скеровував мене до Його кошари.
Що ж саме робило моїх нових друзів прекрасними
провідниками?
Один молодий місіонер дав дуже просте визначення
провідництву. Він сказав: “Ми маємо бути у правильному місці у правильний час, виконуючи волю Господа
і допомагаючи людині, яка потребує нашої допомоги.
Саме це і робить нас провідниками” 2. В силу того, ким
вони є, і завдяки світлу Христа, яке в них сяє, вірні молоді чоловіки і жінки цієї Церкви мають здатність керувати у спосіб Спасителя і “допомагати іншим людям
стати істинними послідовниками … Ісуса Христа” 3.
Як провідники ми ведемо, скеровуємо наших молодих чоловіків та жінок і йдемо поруч з ними. Але саме
президентства класів та кворумів мають відповідальність керувати і спрямовувати роботу їхніх класів та
кворумів, у тому числі вибирати недільні уроки та планувати заходи, що відбуваються в будні дні. Провідники
класів та кворумів покликаються і рукопокладаються під
проводом тих, хто має ключі священства; таким чином
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вони мають повноваження керувати іншими молодими
людьми і зміцнювати їх. Вони наслідують приклад
Спасителя і навчаються служити так, як Він служив,
та надавати допомогу так, як це робив Він.
Можливості для провідництва молоді

Провідництво починається вдома. “Виконання нашого обов’язку перед Богом в якості батьків і провідників починається з прикладу, коли вдома ми послідовно
й старанно живемо за принципами євангелії,—навчав
старійшина Роберт Д. Хейлз, з Кворуму Дванадцятьох
Апостолів.—Це вимагає щоденної рішучості й старанності” 4. Батьки навчають доктрині Христа. Вони
допомагають молоді встановлювати цілі та досягати їх.
Програми “Особистий розвиток” та “Обов’язок перед
Богом” допомагають молоді зміцнювати своє свідчення
про Ісуса Христа, бути підготовленими до укладання і
дотримання священних завітів та виконання своїх божественних ролей і обов’язків у сім’ї, вдома та в Церкві.
У церкві провідники Ааронового священства і
Товариства молодих жінок можуть допомагати молоді, яка
служить у президентстві кворумів та класів, розуміти свої
священні обов’язки і звеличувати свої покликання, аби виховувати і зміцнювати всіх інших членів кворуму та класу.
Як дорослі провідники ми готуємо молодь проводити збори в кворумі та класі й на спільних заходах.

Ми зустрічаємося з молоддю під час зборів президентства, коли вони визначають способи служіння тим, хто
має труднощі; вирішують, як долучати всіх молодих
людей до недільних уроків і до планування заходів,
проектів служіння, таборів та молодіжних конференцій.
Ми заохочуємо президентства молоді допомагати
всім членам кворуму або класу брати участь у кожному
аспекті роботи зі спасіння, у тому числі в місіонерській
роботі, яку вони виконують як члени Церкви, в утриманні навернених, поверненні до активності менш
активних членів Церкви, храмовій і сімейно-історичній
роботі та в навчанні євангелії 5. Президентства молоді
допомагають всім молодим чоловікам і жінкам пізнавати
радість та благословення, які вони отримують, коли
служать в ім’я Спасителя і пасуть Його овець.
Робота провідника полягає не в тому, щоб готувати
досконалі роздаткові матеріали, гідні розміщення в
Pinterest, або читати лекції з безліччю фактів. Робота
провідника полягає у тому, щоб допомагати молодим
чоловікам і жінкам пізнавати та застосовувати принципи, що допоможуть їм керувати у спосіб Спасителя.
Далі подано чотири з цих принципів 6.
Готуйтеся духовно

Допоможіть молоді зрозуміти силу їхньої особистої
духовної підготовки. Навчайте їх виявляти віру в завіти,
які вони укладають під час обряду причастя. Їхня готовність
взяти на себе ім’я Христа, пам’ятати Його і дотримуватися Його
заповідей робить їх гідними
завжди мати супровід Святого
Духа. Вони не самотні у своєму
служінні, якщо здатні отримувати
спонукання від Святого Духа,
розпізнати їх і діяти відповідно.
Вони готуються духовно, коли
прагнуть у палкій молитві скерування і досліджують Писання,
щоб знайти відповіді. Вони намагаються дотримуватися заповідей, аби Святий Дух промовляв
до них у їхньому серці й розумі,
щоб вони могли відчувати і знати,
хто потребує їхньої допомоги,

ПРАВИЛЬНИЙ ОБСЯГ СКЕРУВАННЯ

М

олодь потребує різних рівнів підтримки,
поки вона навчається керу-

вати. Дехто може робити більше
самостійно, інші потребують більшого скерування. Батьки можуть
радитися разом, коли допомагають своїм дітям навчатися керувати, і президентства Товариства
молодих чоловіків і Товариства молодих жінок можуть радитися разом та з єпископатом, визначаючи,
в якому обсязі слід здійснювати скерування кожної
молодої людини в приході. Мета: допомогти кожному юнаку і дівчині вдосконалюватися, починаючи з того рівня, на якому вони знаходяться.

не допомагає вести людей подалі від гріха, як те,
щоби брати їх за руку і з ніжністю доглядати їх.
Коли люди виявляють мені хоч іскру доброти і
любові, о, як сильно це впливає на мій розум” 8.
Спаситель навчав про те, якою важливою
і безцінною є кожна душа (див. УЗ 18:10–15).
Допоможіть нашій молоді зрозуміти славетну
істину про те, що Ісус Христос поклав Своє
життя і відкрив шлях, щоб усі могли прийти до
Нього. З вдячності за те, що Він зробив, істинні служителі Господа знаходять шлях до серця кожного молодого чоловіка і жінки, за яких Спаситель пожертвував
усім, і служать їм зі сповненою любові добротою.
Навчати євангелії Ісуса Христа

і що вони можуть робити. Вони відчувають чисту любов
Христа до кожного члена свого класу або кворуму.
Духовна підготовка дає молоді впевненість, що вони
є Господніми представниками і діють за Його дорученням (див. УЗ 64:29).
Участь у радах

Навчайте молодь розуміти основоположний порядок
рад і силу отримувати одкровення в них, коли вони
будуть брати участь у божественно запровадженому
процесі, за допомогою якого Господня Церква скеровується і окремі люди та сім’ї отримують благословення 7.
Молодіжні комітети при єпископаті та збори президентства кворумів і класів є радами, де молодь навчається
своїх обов’язків і отримує зобов’язання служити іншим.
Члени рад:
• Об’єднуються і виконують настанову провідників
священства, які мають ключі священства.
• Діляться своїми думками та ідеями в дусі праведності, святості, віри, чеснотності, терпіння, милосердя
і братерської доброти.
• Працюють разом, скеровувані Святим Духом, щоб
планувати те, що вони будуть робити, аби допомагати нужденним.
Служіння іншим

Молодь керує у спосіб Спасителя, коли вони служать
з любов’ю і добротою. Джозеф Сміт навчав: “Ніщо так

Допоможіть молодим чоловікам і жінкам розпізнавати
можливості навчати євангелії та розуміти, що їхнім найважливішим вченням буде їхній приклад. Якщо молоді
люди живуть відповідно до слів пророків і дотримуються норм з брошури Заради зміцнення молоді, вони
керують у спосіб Спасителя. Цілісністю своїх слів та
вчинків вони демонструють, що означає бути справжнім учнем Ісуса Христа. Вони стоять як Його свідки, не
будучи лицемірами. Тоді, коли вони свідчать, допомагають у проведенні уроку в неділю або діляться євангельськими істинами з друзями, вони будуть сповнені
Духом, а їхні слова матимуть силу навертати.
Керувати, як керував Спаситель

Керувати у спосіб Спасителя—це священний привілей, який вимагатиме від молоді того, щоб докладати
найкращих зусиль, коли вони служать Господу вдома,
у Церкві та в громаді. Молоді чоловіки і жінки, які керують у спосіб Спасителя, самі стають посланням євангелії
Христа, відповіддю на чиюсь молитву, ангелами, які
служать нужденним, і світлом Христа для світу. ◼
ПОСИЛАННЯ:

1. David A. Bednar, “Youth and Family History,” lds.org/youth/
family-history/leaders.
2. Лист від онука Керол Ф. Мак-Конкі, 13 бер. 2015 р.
3. Довідник 2: Керування Церквою (2010), 3.1.
4. Роберт Д. Хейлз, “Наш обов’язок перед Богом: місія батьків
і провідників щодо підростаючого покоління”, Ліягона,
трав. 2010, с. 95.
5. Див. Довідник 2, 5.
6. Див. Довідник 2, 3,2.
7. Див. Довідник 2, 4,1.
8. Учення Президентів Церкви: Джозеф Сміт (2007), сс. 394, 428.
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СВЯТКУВАННЯ
ДОМАШНЬОГО
СІМЕЙНОГО
ВЕЧОРА

У

1915 році пророки останніх днів порадили нам присвячувати один вечір тижня своїм сім’ям. Спочатку його було
названо “домашній вечір”—час для спільного вивчення
євангелії та розваг, що супроводжується зміцненням наших
земних і вічних уз.
Через сто років домашній сімейний вечір продовжує нам
допомагати зміцнювати сім’ї, які існуватимуть вічно. Пророки
обіцяють, що завдяки цьому зростатимуть віра та духовна сила
у наших серцях, а в наших домівках відчуватиметься більший
захист, єдність і мир.
Ми всі належимо до земної сім’ї і є частиною сім’ї нашого
Небесного Батька. Де б ми не були у світі і якою б не була
наша ситуація в житті, ми можемо святкувати та проводити
домашній сімейний вечір. ◼

Зліва: Сім’я Моуа нещодавно переїхала до Таїланду, де вони дізналися про євангелію і були охрищені. На домашньому сімейному
вечорі вони вивчають Книгу Мормона як своєю рідною мовою—
хмонг, так і тайською—мовою своєї нової країни.
Внизу: веселитися і грати в ігри—це один зі способів, у який сім’я
Сантос з Португалії створює міцну дружбу під час домашнього
сімейного вечора.

Справа: в Демократичній Республіці Конго сім’я—це щось більше,
ніж мама, батько і діти. Тож коли брат Суекамено збирає свою
сім’ю на домашній сімейний вечір, багато мешканців того села
відчувають себе бажаними гостями.
Вгорі: сестра Геркан з Філіппін використовує пісні Початкового
товариства і традиційну музику, щоб навчати своїх дітей радості
євангелії.
Зверху: сім’я Андерсонів, зображена на кухні в своєму домі в
штаті Джорджія, США, любить робити печиво. Іноді вони використовують печиво як частину уроку або просто як пригощення.
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Вгорі: брат і сестра Рейнольдси зі
штату Вашингтон, США, шукають,
як можна навчати євангелії просто,
аби їхні малі діти могли навчатися і
розуміти.
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Справа зверху вниз: сім’я Еспіноса з
Болівії долучає до домашнього сімейного вечора свою поважну бабусю,
коли вони співають і навчаються
євангелії.
Для сім’ї Джин з Джорджії, США,
сімейна історія—це улюблений

домашній захід. Їм подобається навчати їхніх дітей про свій корейський
спадок.
Сім’я Лігертвуд з Австралії іноді
під час домашніх сімейних вечорів
кудись іде, досліджуючи красиві
місця свого міста.

Див. с. 3 кожного номера Ліягони, де можна
знайти ідеї для домашнього сімейного вечора.
Розміщайте фотографії або відео вашого домашнього сімейного вечора, використовуючи
хештег #FamilyNight.
Дізнавайтеся більше за посиланням: facebook.
com/liahona.magazine (доступно англійською,
португальською та іспанською мовами).

Якщо ми розуміємо Божий
план і слухняно дотримуємося його,
то не загубимо шлях,
що веде назад
до нашого
Небесного
Батька.

БУКИ, ХУДОЖНИК АШЕР БРАУН ДЮРАНД, © МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ МЕТРОПОЛІТЕН, ДЖЕРЕЛО ЗОБРАЖЕННЯ: МИСТЕЦТВО, НЬЮ-ЙОРК, КОПІЮВАННЯ ЗАБОРОНЕНЕ

План
Спасіння

Старійшина
Роберт Д. Хейлз
З Кворуму
Дванадцятьох
Апостолів

СВЯЩЕННИЙ СКАРБ ЗНАНЬ,
ЩО СКЕРОВУЄ НАС

Ключем до нашого успіху в доземному житті була
наша підтримка Батькового плану. Це також є
ключем до нашого успіху в земному житті.

Я

часто розмірковував над безнадією, яку мають Божі діти, що блукають
у темному і похмурому світі, не знаючи, хто вони такі, звідки прийшли,
чому вони тут, на землі, або куди вони підуть після свого земного життя.
Нам не треба блукати. Бог відкрив вічні істини, які дають відповіді на ці запитання. Ці істини містяться у Його великому плані для Своїх дітей. У Писаннях
цей план називається “план викуплення” 1, “план щастя” 2 і “план спасіння” 3.
Якщо ми розуміємо Божий план і слухняно дотримуємося його, то не загубимо шлях, що веде назад до нашого Небесного Батька 4. Тоді, і лише тоді, ми
зможемо мати таке життя, яке має Він, тобто “вічне життя—дар, найвеличніший
з усіх дарів Бога” 5.
Дар вічного життя гідний найкращих зусиль, спрямованих на вивчення,
засвоєння і застосування плану спасіння. Усі люди воскреснуть і отримають
благословення безсмертя. Але щоб здобути вічне життя—таке життя, яке має
Бог 6,—варто жити за планом спасіння усім серцем, розумом, могуттю і силою.
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цій нагоді 15 і з вдячністю підтримали план, оскільки
Яку велику силу приносить знання плану спасіння!
він відкривав для нас можливість стати такими, як наш
План спасіння—це один з найвеличніших скарбів
Небесний Батько, і успадкувати вічне життя.
знання, яке будь-коли було дане людям, оскільки він поАле план містив у собі й певний ризик: якщо ми у
яснює вічну мету життя. Без нього ми дійсно блукали б
земному житті приймемо рішення не жити відповідно
у темряві. Ось чому Божий взірець полягає в тому, щоб
до вічних законів Бога, ми отримаємо щось менше за
дати заповіді Своїм дітям “після того як [Він] зробив
вічне життя 16. Батько знав, що ми будемо спотикатися
7
відомим для них план викуплення” .
і грішити, поки навчатимемося під час земного життя,
Моє бажання полягає в тому, щоб допомогти кожтож Він надав нам Спасителя, аби викупити від гріха
ному з нас скористатися цим скарбом, аби краще зроусіх тих, хто кається, і щоб зцілити духовні та емоційні
зуміти план спасіння і застосовувати це розуміння у
рани тим, хто слухається 17.
нашому повсякденному житті.
Ісус Христос був улюбленим,
Свобода волі
вибраним Сином Батька, висвяОскільки свобода волі посідає
ченим наперед від початку 18. Він
важливе місце у цьому плані, дапідтримав план Батька і запроповайте почнемо з неї. Наш Батько дав
нував Себе бути Спасителем, канам здатність діяти або відмовляжучи: “Ось Я, пошли Мене” 19. Таким
тися діяти 8 відповідно до того, чого
чином Батько призначив Ісуса
навчають вічні істини—ті істини,
бути Тим, Хто проживе безгрішне
які роблять Бога Тим, Ким Він є, і
життя на землі, спокутує наші гріхи
9
небеса тим, чим вони є . Якщо ми
і страждання та воскресне, аби
застосовуємо нашу свободу волі для
розірвати пута смерті.
того, щоб прийняти ці істини і жити
Люцифер, який став відомий як
за ними, то отримуємо вічну радість.
Сатана, також жив у доземному
Ісус Христос був улюбленим,
І навпаки, якщо ми застосовуємо
житті 20. З егоїстичних причин він
вибраним Сином Батька, висвяченим
свою свободу волі для того, щоб
відкинув план, намагався знищити
наперед від початку.
відкинути Божі закони, то відчувасвободу волі людини і повстав
ємо страждання і смуток 10.
проти Батька 21. Внаслідок цього
Свобода волі створює необхідне підґрунтя для трьох
Сатана і ті, хто пішов за ним, ніколи не матимуть
розділів плану спасіння: доземне життя, земне життя і
тіла. Вони втратили для себе нагоду взяти участь у
післяземне життя.
Батьковому плані і втратили свою божественну долю 22.
Доземне життя
Сьогодні вони продовжують свою повстанську війну
Як проголошується в документі “Сім’я: Проголошення проти Бога і намагаються повернути розум і серце всіх
світові”, кожен з нас є “улюбленим духовним сином
людей проти Нього 23.
або улюбленою духовною дочкою небесних батьків”
Цю землю було заплановано і створено для тих, хто
і кожен має “божественну природу і долю” 11. На доприйме план Батька 24. Згідно з ним ми отримуємо тіло,
земній нараді Небесний Батько пояснив нам Свій план
створене за образом та подобою Божою. Тут ми провикуплення 12. Цей план основувався на вченні, законі
ходимо випробування та перевірку. Тут ми здобуваємо
13
та принципах, які завжди існували . Ми дізналися, що
досвід, необхідний для успадкування вічного життя 25.
якщо ми приймемо і будемо жити за цим планом, нам
Земне життя
доведеться добровільно залишити Батькову присутність
Бог створив Адама і Єву та поєднав їх як чоловіка і
і пройти перевірку, аби показати, чи ми захочемо жити
дружину, помістив їх у Еденському саду і дав заповідь
відповідно до Його законів і заповідей 14. Ми раділи
мати дітей 26. Виявляючи свою свободу волі, Адам і Єва
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ФРАГМЕНТ КАРТИНИ ХРИСТОС В ЕММАУСІ, ХУДОЖНИК КАРЛ ГЕНРІХ БЛОХ; ФРАГМЕНТ КАРТИНИ АДАМ І ЄВА,
ХУДОЖНИК ДУГЛАС М. ФРАЄР

Розуміння плану спасіння

разом були відділені від присутності Бога
і стали смертними істотами 27. Це стало виповненням Батькового плану, таким чином
їм була дана можливість мати дітей, якої
вони не могли мати в Еденскому саду 28.
За вічним законом божественна сила дітонародження має застосовуватися лише
в межах, встановлених нашим Небесним
Батьком. Дотримання цього відкриває
можливість мати вічну радість. Будь-яке
застосування цієї священної сили поза
межами, встановленими Богом, згодом
принесе нещастя 29.
Сатана, який бажає, щоб усі були “так
само нещасними, як [він] сам” 30, намагається відволікти нас від можливостей,
які відкриваються завдяки Батьковому
планові. Чому Небесний Батько дозволяє
Сатані спокушати нас? Тому що він знає,
що протилежність необхідна для нашого
зростання і перевірки у смертному житті 31.
Протилежність дає нам безцінну можливість звертатися до Бога і покладатися

на Нього. Оскільки добро і зло постійно
знаходяться перед нами, ми можемо чітко
виявляти бажання нашого серця, дотримуючись одного і відкидаючи інше 32.
Протилежність може виявлятися в спокусах Сатани, але також у наших слабкостях,
земних недоліках, притаманних людській
природі 33.
Аби допомогти нам вибирати мудро,
Бог відкрив Свій план викуплення і дав
заповіді 34, Світло Христа 35 і напарництво
Святого Духа 36. Однак навіть з усіма цими
дарами кожен з нас у цьому занепалому
світі грішить, тож усі ми неспроможні
увійти у присутність Бога, покладаючись на особисті заслуги 37. Саме тому за
Його милостивим планом було надано
Спасителя.
Ісус Христос прийшов на землю як
Єдинонароджений Син Божий та досконало виконав призначену Йому місію,
підкорившись волі Батька в усьому 38.
Згідно з милостивим планом Батька,

Виявляючи свою свободу волі, Адам і Єва
разом були відділені від
присутності Бога і стали
смертними істотами.
Це стало виповненням
Батькового плану, таким чином їм була дана
можливість мати дітей.
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Сама суть вічного життя
включає вічний шлюб
чоловіка і жінки, без
чого неможливо стати
такими, як наші небесні
батьки.

результати Падіння подолано воскресінням Спасителя 39, наслідки ж гріха можна
подолати, а слабкості можна перетворити
на силу, якщо ми звертаємося до Спокути
Ісуса Христа 40.
Ми можемо удостоїтися вічного життя
лише шляхом дотримання заповідей.
Це вимагає віри в Господа Ісуса Христа,
покаяння, хрищення, отримання дару
Святого Духа і необхідності витерпіти до
кінця, наслідуючи Спасителя 41. Практично
це означає, що ми повинні отримати всі
необхідні обряди священства та витерпіти
до кінця, дотримуючись пов’язаних з цими
обрядами завітів.
Післяземне життя

Після смерті одного дня ми постанемо
перед Спасителем і Він буде нас судити 42.
Оскільки Бог є милостивим, тих, хто виявляє віру в Христа і кається, буде прощено
і вони успадкують усе, що має Батько,
у тому числі вічне життя 43. Оскільки Бог
є справедливим, кожен, хто не кається,
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не отримає дару вічного життя 44. Кожна
людина отримає винагороду відповідно
до своєї віри, покаяння, думок, бажань
і трудів 45.
Застосування плану спасіння у нашому
повсякденному житті

Як тільки ми зрозуміємо величну панораму плану і побачимо в ній себе, ми здобуваємо щось безцінне, навіть необхідне:
вічну перспективу. Вічна перспектива
надихає нас у наших щоденних рішеннях
і вчинках. Вона приносить рівновагу в наш
розум і душу. Коли навколо нас вирують
переконливі, але, з точки зору вічності,
хибні судження, ми залишаємося стійкими
і непохитними.
Як навчав старійшина Ніл А. Максвелл
(1926–2004) з Кворуму Дванадцятьох
Апостолів: “Без розуміння плану спасіння,
у тому числі нашого доземного існування
і суду та воскресіння, намагання самотужки знайти сенс у цьому житті можна
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розглядати лише як другу дію вистави на три дії” 46. Ми
жінка без чоловіка” 54. Сама суть вічного життя вклюповинні розуміти першу дію (доземне життя), аби знати, чає вічний шлюб чоловіка і жінки, без чого неможливо
як робити найкращий вибір у другій дії (земне життя),
стати такими, як наші небесні батьки 55.
що визначатиме те, що відбуватиметься з нами у третій
Шлюб між чоловіком і жінкою
дії (післяземне життя).
У шлюбі ми доповнюємо одне одного, як це можуть
Іншими словами, розуміння плану спасіння у поєдлише чоловік і жінка зі своїми унікальними і важливими
нанні зі щирою молитвою змінює те, як ми дивимося
відмінностями. Ідучи дорогою земного життя як чолона життя, людей навколо нас і самих себе. Розуміння
вік і дружина, ми зростаємо разом, наближаємося до
плану прояснює наш духовний зір і дозволяє нам баСпасителя, якщо слухаємося, жертвуємо заради того,
47
чити речі такими, як вони дійсно є . Так само, як Урім
щоб виконувати Божу волю, і розбудовуємо разом Його
і Туммім давали можливість процарство. Знаючи, що вічний шлюб є
рокові Джозефу Сміту отримувати
заповіддю Бога і що Він готує шлях
48
одкровення і спрямування , так і
для Своїх дітей, аби вони виконузнання плану показує нам, як “діяти
вали всі Його заповіді 56, ми знаємо,
за вченням та принципом стосовно
що наші шлюби будуть успішними,
майбуття, згідно з моральним вибоякщо ми об’єднаємося у дотриманні
ром”, даним нам Господом 49. Отже,
укладених завітів.
наша віра буде зміцнена, і ми буСаме завдяки обрядам священдемо знати, як прокладати життєства і свідомому рішенню дотримувий шлях та приймати рішення,
ватися пов’язаних з ними завітів, ми
що відповідають вічній істині.
здобуваємо силу божественності,
Ось кілька прикладів, які мають
коли долаємо земні випробування 57.
особливо важливе значення для
Храмові обряди обдаровують нас
Згідно з милостивим планом Батька,
нашого часу.
силою згори і уможливлюють
результати Падіння подолано
Мета шлюбу в Божому плані
наше повернення у присутність
воскресінням Спасителя.
Шлюб і сім’я зазнають нападок,
Небесного Батька 58. Обряд запечаоскільки Сатана знає, що вони є
тування дає можливість чоловікові
необхідними для отримання вічного життя—настільки
та дружині зростати разом завдяки Божій силі й бути
ж необхідними, як Сотворіння, Падіння і Спокута й
заодно з Господом 59. Будь-яка заміна такого виду шлюбу
50
Воскресіння Ісуса Христа . Не спромігшись зруйнуне виконає Його священних цілей щодо нас або щодо
вати жодну з цих опор плану, Сатана прагне зруйнаступних поколінь Його дітей 60.
нувати наше розуміння шлюбу та сім’ї і якими вони
Принади та бажання
мають бути.
Кожен з нас приходить у цей занепалий світ зі слабЯкщо брати за основу план Небесного Батька, тоді
костями або труднощами, притаманними умовам, в яких
мета шлюбу є чітко зрозумілою. Заповідь залишити
перебувають люди 61. Розуміння Божого плану дає нам
батька і матір та пристати одне до одного у шлюбі 51
можливість дивитися на всі людські недоліки—у тому
52
і розмножуватися й наповнювати землю уможливлює
числі й на принади та бажання, що суперечать Його
здійснення Його плану. У шлюбі ми приводимо у світ
планові,—як на тимчасові 62. Знання про те, що ми жили
Його духовних дітей і стаємо з Ним партнерами, доподо цього життя як улюблені сини і дочки небесних батьмагаючи Його дітям долучатися до Його плану 53.
ків, дозволяє брати за основу нашої особистої сутності
План Батька надає нам можливість успадкувати вічне
наше божественне походження. Саме наш статус сина
життя—таке життя, яке мають наші небесні батьки.
або дочки Бога—а не наші слабкості або схильності—
Згідно з планом, “в Господі ані чоловік без жінки, ані
є справжнім джерелом нашої сутності 63.
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Якщо ми будемо щодня
застосовувати знання
про план Батька, наше
життя набере глибшого
сенсу.

Маючи таку точку зору, ми більш здатні
смиренно і терпляче покладатися на
Господа 64, вірячи, що завдяки нашій вірі,
послуху і здатності витерпіти до кінця,
наші схильності та бажання будуть очищені, наші тіла будуть освячені і ми дійсно
станемо синами і дочками Христа, удосконаленими завдяки Його Спокуті.
Вічна перспектива плану дає впевненість, що для вірних неодмінно настане
день, коли “Бог кожну сльозу з очей їхніх
зітре, і … болю вже не буде, бо перше
минулося” 65. Ця “справжня яскравість надії” 66 заспокоїть наш розум і серце та дасть
можливість терпляче і з вірою чекати на
Господа.

У жодному благословенні не буде відмовлено вірним. Президент Лоренцо Сноу
проголосив: “Жодний зі святих останніх
днів, хто помирає, проживши життя праведно, не втратить нічого тільки тому, що
йому не вдалося зробити щось, оскільки
у нього чи у неї не було для цього можливостей. Іншими словами, якщо молодий
чоловік або молода жінка не мають можливості одружитися і вони проживуть своє
життя праведно до самої смерті, то вони
отримають всі благословення, піднесення
і славу, які матиме будь-який чоловік або
будь-яка жінка, у яких була така можливість і вони скористалися нею. Це є безумовним і безсумнівним” 68.

Обіцяння тим, хто з вірою витерпить

Обіцяння тим, хто знає план і щодня
його застосовує

Ті, хто хоче знати, чи не відсікають їх
від вічного життя їхні теперішні обставини
або умови, мають пам’ятати, що “нікому не
було уготовано долю отримати менше, ніж
Батько має для всіх дітей” 67.
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Кожен з нас усім серцем підтримав
план Батька у доземному житті. Ми знали,
що Він нас любить, і ми були вражені
Його щедрим запрошенням отримати

НАВЧАЙТЕ ЇХ РОЗУМІТИ, ХУДОЖНИК УОЛТЕР РЕЙН

цю можливість успадкувати все, що має Він, у тому
числі вічне життя. Ключем до нашого успіху в доземному житті була наша підтримка Батькового плану.
Це також є ключем до нашого успіху в земному житті.
Тож я запрошую, щоб ми знову стали на підтримку
Батькового плану. Це ми робимо з любов’ю до всіх,
бо сам цей план є виявом любові Бога.
Якщо ми будемо щодня застосовувати знання про
план Батька, наше життя набере глибшого сенсу. Ми
будемо протистояти нашим випробуванням з більшою
вірою. Ми будемо просуватися вперед з незмінною,
яскравою, блискучою надією на вічне життя. ◼
ПОСИЛАННЯ

1. Кн. Якова 6:8; Aлма 12:25–26, 30, 32; 17:16; 18:39; 29:2; 39:18; 42:11.
2. Aлма 42:8, 16.
3. Яром 1:2; Aлма 24:14; 42:5; Moйсей 6:62.
4. Див. Aлма 12:32; див. також Boyd K. Packer, “The Great Plan of
Happiness and Personal Revelation” (Church Educational System
broadcast for young adults, Nov. 7, 1993).
5. Учення і Завіти 14:7.
6. Див. Harold B. Lee, The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J.
Williams (1996), 72; див. також Bruce R. McConkie у Conference
Report, April 1970, 26.
7. Aлма 12:32; курсив додано; див. також вірш 25.
8. Див. 2 Нефій 2:13–16; Учення і Завіти 101:78.
9. Див. George Q. Cannon, Gospel Truth: Two Volumes in One:
Discourses and Writings of President George Q. Cannon sel.
Jerreld L. Newquist (1974), 296.
10. Див. Річард Г. Скотт, “Як жити гідно серед наростаючого зла”,
Ліягона, трав. 2004, с. 102; Robert D. Hales, Return: Four Phases
of Our Mortal Journey Home (2010), 33.
11. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, лист. 2010, третя сторінка
обкладинки; див. також Дії 17:29; Римлянам 8:16–17; Євреям 12:9;
Aвраам 3:18–25.
12. Див. Aлма 12:30; див. також Йов 38:4–7; Aвраам 3:22–28.
13. Див. 2 Нефій 2:13; див. також Howard W. Hunter, “To Know God,”
Ensign, Nov. 1974, 97; Учення Президентів Церкви: Гебер Дж.
Грант (2002), с. 30: “Всі, без винятку, заповіді були дані для
певної мети: щоб … [ми] могли підготуватися і вдосконалитися,
аби повернутися до нашого Небесного Батька і жити в Його
присутності. Ці обов’язки і зобов’язання розраховані на те, щоб
зробити наш характер подібним до Божого. Вони розраховані на
те, щоб зробити з нас Богів, вдосконалити й підготувати нас, щоб
ми стали … співспадкоємцями з нашим Господом і Спасителем
Ісусом Христом”.
14. Див. Учення і Завіти 136:31; Авраам 3:24–25.
15. Див. Йов 38:7.
16. Див. Учення і Завіти 88:34-36, 39–40.
17. Див. Iсая 53:3–5; 2 Нефій 2:8; 9:10–11; 31:21; Moсія 3:17; Aлма 7:11–13.
18. Див. 1 Петра 1:20; Moйсей 4:2.
19. Авраам 3:27.
20. Див. Iсая 14:12–16.
21. Див. Moйсей 4:3–4; див. також 1:19.
22. Див. Об’явлення 12:7–9.
23. Див. Учення і Завіти 10:26–27.
24. Див. Учення і Завіти 59:18–19.
25. Див. Авраам 3:24–26.

26. Див. Буття 1:26–28.
27. Див. Алма 42:2–6; Мойсей 4:25, 28–31.
28. Див. 2 Нефій 2:23; Moйсей 5:11; див. також Бойд К. Пекер,
“План спасіння”, Ліягона, трав. 2015, сс. 26–28.
29. Див. Aлма 39:3–5; 41:3–4, 10–15.
30. 2 Нефій 2:27.
31. Див. 2 Нефій 2:11.
32. Див. 2 Нефій 2:26–29; Алма 34:32–35.
33. Див. Кн. Якова 4:7; Eтер 12:27; Учення і Завіти 62:1.
34. Див. Алма 12:30-32.
35. Див. Moроній 7:16–19; Учення і Завіти 88:7, 11–13.
36. Див. 2 Нефій 31:12–14, 18.
37. Див. 1 Івана 1:8.
38. Див. Лука 22:39–42; Учення і Завіти 19:16–19.
39. Див. 1 Коринтянам 15:20–23; 2 Нефій 9:10–13; Aлма 11:42–45.
40. Див. Aлма 42:2–15, 22–31; Moроній 10:32–33.
41. Див. 2 Нефій 31:10–21; 3 Нефій 27:13–22).
42. Див. Іван 5:22; Римлянам 14:10; Об’явлення 20:12–13; 2 Нефій 9:41;
Aлма 11:41–44; 3 Нефій 27:14–17, 20, 22.
43. Див. Алма 34:14–17.
44. Див. Moсія 3:21–27; Геламан 14:15–19; Учення і Завіти 88:21–24, 29–32.
45. Див. Moрмон 3:20–22.
46. The Neal A. Maxwell Quote Book, ed. Cory H. Maxwell (1997), 252.
47. Див. Томас С. Монсон, “Будь взірцем”, Ліягона, трав. 2005, с. 113.
48. Див. Джозеф Сміт–Історія 1:35.
49. Учення і Завіти 101:78.
50. Див. Д. Тодд Крістофферсон, “Чому шлюб, чому сім’я”, Ліягона,
трав. 2015, с. 52.
51. Див. Maтвій 19:5.
52. Див. Буття 9:1.
53. Див. Учення і Завіти 93:36–40.
54. 1 Коринтянам 11:11.
55. Див. Dallin H. Oaks, “Apostasy and Restoration,” Ensign, May 1995,
87; див. також Даллін Х. Оукс, “Не буде … інших богів”, Ліягона,
лист. 2013, с. 73.
56. Див. 1 Нефій 3:7.
57. Див. Учення і Завіти 84:19–21.
58. Див. Учення і Завіти 109:13–26, 38.
59. Див. Учення і Завіти 132:1–21.
60. Див. 1 Петра 3:7; Учення і Завіти 131:1–4; див. також Joseph
Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 5 vols. (1957–1966),
4:197: “Ті, хто одружується у храмі на час і на вічність, отримують
благословення вічних життів. Я наголошую на вічних життях.
Вічне життя—це Боже життя, тобто бути такими, як Він. Вічні
життя означають вічне зростання—продовження, як сказано
в одкровенні, сімені навічно. Шлюб поза храмом є лише на час.
Смерть розлучає—що є вічною розлукою, якщо вони за цей час
не покаються і їм не пощастить настільки, щоб піти до храму і
все виправити”.
61. Див. Етер 12:27.
62. Див. Етер 12:37.
63. Див. “Сім’я: Проголошення світові”, третя сторінка обкладинки;
див. також Бог любить Своїх дітей (брошура, 2007), с. 1.
64. Див. Iсая 40:31.
65. Об’явлення 21:4; див. також вірші 1–3.
66. 2 Нефій 31:20.
67. Д. Тодд Крістофферсон, “Чому шлюб, чому сім’я”, с. 52.
68. Учення Президентів Церкви: Лоренцо Сноу (2012), с. 135. Див.
також Гордон Б. Хінклі, “Daughters of God,” Ensign, Nov. 1991, 98:
“Дехто з неодружених, але неодружених не з їхньої вини, запитують, чи назавжди їм буде відмовлено у найвищому ступені слави у
тому царстві. Я упевнений, що згідно з планом люблячого Батька
і божественного Викупителя вам не буде відмовлено в жодному
з благословень, які за інших обставин ви були б гідні отримати”.
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ГОЛОСИ СВЯТИХ ОС ТАННІ Х ДНІВ

К

оли мене привели в
офіцерську їдальню,
капітан кричав і показував
пальцем на молодого
офіцера.

К

оли я був на борту судна USS West
Virginia, надійшов телефонний
дзвінок від офіцера, який розмовляв
португальською, з повідомленням,
що я маю їхати на тритижневий
обмін до Бразильських військово-
морських cил. Я був єдиний з підводників, хто розмовляв португальською.
Моє початкове відчуття було—не
їхати. Я щойно закінчив тримісячне
патрулювання і дуже хотів побачити сім’ю, але цей обмін не виходив у мене з голови. Я звернувся в
молитві до Небесного Батька, отримав сильне підтвердження, що мені
слід їхати, і прийняв призначення.
Під час підготовки виникло багато
перепон. У якийсь момент я відчув,
що ладен відступитися. Я думав:
40 Л і я г о н а

“Наскільки це важливо?” Однак
Святий Дух спонукав мене рухатися
вперед.
Нарешті, після кількох затримок,
я прибув на бразильське судно. Коли
мене привели в офіцерську їдальню,
капітан кричав і показував пальцем
на молодого офіцера. Капітан побачив мене, зупинився і сказав ламаною
англійською мовою: “А, прибув мій
американський друг. Ласкаво просимо. Чи не бажаєте щось випити?”
Я відповів португальською, що
хотів би популярний в Бразилії
безалкогольний напій, якого не куштував з часів своєї місії. Він сказав
мені, що на судні є всі види алкогольних напоїв, але я заявив, що не
вживаю алкоголь.

Пізніше в мою каюту хтось постукав. Коли я відкрив двері, там стояв
молодий офіцер, якого я бачив у
їдальні.
“Ви—американець,—сказав
він. Ви не вживаєте алкоголь. Ви
розмовляєте португальською. Ви,
часом, не мормон?”
“Так”,—відповів я.
Він обійняв мене і заридав.
Цей офіцер, лейтенант Мендес,
був недавно навернений і щойно
закінчив Бразильську військово-
морську aкадемію. На борту судна
він відразу ж зрозумів, що капітан
очікував, що він долучиться до
розгульного життя офіцерів по прибутті в порти. Натомість лейтенант
Мендес кожного разу добровільно

ІЛЮСТРАЦІЯ АЛЛЕНА ГАРНСА

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ВАЖЛИВО?

просився чергувати під час стоянки
в порту й іншим чином намагався
уникати всього, що відбувалося
в портах, куди вони заходили.
Капітану це набридло. Коли я увійшов до їдальні, він кричав на лейтенанта Мендеса за те, що він до
них не приєднувався.
“Ти підеш з офіцерами під час
нашої наступної зупинки в порту,
—наказав він лейтенанту.—Ти
покажеш приїжджому американському офіцеру, що означає добре
проводити час. Він цього від нас
чекатиме”.
Упродовж місяців лейтенант
Мендес молився, щоб капітан зрозумів і прийняв його принципи. Після
мого прибуття, більшість розмов у
їдальні стали зосереджуватися на
обговоренні євангелії. Ми говорили
з іншими офіцерами про Джозефа
Сміта, Відновлення, Слово мудрості
та закон цнотливості. Ставлення до
лейтенанта Мендеса невдовзі змінилося. Офіцери зняли порнографічні
зображення, які висіли на стінах, а в
наступному порту ми всі разом чудово пообідали в ресторані, замість
того, щоб іти до клубу.
Під кінець мого тритижневого перебування на борту і після багатьох
розмов з капітаном та офіцерами про
наші вірування чоловіки пом’якшили
своє серце. “Тепер я розумію”,—
сказав капітан лейтенанту Мендесу
перед моїм від’їздом, додавши, що він
ніколи більше не буде просити його
діяти всупереч своїм принципам.
Я ніколи не забуду цієї історії.
Разом з лейтенантом Мендесом ми
зрозуміли, що Небесний Батько знає

кожного з нас, любить нас і піклується про наше особисте життя. ◼
Келлі Лаїнг, шт. Вашингтон, США

СЕСТРА
СПАФФОРД
ПРОМОВЛЯЛА
ДО МЕНЕ

Я

кось пізно ввечері я грала в
он-лайні у гру “Ресторан”, коли
мій чоловік, проходячи повз мене,
сказав, що іде спати.
“Я зараз також прийду”,—сказала
я йому.
“Повірю, коли побачу”,—
відповів він.
Я грала у гру, в якій готувала віртуальні страви у віртуальному ресторані для віртуальних відвідувачів. Я
поглянула на монітор і сказала: “Так,
страва буде готова через 15 хвилин”.
Аби не марнувати час у пустому
чеканні, я взяла книгу Дочки в
Моєму царстві: Історія і спадок
Товариства допомоги, яка лежала
у мене на столі з того часу, як я отримала її в Товаристві допомоги. Я
почала читати передмову. На третій
сторінці я знайшла наступні слова
Белл С. Спаффорд, дев’ятого генерального президента Товариства
допомоги.
“Я вважаю, що сьогодні звичайна
жінка,—писала вона,—зробила б
правильно, якби оцінювала свої
інтереси, вибирала заходи, в яких їй
брати участь, а потім робила кроки,
щоб спростити своє життя, ставлячи

на перше місце те, що має найбільше
значення, і приділяючи увагу тому,
що принесло б найкращі та найбільш
довготривалі результати, і відмовляючись від усього менш вартісного, що
не дає таких результатів” (2011, xiii).
Ніщо з того, що я читала раніше,
за винятком Писань, не зворушило
мене так сильно. Ця жінка, яка померла більше 30 років тому, промовляла до мене. Схоже, що її слова
більш актуальні сьогодні, ніж коли
вона їх промовляла.
Я відразу ж зрозуміла, що більше
ніколи не буду грати в он-лайні. Я
вимкнула комп’ютер, пішла спати і
сказала чоловікові про своє рішення.
Наступного дня я навіть не вмикала
комп’ютер. Натомість я подумала
про те, скільки ж годин я змарнувала, граючи в ігри кожного дня.
Я помножила три години на день
на 365 днів (кількість днів у році) й
поділила на 24 (кількість годин на
добу). Я була вражена, що змарнувала 45,62 дня на рік. Ті дорогоцінні
години і дні минули назавжди.
Я могла провести їх, читаючи
Писання, проводячи час з чоловіком
і дітьми, служачи іншим або звеличуючи свої покликання.
Генеральні авторитети часто
звертаються до цієї теми під час
генеральної конференції. Однак я
ніколи по-справжньому не розуміла
їхнього послання і думала, що мене
воно не стосується.
Я вдячна, що Святий Дух допоміг мені зрозуміти, що генеральні
авторитети—і Белл С. Спаффорд—
промовляють до мене. ◼
Сенді Хоусон, шт. Огайо, США
Жовтень 2015
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Я НЕ ЗНАЛА, ЧОМУ Я БУЛА ТАМ

М

и з мамою щойно закінчили
нашу вечірню молитву. Ми
обняли одна одну і сказали: “Я тебе
люблю”. Потім я попрямувала до
своєї спальні. Коли я взялася за
ручку дверей, у розумі виникло
сильне враження, що наступного
дня моя мама помре.
Мій мозок і серце намагалися
побороти цю думку. Ніщо не вказувало на те, що щось мало трапитися з моєю мамою. Усе з нею
буде добре.
Зайшовши в кімнату, я стала
на коліна в молитві й сказала
Небесному Батькові, що думка, яка
прийшла стосовно моєї мами, не
може бути правдивою. Я попросила
Його забрати ту думку, але вона
мене не полишала. Я повернулася
до кімнати батьків і сказала мамі,
що хочу ще раз її обняти і поцілувати, перш ніж іти спати. Ми знову
сказали: “Я тебе люблю”,—і я

повернулася до своєї кімнати. Того
вечора я не могла відразу заснути.
Прокинувшись наступного ранку,
я хвилювалася. На щастя, мама була
жива, радісна і з нею все було добре. Але десь там у моєму розумі
залишалося неспокійне відчуття,
що щось не так. На зборах посту
і свідчень того дня мама піднялася
і склала прекрасне свідчення.
Після причасних зборів вона
пішла навчати в класі Початкового
товариства, а я пішла на Недільну
школу. Цього разу у мене знову з’явилося виразне відчуття, що треба
піднятися і залишити клас Недільної
школи. Я не хотіла привертати до
себе увагу, але щось тягнуло мене з
мого місця до дверей. За кілька хвилин я вже була в класі Початкового
товариства, і слухала, як мама веде

урок. Я не знала, чому я була там,
але я знала, що маю бути там.
Пізніше того вечора в домі
мого брата мама востаннє поглянула прямо мені у вічі, перед тим як
знепритомніла і померла від легеневої емболії. З відомої Йому причини
і завдяки Його милості Небесний
Батько послав Святого Духа підготувати мене. Ті спонукання дали мені
додатковий час побути з мамою,
чого не сталося б, якби я не дослухалася до тихого, спокійного голосу.
Любов Небесного Батька ніколи не була для мене настільки
очевидною, доки не сталися події,
пов’язані зі смертю мами. Яке благословення мати Небесного Батька,
Який любить нас настільки, що дає
особливий дар Святого Духа. ◼
Ембер Чині, шт. Алабама, США

Я

ІЛЮСТРАЦІЯ КЕТЛІН ПЕТЕРСЕН

повернулася до
кімнати батьків і
сказала мамі, що хочу ще
раз її обняти і поцілувати,
перш ніж іти спати.

К

оли я зателефонував в
офіс того судна і попросив
відкласти його відправлення на
два дні, мені сказали, що вони не
можуть чекати.

МОЛИТВА ПРО ПОДОРОЖ ДО РОТУМИ

W

ІЛЮСТРАЦІЯ АЛЛЕНА ГАРНСА

“

esterland вірушив учора”,—
сказала моя невістка, вітаючи
нас в міжнародному аеропорту Наді
на Фіджі.
Ця новина мене засмутила і
розстроїла. MV Westerland —це
корабель, який мав доправити нас
до мого старшого брата на острів
Ротума. Ротума знаходиться приблизно за 600 км на північний захід
від Віті-Леву—найбільшого з островів Фіджі. Якщо ви не встигаєте на
цей корабель, то, найвірогідніше,
наступного доведеться чекати кілька
днів або навіть кілька тижнів.
За рік до цього я їздив на Ротуму
допомогти братові відремонтувати
будинок нашої бабусі, але поїхав
від нього через те, що ми не могли
дійти згоди в роботі. Тепер я хотів
зустрітися з ним віч-на-віч і сказати,
як я про це шкодую.
За тиждень до того, як ми з моєю
дружиною Акатою прилетіли на
Фіджі з Австралії, моя племінниця
сказала, що Westerland відпливає

з Ротуми на день раніше нашого
запланованого приїзду. Я відразу ж
зателефонував до офісу того судна
і попросив відкласти його відправлення на два дні.
“Ні, ми не можемо, якби навіть і
хотіли,—почув я у відповідь.—Рада
острова Ротума готується до свята,
на яке чекають гостей, і судно має
відплисти за розкладом”.
У голові раптом промайнула думка,
і я вирішив поститися і молитися.
“Дорогий Небесний Батьку,—
молився я.—Я дуже хочу потрапити
на корабель до Ротуми. Я впевнений, що вони не можуть затримати
відправлення на день чи два, але Ти
маєш владу це зробити. Чи не міг
би Ти видалити хоча б одну гайку
десь на судні, аби затримати рейс,
і я міг би на нього встигнути? Мені
потрібно потрапити до Ротуми і
помиритися з братом”.
Почувши новину, яка нас засмутила, ми поїхали в порт на протилежній стороні острова. Однак там

ми дізналися, що на судні виявили
серйозну несправність двигуна, тому
воно ще не відпливло. Небесний
Батько відповів на мою молитву! Як
виявилося, увесь двигун, а не лише
гайку, треба було вийняти і полагодити серйозне протікання мастила.
Коли через тиждень корабель
нарешті вирушив, я був на борту.
Прибувши до Ротуми, я обняв свого
брата і вибачився. Так ми відновили
наші стосунки. То був справді святковий день.
Я буду вічно вдячний за той чудовий духовний досвід і за відновлену
євангелію Ісуса Христа. Це свічення
того, що дива продовжують відбуватися і сьогодні, що Небесний
Батько живий і відповідає на наші
щирі молитви, що молитва і піст
ідуть пліч-о-пліч і що євангелія є
істинною—навіть у маленькому селі
на малесенькому острові Ротума. ◼
Джон К. Муарор, Новий Південний
Уельс, Австралія
(Автор помер).
Жовтень 2015
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справжнім
наміром
ЖИТИ ЗІ

Ренделл Л. Рідд
Служив другим
радником у
генеральному
президентстві
Товариства молодих
чоловіків з 2013 по
2015 роки

Я

пізнав важливість справжнього наміру, коли був юним
студентом семінарії. Наш
учитель дав нам завдання читати
Книгу Мормона. Щоб відстежувати
наші досягнення, він підготував
таблицю зі списком наших прізвищ,
розташованих вертикально з одного
боку, і назвами книг, розташованих
горизонтально зверху. Щоразу, коли
ми прочитували книгу, біля нашого
імені ставилася зірочка.
Спочатку я не докладав багато
зусиль на читання і невдовзі побачив, що все більше і більше
відстаю. Спонукуваний відчуттям
збентеження і своєю вродженою
схильністю перемагатися, я почав
читати. Щоразу, коли я отримував
зірочку, мене сповнювали хороші
почуття. І чим більше зірочок я отримував, тим більше зростала моя
мотивація читати—між уроками,
після школи, у будь-яку вільну
хвилину.
Це була б чудова історія, якби
я міг сказати вам, що я завершив
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читати її першим у класі—але цього
не сталося. І було б добре, якби я
міг сказати, що отримав щось краще
ніж перше місце—свідчення про
Книгу Мормона. Але й цього не сталося. Я не отримав свідчення. Все,
що я отримав—це зірочки. Я отримав зірочки, тому що вони й були
причиною мого читання. Кажучи
словами Моронія, це й було моїм
“справжнім наміром”.
Мороній висловлювався чітко,
коли описував, яким чином можна
дізнатися, чи Книга Мормона є
істинною: “І коли ви отримаєте їх,
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” (Moроній 10:4;
курсив додано).
Правильні причини

Озираючись назад, я можу бачити, що Господь був абсолютно

Справжній
намір—
це робити
правильні речі
з правильних
причин.

справедливим до мене. Чому я
мав очікувати знайти щось інше,
ніж те, чого шукав? Справжній
намір—це робити щось правильне
з правильної причини; я читав
правильну книгу з неправильних
причин.
І лише через кілька років потому я прочитав Книгу Мормона
зі справжнім наміром. Тепер я
знаю, що Книга Мормона виконує
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Яких справ очікує від
вас Господь?

Коли я був молодим чоловіком,
я вирішив не їхати на місію. Після
року навчання в коледжі та року
служіння в армії у мене була хороша робота рентгенлаборантом у
місцевому шпиталі. Я думав, що все
в житті йде добре, і місія не здавалася чимось необхідним.
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Жити зі справжнім наміром означає зрозуміти “чому”—тобто причину
наших вчинків. Сократ сказав: “Якщо життя не аналізувати, його не варто
жити”.
Одного дня лікар Джеймс Пінгрі,
один зі шпитальних хірургів, запросив мене на обід. Під час нашої
розмови він дізнався, що я не планую служити на місії, і він запитав,
чому. Я сказав йому, що вже не дуже
молодий і, ймовірно, було надто пізно. Він сказав мені, що то не дуже
вагома причина і що він вирушив
служити на місії після закінчення
медичного університету. Потім він
свідчив про важливість своєї місії.
Його свідчення дуже вплинуло
на мене. Воно змусило мене молитися так, як я ніколи не молився
раніше—зі справжнім наміром.
Я міг подумати про безліч причин,
щоб не їхати на місію: я був сором’язливим. У мене була робота,
яка мені подобалась. У мене була
можливість отримати стипендію, і я
втратив би цю нагоду після місії. А,
найголовніше, у мене була дівчина,
яка чекала на мене, поки я служив в

армії, і я знав, що вона не чекатиме
ще два роки! Я молився і молився,
щоб отримати підтвердження того,
що мої причини були вагомими і що
я був правий.
На моє розчарування, я не міг
отримати легкої відповіді так або
ні, на яку сподівався. Тоді у мене
виникла думка: “Що Господь хоче,
щоб ти робив?” Я мав визнати, що
Він хотів, аби я служив на місії і
це стало вирішальною миттю у
моєму житті. Чи збирався я робити
те, що я хотів робити, або ж виконувати волю Господа? Було б добре, якби всі ми ставили собі таке
запитання часто.
На щастя, я вирішив служити на
місії і отримав призначення трудитися у Північній Мексиканській місії.
Вічні наслідки

Через тридцять п’ять років мій
син запропонував мені вирушити до
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свою божественну мету—свідчити
про життя і місію Ісуса Христа,—
оскільки я прочитав її зі справжнім
наміром.
Урок, засвоєний мною про
справжній намір і про Книгу
Мормона, стосується всіх нас в усіх
аспектах нашого життя. Надто часто
ми пасивно слідуємо за моделями і
звичками, які розвинули упродовж
років—ми просто звично виконуємо якісь дії, не замислюючись,
куди це нас приведе. Якщо ми живемо зі справжнім наміром, наше
життя стає більш зосередженим і
має мету, а це все змінює. Жити
зі справжнім наміром—означає
зрозуміти “чому”—тобто причину
наших вчинків. Сократ сказав: “Якщо
життя не аналізувати, його не варто
й жити” 1. Замисліться над тим, як
ви витрачаєте свій час, і регулярно
ставте собі запитання “Чому?” Це
допоможе вам розвинути здатність
бути далекоглядними. Набагато
краще дивитися вперед і запитувати себе: “Чому я це робитиму?”,
ніж озиратися назад і казати:
“Чому, о, чому я це зробив?”

місії, а зараз на місії також відслужили вже її внуки.
Ми дізналися, що Леонора була
набагато кращою місіонеркою, ніж
був я. Сьогодні її діти з вдячністю
згадують, як вона невтомно докладала зусиль, навчаючи їх євангелії.
Вона навчала їх, що маленькі рішення з часом приносять плід—
повноцінне, праведне і щасливе
життя, і вони навчали цього інших.
Якщо все підсумувати, то є понад
500 людей, які прийшли до Церкви
завдяки цій одній чудовій сім’ї.
І все це почалося з розмови за
обідом. Я часто думаю, що якби
лікар Пінгрі був більш зосереджений на своїй кар’єрі чи інших
мирських цілях, він можливо ніколи не запитав би мене, чому я
не збираюся служити на місії. Але
його увага була зосереджена на
інших людях і просуванні роботи
Господа. Він посадив насіння, яке
виросло й принесло плід і продовжує примножуватися дуже швидко
(див. Maрк 4:20). Моя місія навчила
мене, що єдине рішення виконувати
Господню волю має вічні наслідки.
Пам’ятайте про ваші вічні цілі

Я часто озирався на своє життя
і думав, чому для мене було так
важко прийняти рішення поїхати
на місію. Це було важко, оскільки
я відволікався—я втратив бачення
моєї вічної мети—справжньої причини, чому ми тут.
Мої бажання і моя воля не збігалися з Господньою волею; інакше

прийняти рішення було б легше.
І чому вони не збігалися? Я ходив
до церкви, і я приймав причастя в
неділю—але не зосереджувався на
його значенні. Я молився, але переважно робив це формально. Я читав
Писання, але лише час від часу і
без справжнього наміру.
Я закликаю вас обмірковувати
своє життя і бути зосередженими,
навіть якщо ви раніше цього не
робили постійно. Хай вас не розчаровують думки про те, що ви
вже накоїли чи чого не зробили.
Дозвольте Спасителю витерти цю
дошку до чистоти. Пам’ятайте, що
Він сказав: “Стільки, скільки вони каялися і прагнули прощення з щирим
наміром, їм прощалося” (Moроній
6:8; курсив додано).
Розпочніть вже зараз. Живіть цілеспрямованим життям, розуміючи,
чому ви робите те, що робите, і
куди це приведе. Роблячи так, ви
побачите, що за найважливішими
“чому” стосовно усього, що ви
робите, стоїть одне пояснення: ви
любите Господа і усвідомлюєте
Його досконалу любов до вас. Я
бажаю вам знайти велику радість
у вашому прагненні до досконалості й розумінні та виконанні
Його волі. ◼
З виступу на всесвітньому духовному вечорі
для дорослої молоді “Жити з метою: важливість “справжнього наміру”, виголошеному в
Університеті Бригама Янга—Айдахо 11 січня
2015 р. Повну версію виступу можна знайти
на сайті devotionals.lds.org.
ПОСИЛАННЯ

1. Socrates in Plato, Apology (2001), 55.
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Мексики разом із ним. Ми сподівалися, знайти кількох людей, яких я
навчав. Ми відвідали причасні збори
у маленькому містечку, де розпочалося моє служіння на місії, але я не
впізнав жодної людини. Після зборів
ми запитали одного члена Церкви,
чи знає він когось з мого списку
людей, яких я навчав і охристив так
багато років тому. Він безуспішно
проглядав мій список, аж доки не
дійшов до останнього імені: Леонор
Лопес де Енрікес
“О, так,—сказав він.—Ця сім’я з іншого приходу, але вони
відвідують Церкву в цьому домі
зборів. Їхні причасні збори будуть
наступними”.
Нам не прийшлося довго чекати,
коли Леонор зайшла у будівлю.
Хоча зараз їй було далеко за 70,
я відразу упізнав її, а вона упізнала
мене. Ми довго обнімалися і на очі
навернулися сльози.
Вона сказала: “Ми молилися всі
35 років, щоб ви повернулися і ми
могли подякувати вам за те, що принесли євангелію в нашу сім’ю”.
Коли інші члени сім’ї увійшли
до будівлі, ми обійнялися і просльозилися. Невдовзі ми дізналися, що
єпископом того приходу був один
з Леонориних синів, диригувала її
внучка, піаністом був її онук, як і
кілька юнаків з Ааронового священства. Одна з дочок була дружиною
радника у президентстві колу. Інша
дочка була дружиною єпископа
з сусіднього приходу. Більшість
Леонориних дітей відслужили на

Віра, служіння
і буханка хліба
2007 році я переїхав до
Вірменії зі Шрі-Ланки для
навчання, познайомився з місіонерами і наступного року охристився. Після хрищення я дуже хотів
служити на місії повного дня. Я не
міг, бо мені було вже більше 25 років, однак президент місії покликав
мене служити на міні-місії. Моїм
обов’язком було служити з іншими
старійшинами та проповідувати
євангелію. Мені це подобалося.

У

ним кількох членів Церкви і запитав,
чи ми можемо зустрітися біля будівлі
Центральної філії, до якої треба було
їхати 40 хвилин автобусом, я відповів
ствердно, хоча у мене було грошей
лише на буханку хліба. Я пішов до
будівлі Центральної філії пішки. То
був спекотний літній день, тож по
дорозі мені доводилося відпочивати
і пити воду. Через більше ніж дві
години я нарешті прийшов. Під час
двогодинної пішої подорожі назад
я потратив останні копійки на хліб.

Перевірка на мужність

Велике випробування

Ніссанка (Ніш) Муту Мудаліге

У той же час грошей було обмаль. Потім бізнес мого батька розвалився, і він більше не міг посилати
мені гроші. У мене було їх достатньо лише щоб купити їжу на кілька
днів. Університет знаходився поруч
з моїм помешканням, але до офісу
місії треба було їхати автобусом
30 хвилин. Подорож туди і назад
коштувала 200 драм (приблизно
50 американських центів).
Але я хотів звеличувати своє місіонерське служіння. Коли один старійшина покликав мене відвідати з
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Невдовзі після того як я прийшов додому, мені зателефонував
той самий старійшина. Він сказав:
“Ніш, вибач, що дзвоню тобі знову,
але одна з членів Церкви хворіє.
Ти можеш прийти і бути моїм напарником, коли я благословлятиму
її?” Я хотів сказати, що надто стомився після чотиригодинної пішої
подорожі в спекотну погоду, але
моє серце не дозволило мені цього
зробити. Моя віра зміцнила мене і
сповнила мужністю, тож я сказав,
що прийду.

Коли я йшов додому,
то не відчував утоми.
Єдине, про що я
міг думати—це
про усмішку
літньої жінки.

Саме тоді увійшов мій сусід по
кімнаті. Я запитав, чи не позичить
він мені гроші, щоб дістатися до
офісу місії. Він сказав, що у нього є
лише гроші на їжу до кінця місяця,
тож він не міг мені позичити.
Раптом мій погляд упав на
хліб, який я щойно купив. Свіжа буханка лежала на столі. То була вся
їжа, яку я мав. Я взяв його і сказав:
“Я щойно купив цей хліб, ти можеш
його взяти і дати мені 100 драм?”
Він усміхнувся і погодився.

ІЛЮСТРОВАНО ДАГОМ ФЕККЕЛОМ
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Я узяв гроші і поїхав на автобусі
до офісу місії.
Ми пішли до тієї літньої жінки—
члена Церкви,—яка була прикута
до ліжка. Вона ледь могла відкрити
очі, аби поглянути на нас, але вона
мені усміхнулася. Жінка промовляла
конкретно до мене, пригадуючи події
зі свого колишнього життя. Вона
була така щаслива бачити нас у себе
вдома. Разом зі старійшиною ми дали
їй благословення. Жінка нам усміхнулася, і я бачив як сяє її обличчя.
Її дочка сказала, що під час нашого візиту вона побачила, як її мама усміхнулася вперше за багато місяців.
Я знову йшов додому дві години,
але цього разу не відчував утоми.
Єдине, про що я міг думати—це
про усмішку літньої жінки та про
нашу розмову. Я відчував, що

Небесний Батько хотів, аби я відвідав її, можливо саме це їй було
потрібно, аби мати більшу радість
під час своїх останніх днів. Я відчував велику вдячність за можливість
брати участь у тому візиті. Я просив
Небесного Батька благословити ту
жінку. Я також просив Його благословити мене щоденною їжею у
часи фінансових труднощів.
Благословення згори

Бог не лишив мене на самоті.
Мій друг поділився зі мною їжею
того місяця. Я ніколи не лягав спати
голодний, хоча в кишені у мене
не було ні копійки. Я кожного дня
ходив у офіс місії—і ніколи не відчував втоми. Та жертва принесла мені
відчуття радості.
Того місяця я отримував багато

запрошень на обід і на вечерю.
Одного дня у мого сусіда по кімнаті
та в мене вже нічого не залишилося,
крім однієї невеликої буханки хліба
на сніданок. Того вечора ми були
дуже голодні. Ми ішли вулицею,
сподіваючись позичити гроші у
одного товариша, коли біля нас зупинилася машина і в ній було двоє
корінних вірмен. Чоловіки запитали
в нас, звідки ми. Коли ми відповіли,
що зі Шрі-Ланки, вони запросили
нас до себе додому на обід. Їм
подобалося слухати все про Шрі-
Ланку і ми гарно повечеряли.
Я люблю Небесного Батька і
всі благословення, які Він постійно
мені посилає. Він допомагає мені, і
я відчуваю Його люблячу турботу
про мене кожного дня. ◼
Автор живе у Вірменії.
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Старійшина
Даллін Х. Оукс
З Кворуму
Дванадцятьох
Апостолів

ЯК ВИБРАТИСЯ З ПАСТКИ

ПОРНОГРАФІЇ
Усі ми повинні навчитися належним чином реагувати
на медіа, що містять сексуальну інформацію.
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Д

есять років тому я виступав на генеральній конференції на тему порнографії. Я додав свій голос до голосу інших провідників, які застерігали
про руйнівні духовні наслідки порнографії. Я застерігав, що надто
багато чоловіків та юнаків зазнали на собі негативного впливу так званої
“літератур[и], що заохочує недозволені статеві стосунки” 1. До якого б виду
порнографії не вдавалася людина—це зло, яке руйнує духовну чутливість, послаблює здатність застосувати владу священства і псує дорогоцінні стосунки.
Тепер, коли минуло більше 10 років, я вдячний, що багато людей дослухалися до пророчого застереження, не заплямували себе порнографією і
залишилися чистими. Я також вдячний, що є багато тих, хто дослухався до
пророчого запрошення облишити порнографію, зцілити розбиті серця та
стосунки і продовжувати поступ вперед на шляху учнівства. Але мене більш,
ніж будь-коли, непокоїть те, що серед нас є такі, хто продовжує потрапляти в
пастку порнографії, особливо молоді чоловіки і навіть все зростаюча кількість
молодих жінок.
Головна причина зростання проблеми порнографії полягає в тому, що
в сьогоденному світі кількість слів і образів із сексуальним навантаженням
та впливом зустрічаються повсюди: їх можна побачити в кінофільмах, телепрограмах, текстових повідомленнях, телефонних пристроях, соціальних
медіа, книгах, почути в музиці та повсякденних розмовах. Внаслідок цього
кожен з нас неодмінно стикається з посланнями сексуального характеру на
регулярній основі.

МОЛОДІ
Якщо ми звертаємося до Господа
зі смиренням, це
веде до прийняття
певних істин, які,
якщо їх повною
мірою зрозуміти,
нададуть силу й
усунуть сором.
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І. Рівень долученості

Небезпека будь-якого свідомого долучення до
Аби допомогти нам справлятися з наростаючим злом,
порнографії, яким би нерегулярним чи рідким
я б хотів назвати кілька різних рівнів долученості до
воно не було, полягає в тому, що це спонукає до
порнографії та запропонувати способи реагування на
більш частого перегляду, а це неминуче збількожен з них.
шує заклопотаність сексуальними почуттями та
За минулих часів та обставин наша порада стосовно
поведінкою. Учені довели, що сексуальні зобрапорнографії зосереджувалася головним чином на тому,
ження призводять до викиду хімічних речовин
щоб допомагати людям уникати початкового контакту
у мозок, які потім спонукають людину виявляти
з порнографією або долати залежність від неї. І хоч
більше уваги сексуальній поведінці 3. Аморальна
ті заходи все ще важливі, минулий досвід та сучасні
сексуальна поведінка будь-якого виду чи стуобставини показали, що необхідно надавати поради
пеня викликає почуття сорому, що з часом
відповідно до рівня долученості до порнографії—від
може укорінитися в людині.
повного її уникання до залежності
3. Регулярний перегляд.
від неї. Корисно зосередитися на
Повторюваний свідомий перегчотирьох різних рівнях долученості
ляд порнографії може призвести
до порнографії: (1) випадкове попадо виникнення звички—“моделі
Завдяки благодаті
дання в поле зору, (2) нерегулярний
поведінки, яка після частого повІсуса Христа всі
перегляд, (3) регулярний перегляд і
торювання стає майже неконтро(4) непереборний потяг (залежність).
льованою” 4. Коли виникає звичка,
можуть отримати
людина відчуває потребу в більпрощення і здобути
1. Випадкове попадання в
шому стимулюванні, аби досягполе зору. Я впевнений, що
нути тієї ж реакції, яка приносить
силу, щоб змінюватися.
кожен попри своє бажання
задоволення.
бачить порнографію. Немає
4. Непереборний потяг (згубна
гріха, якщо ми відвертаємося і
звичка). Поведінка людини
не шукаємо її більше. Це—як помилка, яка вимагає
перетворюється на згубну звичку, коли виникає
виправлення, а не покаяння 2.
“залежність” (медичний термін, що застосовується
2. Нерегулярний перегляд. Це означає, що людо вживання наркотиків, алкоголю, потягу до
дина може долучатися до порнографії час від часу
азартних ігор тощо), яка перетворюється на “неабо навіть часто, але це завжди відбувається свіпереборний потяг”, що “витісняє на другий план
домо, що вже є злом.
майже все у житті” 5.
Порнографія пробуджує і посилює сексуальні
почуття. Творець дав нам ці почуття заради Його
II. Чому важливо розуміти наявність цих рівнів
мудрих цілей, але Він також дав заповіді, що обмеЯк тільки ми усвідомлюємо різницю між рівнями,
жують вияв цих почуттів—вони є доречними між
ми також визнаємо, що не кожен, хто вдається до порчоловіком і жінкою, які уклали шлюб. Порнографія
нографії свідомо, має залежність від неї. В дійсності,
знецінює належний вияв сексуальності та заохочує
більшість юнаків та дівчат, які намагаються перебороти
до вияву сексуальних почуттів поза узами шлюбу.
бажання дивитися порнографію, не мають залежності.
Ті, хто переглядає порнографію, несерйозно ставДуже важливо зрозуміти цю відмінність—і не лише
ляться до надзвичайно потужних сил, які можуть
батькам, подружжю та провідникам, які намагаються
або створювати життя, або руйнувати його. Не
допомогти, але й тим, хто бореться з цією проблемою.
робіть цього!
І ось чому.

52 Л і я г о н а

МОЛОДІ

ІЛЮСТРАЦІЯ MAJIVECKA/ISTOCK/THINKSTOCK

По-перше, чим вищий рівень долученості до
порнографії—від випадкового попадання в поле зору
до нерегулярного або регулярного перегляду і непереборного потягу (залежності)—тим важче його
подолати. Якщо поведінку буде неправильно класифіковано як залежність, тоді залучена до порнографії
людина може вважати, що втратила свободу волі та
здатність подолати проблему. Це може послабити
рішучість зцілитися та покаятися. З іншого боку, маючи чіткіше розуміння глибини проблеми—те, що
вона може бути не настільки закоренілою чи серйозною, як думалося,—може давати надію та збільшувати
здатність виявляти свободу волі, щоб зупинитися та
покаятися.
По-друге, як і у випадку з будь-якою гріховною
поведінкою, свідоме долучення до порнографії віддаляє Святого Духа. Люди, які це відчували, матимуть
спонукання покаятися. У той же час інші можуть відчувати збентеження і намагатимуться приховати провину
шляхом обману. У них також може виникати почуття
сорому, що може викликати ненависть до себе. Якщо
це трапляється, залучені до порнографії починають
вірити в один з найбільших обманів Сатани: те, що

вони зробили або продовжують робити, перетворює
їх на поганих людей, недостойних Спасителевої благодаті та нездатних покаятися. Це зовсім не так. Як би
ми не віддалялися, ми завжди досяжні для Спасителя
та Його Спокути.
І, на останку, важливо не вішати ярлик “залежність”
навіть на тих людей, які вдаються до регулярного
перегляду порнографії або розвинули звикання до
неї, оскільки це неточно описує обставини чи повну
природу необхідного покаяння та зцілення. Краще
розуміння того, на якій стадії цього процесу перебуває
людина, також допоможе краще зрозуміти, що треба
зробити для одужання.

III. Як уникати порнографії

А тепер давайте подумаємо, як людина може
уникати порнографії та вибратися з пастки порнографії. Це допоможе не лише тим, хто бореться
з подоланням долученості до порнографії, але і
батькам, і провідникам, які допомагають цим людям. Особа з більшим успіхом буде як уникати, так
і зцілюватися від долученості до порнографії, якщо
обговорить цю тему з батьками і провідниками 6.

Щоб людина діяла відповідно
до цих істин, необхідно також поновити зобов’язання
жити так, як учень Господа
Ісуса Христа, і робити
те, що очищує та зміцнює
людину, допомагаючи їй
протистояти майбутнім
спокусам.
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В залежності
від глибини проблеми, окремим
особам може
знадобитися
підтримка надійних, досвідчених людей або
професійних
консультантів.

Незалежно від рівня долученості до свідомого перегляду порнографії дорога до
зцілення, чистоти і покаяння пролягає через
однакові основоположні принципи і вимагає
їхнього застосування: смирення, учнівство, дотримання особистого плану змін, підзвітність та
підтримка і здатність витерпіти до кінця.

А. Смирення

Аби справді подолати бажання дивитися
порнографію та пов’язану з цим поведінку,
людина повинна розвинути смирення (див.
Етер 12:72). Якщо ми звертаємося до Господа
зі смиренням, це веде до прийняття певних істин,
які, якщо їх повною мірою зрозуміти, нададуть силу
й усунуть сором. Ось деякі з цих істин:
• Кожен з вас є улюбленою дитиною люблячого
Небесного Батька.
• Наш Спаситель Ісус Христос знає і любить кожного з нас особисто.
• Спокута Спасителя поширюється на всіх Божих
дітей.
• Завдяки благодаті Ісуса Христа всі можуть отримати прощення і здобути силу, щоб змінюватися.
• Кожен з нас має безцінний дар свободи волі, який
дозволяє нам прикликати владу та силу Спокути.
• Люди, які борються з порнографією, можуть черпати надію з того факту, що інші вже перемогли
у цій битві.
• Порнографія—це зло, але долучення до неї не
робить людину лихою.
• Кожна людина може уникати пастки порнографії
та повністю зцілитися, але це можливо лише за
допомогою сили Спокути.
• Справжнє покаяння в гріху порнографії вимагає
чогось більшого, ніж простого припинення її перегляду. Таке покаяння вимагає зміни серця завдяки Спокуті Христа.
Приймаючи ці істини, людина готується духовно, аби
діяти відповідно до них, що відкриває двері для отримання Господньої допомоги у здійсненні необхідних
змін, які ведуть до покаяння та зцілення.
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Б. Учнівство

Щоб людина діяла відповідно до цих істин, необхідно
також поновити зобов’язання жити так, як учень Господа
Ісуса Христа, і робити те, що очищує та зміцнює людину, допомагаючи їй протистояти майбутнім спокусам.
Це означає зобов’язання дотримуватися в особистому
житті релігійної поведінки: щодня змістовно молитися та
вивчати Писання, відвідувати церковні збори, служити,
поститися і (коли це дозволено єпископом) брати участь
у причасті та в храмовому поклонінні.

В. Дотримання особистого плану

Смиренні учні Ісуса Христа навчаються бути чутливими, щоб розпізнавати глибокі почуття, ситуації в
спілкуванні та фізичне оточення, які можуть активізувати
спокусу дивитися порнографію. Аналізуючи такі моменти, вони розроблять особистий план, що допоможе:
• Розпізнавати, що активізує бажання та викликає потяг.
• Виробити конкретні дії, які допоможуть не піддаватися спокусі.
• Перенаправити думки та енергію до Господа.
• Спланувати конкретні щоденні дії, спрямовані на
зміцнення їхнього особистого зобов’язання жити
праведно.
Розробляючи особистий план, необхідно застосовувати
найкращі ресурси, запропоновані Церквою. Наприклад,
церковний веб-сайт OvercomingPornography.org містить
матеріали для індивідуального та сімейного використання
та для церковних провідників, які надають підтримку.
Крім того, церковна програма з подолання залежностей
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доступна всім членам Церкви, які борються з будь-якою
залежністю, а також допомагає їхнім членам сім’ї.

Г. Підзвітність та підтримка

бажанням дивитися порнографію, потребують нашого
співчуття і любові, поки вони дотримуються необхідних
принципів та кроків до одужання. Будь ласка, не засуджуйте їх. Вони не є лихими або безнадійними. Вони є
синами і дочками Небесного Батька. Завдяки належному і
повному покаянню вони можуть стати чистими і гідними
усіх завітів та храмових благословень, обіцяних Богом.
Коли настане час для укладання шлюбу, я заохочую
молодих жінок і молодих чоловіків уважно обирати
партнера, який стане вічним супутником, хто є чистим і
непорочним перед Господом та гідним увійти до храму.
Особи, які повністю покаялися в гріху перегляду порнографії, гідні всіх цих благословень.

Смиренні послідовники Ісуса Христа, які визнають, що
їм потрібен Спаситель, будуть також шукати допомоги
у свого єпископа, якого було покликано Господом бути
їхнім провідником священства і який тримає необхідні
ключі, що уможливлюють для них покаяння. Зі згоди
людей, які звернулися до нього, і якщо єпископ відчуває
натхнення, він також може покликати ще когось, аби працювати з цими людьми і їм допомагати. Як би не складалися обставини, ця порада від Президента Гордона
Б. Хінклі (1910–2008) підходить усім:
“Від усієї душі просіть Господа,
щоб Він звільнив вас від залежності,
V. Висновок
яка вас полонила. Майте мужність
Упродовж життя всі ми стикаємося
Кожен з нас має
шукати допомоги від люблячого
з матеріалами, які мають сексуальбезцінний дар свободи
єпископа і, якщо потрібно, поради
ний характер. Маючи провід нашого
7
дбайливих фахівців” .
люблячого Спасителя, у тому числі
волі, який дозволяє
В залежності від глибини проупевненість, яку дають причасні
нам прикликати владу
блеми, окремим особам може
завіти, що ми можемо завжди мати
знадобитися підтримка надійних,
Його Духа з нами (див. УЗ 20:77), ми
та силу Спокути.
досвідчених людей або професійздатні завжди реагувати належним
них консультантів, до яких вони
чином. Я свідчу, що саме це ми поможуть у моменти слабкості звернувинні робити, аби насолоджуватися
тися у будь-який час за зміцненням
благословеннями Того, Кому ми пота які можуть нагадувати про особисту відповідальність
клоняємося. Якщо ми так чинимо, то повнішою мірою
за дотримання плану.
отримуватимемо мир Спасителя і залишимося на шляху
Д. Витерпіти до кінця
до нашої вічної долі піднесення. ◼
Особи, які покаялися і мали благословення подолати
ПОСИЛАННЯ
бажання переглядати порнографію, повинні й далі бути
1. Див. Даллін Х. Оукс, “Порнографія”, Ліягона, трав. 2005, сс. 87–90.
2. Див. Dallin H. Oaks, “Sins and Mistakes”, Ensign, Oct. 1996, 62–67.
уважними, оскільки супротивник все ще шукає можливо3. Див. Donald L. Hilton Jr., M.D., “Pornography Addiction—a
сті грати на людських слабкостях. Випадкове попадання
Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity,”
Socioaffective Neuroscience and Psychology, vol. 3 (2013),
в поле зору може все ще траплятися, незважаючи на всі
socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767;
зусилля уникати цього. Упродовж усього життя люди подив. також “Porn Changes the Brain,” fightthenewdrug.org.
4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language
винні навчатися контролювати свої Богом дані сексуальні
(1989), “habit.”
почуття і докладати подальші зусилля, щоб бути чистими.
5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide (1999), 564.

IV. Співчуття до всіх

А зараз кілька слів стосовно того, як ми ставимося
до людей, які потрапили у пастку порнографії. Усім
нам необхідна Спокута Ісуса Христа. Ті, хто бореться з

6. Крім того, молодим людям та їхнім батькам слід вести відверті,
але належні розмови про репродуктивну функцію людини. Молоді
люди, які дізнаються про сексуальні стосунки між людьми від своїх
однолітків, а не від батьків, більш схильні шукати інформацію про
неї шляхом перегляду порнографії.
7. Гордон Б. Хінклі, “Трагічне зло, що оточує нас”, Ліягона, лист. 2004,
с. 62.
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У ВІРНОМУ МІСЦІ
				у ВІРНИЙ ЧАС
И
УРОК
І
Н
Ь
ІЛ
НЕД
ісяць:

йм
на це
е
Тема
більш

ати
Став жими на
схо ста
Хри

Ч

и казали вам коли-небудь,
що зроблене або сказане
вами було саме тим, що
людина потребувала? Іноді це
відбувається, бо Небесний Батько
послав вас у належний час надати
допомогу. Ви були в гармонії з
Духом, тож змогли розпізнати те
спонукання від Небесного Батька.
Залишайтеся гідними та готовими
допомагати, бо ви ніколи не знаєте, коли Він пошле вас бути для
когось ангелом.
Ось дві історії про людей, які
зробили саме це:

ПАРКУВАЛЬНИЙ
ЖЕТОН

ми зрозуміли, що загубили цей
жетон. Спочатку ми подумали,
що зможемо просто заплатити за
жетон, але ні в кого з нас не було
180 песо, щоб сплатити штраф.
Внаслідок несплати за паркування ми мали залишити машину
в торговому центрі, а потім її мали
б відбуксирувати, що коштувало
б ще дорожче. Розпач охопив моїх
друзів, особливо того, хто керував
автомобілем, оскільки він належав
його батькові. Я відійшла, щоб помолитися. Я попросила Небесного
Батька з усією своєю вірою і смиренням дати нам спосіб вирішити
цю проблему і безпечно повернутися по домівках. Я ніколи не забуду, що сталося усього за кілька
секунд після того, як я закінчила
молитися.

Коли я поверталася до машини,
хтось позаду покликав мене за
іменем. То був Франсіско, мій
шкільний друг. Він запитав, що я
роблю, і я розповіла, що сталося.
Не вагаючись, він витягнув гаманець і дав мені достатньо грошей,
щоб заплатити за загублений жетон. Той вияв доброти був негайною відповіддю на моє прохання,
звернене до Небесного Батька.
Франсіско, можливо, так і не
дізнався, як сильно допоміг, але
я знаю і буду глибоко вдячна до
кінця свого життя.
Іноді Небесний Батько відповідає на наші молитви несподіваним чином, але це не співпадіння.
Наш Небесний Батько та Ісус
Христос досконало нас знають і
скеровують наші життєві дороги.

Фатіма Роча Гутьєррес

Р

азом з друзями з церкви я
пішла в кіно. Коли ми зайшли
в торговий центр, нам дали
жетон на паркувальний майданчик. Коли фільм закінчився,
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Фатіма!

МОЛОДІ

Я знаю, що коли ми живемо
праведно, то отримуємо безліч
благословень, які може надати
лише Небесний Батько, у тому
числі таке обіцяння, звернене
до нас: “якщо [ми] буде[мо]
робити так, [ми] буде[мо]
піднесен[і] в останній день”
(Aлма 37:37). ◼
Автор живе в Баха Каліфорнія,
Мексика.

ВЧАСНИЙ
ТЕЛЕФОННИЙ
ДЗВІНОК
Чен Чінг Чуан

ІЛЮСТРАЦІЯ БРАЯН БІЧ

У

юні роки я не вірив, що є
Бог. Моє життя було сповнене неспокою, і в найгірші дні
я був у такій депресії, що хотів
покінчити з життям. Саме тоді в
мої двері постукали місіонери.
Євангелія була саме тим, що мені
було потрібно; мене потягнуло
до неї як магнітом.
Після приєднання до Церкви
мої випробування не закінчилися,

але я міг краще опиратися
впливу супротивника. Уперше
я дізнався, що таке щастя.
Однак депресія не хотіла так
легко мене відпустити. У якийсь
момент мені знову захотілося здатися. У ту ж мить зателефонувала
сестра Тінг, дружина єпископа.
Вона сказала, що у неї було
відчуття, що їй треба мені зателефонувати. Вона запитала, як
у мене йдуть справи. Я вилив їй
свою душу. Для мене вона була
ангелом, посланим Богом.
Той випадок додав мені сил.
Моя віра зміцнилася. Я відчував,
що можу подолати смерть. Я
відчував, що звільнився, як про
це сказано в Алма 36:2–3:
“Вони були в залежності, і
ніхто не міг визволити їх, окрім
Бога. …
…Ті, які покладають надію
свою на Бога, будуть підтримані
в їхніх випробуваннях, і їхніх
бідах, і їхніх скорботах, і будуть
піднесені в останній день”.
У мене, як і раніше, є

випробування, але мене тепер
нелегко подолати. Бог підтримував мене в усіх випробуваннях і
тривогах. Він спас мене від духовної в’язниці, і кайданів, і навіть
смерті. Він—мій Спаситель. ◼
Автор живе в Таїчунзі, Тайвань.

БОГ ПИЛЬНУЄ ЗА НАМИ
“Бог помічає нас. Він пильнує за
нами. Але зазвичай наші потреби
Він задовольняє через інших людей.
Отже, це життєво необхідно, щоб
ми служили один одному в царстві”.
Президент Спенсер В. Кімбол (1895–1985),
Учення Президентів Церкви: Спенсер В. Кімбол
(2006), с. 88.
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(Див. Л. Том Перрі, “Як заповнити свою книгу життя”, Ліягона, лист. 2014, с. 61.

Кожен день є новою сторінкою, яку треба заповнити. Живи так, щоб
кожна сторінка промовляла: “Я радий, що”, а не “Я шкодую, що”

А що ти напишеш в ній?

ПЛАКАТ: ТВОЯ КНИГА ЖИТТЯ

РЯДОК ЗА РЯДКОМ

МОЛОДІ

Буття 1:26–27

Що означає бути створеним за образом Божим?

ОБРАЗ БОЖИЙ

“Визнання сили,
вищої за нашу, жодним
чином не принижує,
а навпаки, підносить.
Якщо ми лише усвідомимо, що нас було створено
ÅÛÚÚﬂ
39:9
за образом
Божим, нам не буде
важко наближатися до Нього. …
Це знання, здобуте вірою, принесе
9 [«...] çÂÏ‡ ·iÎ¸¯Ó„Ó ‚ ˆiÏ ‰ÓÏi
і глибокий
мир”.
‚i‰ внутрішній
ÏÂÌÂ, i ‚iÌ спокій
ÌÂ ÒÚËÏ‡‚
‚i‰ ÏÂÌÂ
Ìi˜Ó„Ó,
ıi·‡ Томас
˘Ó ÚÂ·Â,—·Ó
ÚË Lighthouse
ÊiÌÍ‡
Президент
С. Монсон, “The
ÈÓ„Ó.
œÍLord”,
ÊÂ ﬂEnsign,
‚˜ËÌ˛
‚ÂÎËÍÂ
of the
Nov.ˆÂ
1990,
95–96. ÁÎÓ,
i Á„i¯Û ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?»

СТВОРІМО

Ця форма множини створює враження, що Бог промовляє до когось
ще—і це так. Джозеф Сміт навчав:
“На початку головний з Богів скликав нараду Богів; і вони зібралися
разом і підготували план створити
світ та населити його” (History of the
Church, 6:308). На цій нараді був
Господь Ісус Христос та інші (див.
Moйсей 2:26–27; Aвраам 4:26–27).
ЗА ПОДОБОЮ НАШОЮ

“Сам Бог колись був таким, якими
IÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8
ми є зараз, і Він є піднесеною людиною, і сидить на престолі там, на
8 çÂı‡È ÍÌË„‡ ˆ¸Ó„Ó á‡ÍÓÌÛ ÌÂ
‚i‰iÈ‰Â ‚i‰ Ú‚Óªı ÛÒÚ, ‡ÎÂ ·Û‰Â¯
ÓÁ‰ÛÏÛ‚‡ÚË ÔÓ ÌÂª ‚‰ÂÌ¸ i ‚ÌÓ˜i,
˘Ó· ‰Ó‰ÂÊÛ‚‡ÚË ˜ËÌËÚË ‚ÒÂ, ˘Ó
Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÌiÈ, ·Ó ÚÓ‰i ÁÓ·Ë¯
˘‡ÒÎË‚ËÏË ‰ÓÓ„Ë Ò‚Óª, i ÚÓ‰i ·Û‰Â
˘‡ÒÚËÚË ÚÓ·i.

небесах! Це є великою таємницею.
Якби зараз було розірвано завісу і …
якби ви побачили Його сьогодні, ви
б побачили Його у людській подобі,
схожого на вас зовнішньо, на образ
і в самій подобі людини”.
Учення Президентів Церкви: Джозеф Сміт
ÅÛÚÚﬂс.1:26–27
(2007),
43.

26 I ÒÍ‡Á‡‚ ÅÓ„: «ëÚ‚ÓiÏÓ Î˛‰ËÌÛ Á‡ Ó·‡ÁÓÏ ç‡¯ËÏ, Á‡ ÔÓ‰Ó·Ó˛
ç‡¯Ó˛, i ı‡È Ô‡ÌÛ˛Ú¸ Ì‡‰ ÏÓÒ¸ÍÓ˛ Ë·Ó˛, i Ì‡‰ ÔÚ‡ÒÚ‚ÓÏ ÌÂ·ÂÒÌËÏ, i Ì‡‰ ıÛ‰Ó·Ó˛, i Ì‡‰ ÛÒÂ˛
ÁÂÏÎÂ˛, i Ì‡‰ ÛÒiÏ ÔÎ‡ÁÛ˛˜ËÏ, ˘Ó
ÔÎ‡ÁÛπ ÔÓ ÁÂÏÎi».
27 I ÅÓ„ Ì‡ ë‚iÈ Ó·‡Á Î˛‰ËÌÛ
ÒÚ‚ÓË‚, Ì‡ Ó·‡Á ÅÓÊËÈ ªª ÇiÌ
ÒÚ‚ÓË‚, ﬂÍ ˜ÓÎÓ‚iÍ‡ Ú‡ ÊiÌÍÛ
ÒÚ‚ÓË‚ ªı.

“Людина—це дитя Боже, створене за божественним образом
і обдароване божественними
якостями, і навіть як син-немовля
земних батька і матері здатний у
належний час стати чоловіком, так
і недосконалі нащадки небесних
батьків здатні, здобуваючи досвід
упродовж століть та вічностей, розвинутися до рівня Бога”.

èÓ‚ÚÓÂÌÌﬂ
7:3–4“The Origin of Man,”
Перше Президентство,
Improvement Era, Nov. 1909, 81; Ensign,
Feb. 2002, 30.

3 I ÌÂ ÒÔÓi‰Ì˛ÈÚÂÒﬂ Á ÌËÏË:
‰Ó˜ÍË Ò‚Óπª ÌÂ ‰‡ÒË ÈÓ„Ó ÒËÌÓ‚i, ‡
ÈÓ„Ó ‰Ó˜ÍË ÌÂ ‚iÁ¸ÏÂ¯ ‰Îﬂ ÒËÌ‡
Ò‚Ó„Ó.
4 ÅÓ ‚iÌ ‚i‰‚ÂÌÂ ÒËÌ‡ Ú‚Ó„Ó ‚i‰
åÂÌÂ i ‚ÓÌË ÒÎÛÊËÚËÏÛÚ¸ iÌ¯ËÏ
·Ó„‡Ï,—i Á‡Ô‡ÎËÚ¸Òﬂ ÉéëèéÑçIâ
„Ìi‚ Ì‡ ‚‡Ò, i ÇiÌ ÒÍÓÓ ÚÂ·Â
‚Ë„Û·ËÚ¸.

ПАНУВАТИ

“Земля і все, що на ній, має використовуватися з відповідальністю,
аби підтримувати людську сім’ю.
Однак усі є розпорядниками—не
власниками—землі та її щедрот і
будуть відповідати перед Богом, що
¡‚‡‡Ï 3:22–23
вони зробили з Його творіннями”.
“Environmental Stewardship and Conservation,”
mormonnewsroom.org; див. також Учення і
22 I ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡‚ ÏÂÌi, ¡‚‡Завіти 104:13–15.

‡ÏÛ, ÓÁÛÏË, ˘Ó ·ÛÎË Ó„‡ÌiÁÓ‚‡Ìi
ÔÂÂ‰ ÚËÏ, ﬂÍ Ò‚iÚ ·Û‚; i ÒÂÂ‰ ÌËı
ÛÒiı ·ÛÎÓ ·‡„‡ÚÓ ·Î‡„ÓÓ‰ÌËı i ‚ÂÎËЧОЛОВІК
ÍËı; І ЖІНКА
23 I ÅÓ„ ÔÓ·‡˜Ë‚ ˆi ‰Û¯i, ˘Ó ıÓ“Усі
чоловіки
і жінки
подібні
доÌËı, i
Ó¯i
‚ÓÌË, i ‚iÌ
ÒÚÓﬂ‚
ÔÓÒÂÂ‰
‚iÌ іÒÍ‡Á‡‚:
ñËı нас
ﬂ ÁÓ·Î˛
Ò‚ÓªÏË
Батька
Матері всіх
і в буквальÔ‡‚ËÚÂÎﬂÏË; ·Ó ‚iÌ ÒÚÓﬂ‚ ÒÂÂ‰
ному
розумінні
є
синами
і
дочками
ÚËı, ıÚÓ ·ÛÎË ‰Ûı‡ÏË, i ‚iÌ ·‡˜Ë‚,
˘Ó ‚ÓÌË ıÓÓ¯i; i ‚iÌ ÒÍ‡Á‡‚ ÏÂÌi:
Божества”
¡‚‡‡ÏÂ, ÚË—Ó‰ËÌ Á ÌËı; ÚÂ·Â ·ÛÎÓ
Перше
Президентство,
“The
of Man,”
Ó·‡ÌÓ
‰Ó ÚÓ„Ó,
ﬂÍOrigin
ÚË Ì‡Ó‰Ë‚Òﬂ.
Improvement Era, Nov. 1909, 78; Ensign,
Feb. 2002, 29.

“Стать є невід’ємною властивістю
доземної, смертної й вічної особистості та її призначення”.
“Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона,
лист. 2010, третя сторінка обкладинки.

Від редакції: Мета цієї сторінки не в тому,
щоб дати всебічне пояснення вибраних для
ãÂ‚ËÚ віршів
19:18з Писань у семінарії, а
опанування
в тому, щоб спонукати вас до особистого
вивчення.

18 çÂ ·Û‰Â¯ ÏÒÚËÚËÒﬂ, i ÌÂ
·Û‰Â¯ ÌÂÌ‡‚Ë‰iÚË ÒËÌi‚ Ò‚Ó„Ó
Ì‡Ó‰Û. I ·Û‰Â¯ Î˛·ËÚË ·ÎËÊÌ¸Ó„Ó Ò‚Ó„Ó, ﬂÍ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·Â. œ—
ÉéëèéÑú!
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МОЇ
ПОШУКИ ІСТИНИ
Мене завжди навчали, що не існує нічого такого, як Бог,
але я вирішив дізнатися про це самостійно.

О

скільки я виховувався в азійській країні, де не
визнавалася релігія і де є високий рівень конкуренції, я завжди мав велике бажання стати
успішною людиною, але у мене не було ніяких вічних
принципів чи істин, які б мене скеровували. У моїй
країні “успішний” означало багатий і можновладний.
Батьки завжди навчали мене, що немає нічого такого,
як Бог. Для них релігія або Бог були повною нісенітницею, яка призначалася лише для слабких людей. Довгий
час я вважав себе атеїстом. Батьки навчали мене, що я
не повинен довіряти нікому, лише собі. Тож з юних років я керувався своїми амбіціями у навчанні й працював
надзвичайно багато.
Мої батьки покладали на мене великі надії. Вони
хотіли, щоб у мене завжди були високі оцінки. Я засмучувався, коли бачив їхні розстроєні обличчя або
чув, як вони сперечаються, коли я отримував погану
оцінку. Крім того, що я робив свої уроки, я мав виконувати додаткові домашні завдання у вихідні, аби завжди
мати лише відмінні оцінки.
Навіть після досягнення встановлених цілей, я все
ж мав відчуття, що має бути щось іще у моєму житті.
Глибоко в серці я знав, що неодмінно має бути щось
більше.
Одного дня я вирішив дізнатися самостійно, чи
дійсно є Бог. Якщо Він дійсно існує, я хотів знати,
що Він від мене хоче, чи, може, релігія—це лише нісенітниця, створена уявою людських істот. Я не боявся
отримати жодну з цих двох відповідей. Я просто хотів
знати істину.
Приблизно в той же час я близько потоваришував з
одним із гравців баскетбольної команди на ім’я Тейлор.
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Одного ранку я попросив його підвезти мене до школи.
Він погодився, але мені треба було встати на годину
раніше, щоб піти з ним до семінарії. Я неохоче погодився, не знаючи, що це таке. Мені сподобалася семінарія, хоча більше через те, що я відчував, ніж про що
я дізнавався.
Невдовзі після цього Тейлор попросив мене піти з
ним до церкви. Спочатку я думав, що церква—це щось
нудне і дивне, але згодом я був зворушений теплим
і мирним відчуттям, яке з’явилося під час служби.
Однак я все ще не був переконаний, що хороші почуття якимсь чином пов’язані з Богом. Як я міг знати, що
вони не виникли в мені самому? Як я міг знати, що я не
викликав ці почуття сам у собі?
Після багатьох внутрішніх дебатів я пішов до мами
Тейлора у пошуках відповідей. Вона сказала мені,
що я міг отримати свої відповіді, читаючи Писання і
молячись про відповіді, яких я шукав. Я молився і не
отримував жодних відповідей, але намагався дотримуватися правил і заповідей, про які я дізнавався. Я багато
разів відчував розчарування. Я сподівався на чудодійну
і драматичну появу Бога або якусь дивовижну подію,
яка доведе, що Бог дійсно існує. По суті, я хотів непохитного свідчення і отримати його відразу ж. А істина
в тому, що чим більше я молився, тим більше ясності
я відчував у своєму житті. Чим більше я дотримувався
заповідей, тим щасливішим ставав. Чим більше я читав
Писання, тим більше одкровень я отримував. Поступово
моє свідчення зростало, як і сонце, що встає вранці.
Мені знадобилося два роки, щоб прийняти рішення
охриститися і стати членом Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів. Хоч я жив за багатьма хорошими

ІЛЮСТРОВАНО ДЕНОМ БЕРРОМ

Пенг Хуа

“Вірування, свідчення і віра—
не пасивні принципи. Вони не
можуть спонтанно набутися
нами. Вірування—це те, що ми
вибираємо—ми сподіваємося на це, ми працюємо над досягненням цього і жертвуємо заради
цього. Те, що ми почнемо вірити у Спасителя і
Його євангелію випадково, є не більш імовірним,
ніж те, що ми випадково помолимося або сплатимо десятину. Ми активно вибираємо вірити,
так само, як вибираємо виконувати інші заповіді”.
Cтарійшина Л. Уітні Клейтон, з президентства сімдесятників,
“Виберіть вірити”, Ліягона, трав. 2015, с. 38

моральними нормами і принципами й раніше, я можу
зараз сказати, що я знайшов вічну й остаточну істину:
Бог живий. Ісус є Христос, наш Спаситель і Викупитель.
Небеса відкриті. Пророк Божий ходить по землі в наш
час. Спокута Ісуса Христа є реальною. Бог дійсно прощає всіх грішників, які каються. Я, можливо, не такий
розумний або обдарований, як інші люди, але знання,
яке я маю, є безцінним. ◼
Автор живе в шт. Каліфорнія, США.

МОЛОДІ

МИ МОЖЕМО
ВИРІШИТИ ВІРИТИ

Дивовижні
ЮНАКИ І ДІВЧАТА
З ПИСАНЬ

Ви можете навчатися на прикладі праведної молоді, про
яку розповідається в Писаннях, і наслідувати його.

Г

осподь любить молодь Церкви.
Він має до вас велику довіру.
У кожному столітті Господь
надихав відважних юнаків та
дівчат вести і благословляти Його
народ. Йому потрібна їхня винахідливість, відвага і неповторність. Так було завжди; так і буде
завжди.
Багато прикладів молодих героїв
проходять золотою ниткою через
полотно Писань. Хоча вони й жили
давно, ви можете наслідувати їхній приклад і розповідати про їхнє
життя. У них були сімейні проблеми; вони жили серед неправедних людей; вони поставали перед
“Ґоліятами”, але їхня відвага, послух
і віра в Ісуса Христа допомагали їм
проходити через випробування—
так само, як ці якості можуть допомагати і вам.
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Авраам

Давид

Йосип з Єгипту

Естер

Рішучість, сміливість і готовність
Авраама підняти свій голос проти
злочестивості були дивовижними—
навіть більш, ніж дивовижними з
огляду на те, що його батько поклонявся ідолам. Юнаком він настільки
рішуче відстоював праведність, що
його мало не вбили, щоб принести
в жертву. (Див. Авраам 1:2–7).
Йому було 17 років, коли старші
брати продали його в рабство, однак завдяки Господнім благословенням Йосип зміг отримати користь з
цієї важкої ситуації. Він не був переможений, тому що ніколи не здавався. Його довіра до Господа була
постійною. Внутрішня велич Йосипа
виявилася благородним чином, коли
він простив несправедливості, завдані йому. (Див. Буття 37; 45).

Підлітком Давид був пастухом, і
він боровся з ведмедем і левом, щоб
захистити овець свого батька. Його
впевненість у собі не основувалася
на його здібностях пастуха; вона
основувалася на його вірі в Небесного Батька, як це видно з його
битви з Ґоліятом. (Див. 1 Самуїлова
17:32–54).
Вона вирішила піддати ризику
своє життя заради спасіння свого
народу. Не краса Естер, а її духовні
якості зробили її великою особистістю. (Див. Eстер 4–5).

Даниїл

Він дотримувався Господнього закону здоров’я, незважаючи на те, що
інші навколо нього не робили цього.
Він молився, навіть коли звертатися

ІЛЮСТРАЦІЯ ЕНДРЮ БОСЛІ

Гізела Гутьєр

МОЛОДІ

в молитві до Небесного Батька заборонялося царевим наказом. Завдяки
праведності та відкритості Даниїла
до натхнення від Духа Господь
благословив його даром тлумачення
снів та видінь. Він отримав таку силу
і мудрість від Небесного Батька, що
у часи небезпеки сили небес служили йому. (Див. Даниїл 1; 6).

Нефій

Нефій показав надзвичайно чудовий приклад, коли сказав: “Я піду
і зроблю те, що Господь наказав”
(1 Нефій 3:7). У нього була сміливість робити те, що його просили
зробити. Чи жив він у комфортабельному будинку? Ні, він жив у
пустині багато років. Чи все у нього
складалося добре? Ні, його брати
часто гнівалися на нього й іноді намагалися вбити. Незважаючи на все
це, він виконував Господні накази.

Дві тисячі молодих аммонійців
Ці юнаки виховувалися відданими батьками і їх благословила

їхня віра у те, що їм казали матері.
Вони навчилися слухати і виконувати накази з точністю, а в битвах
вони не сумнівалися, що Небесний
Батько захистить їх. (Див. Aлма
56:45–48).

Мороній, який показав йому золоті
пластини. Навіть у такому юному
віці Джозеф Сміт навчав з великою
силою і був великим прикладом для
людей навколо нього. (Див. Джозеф
Сміт—Історія 1).

Мормон

Ваш час

Коли йому було 15 років, Господь
відвідав його, бо він був смиренним,
чистим і незаплямованим, незважаючи на брудноту людей навколо
нього. Також у 15-річному віці Мормон очолив військо. Пізніше йому
було доручено зберігати Писання.
(Див. Moрмон 1–2).

Джозеф Сміт

У 14-річному віці він вивчав
Писання і молився, щоб дізнатися,
до якої церкви приєднатися. Господь покликав його відновити
євангелію і Церкву Ісуса Христа.
Джозеф присвятив усе своє життя
виконанню цього завдання, попри
численні перепони й труднощі. У
17-річному віці його відвідав ангел

Чи минули дні дивовижних
юнаків та дівчат? Ні! Ангел
Мороній сказав Джозефу Сміту,
що пророцтво Йоіла невдовзі
здійсниться:
“Виллю Я [Господь] Духа
Свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки,
а вашим старим будуть снитися
сни, юнаки ваші бачити будуть
видіння.
І також на [слуг та служниць]
за тих днів виллю Духа Свого”
(Йоіл 2:28–29; див. Джозеф Сміт—
Історія 1:41). ◼

Автор, яка була вчителем семінарії,
жила в Німеччині і померла у 2012 році.

Жовтень 2015
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Коли моя мама була
хвора, ми молилися
і постилися за неї,
але вона все одно
померла. Як мені з цим
примиритися?

Ц

е—сумний період вашого життя. Як правило, хочеться мати запевнення і відповіді на багато ваших
запитань: “Чому вона пішла з життя? Чи побачу я її
знову? Як я буду без неї жити?”
Євангелія Ісуса Христа пропонує як втіху, так і
відповіді. Господь пообіцяв: “Благословенні всі ті, хто тужить,
бо вони втішаться” (3 Нефій 12:4). Прагніть Святого Духа, бо
Він є Утішителем.
Ви не знаєте, чи ваші молитви почуті. Будьте впевнені:
Небесний Батько завжди чує наші молитви. І Писання, і
сучасні пророки обіцяють, що це справді так. Те, що Господь
сказав Джозефу Сміту, стосується також і вас: “Tвої молитви
й молитви твоїх братів дійшли до Моїх вух” (УЗ 90:1). Але
нам треба пам’ятати, що Небесний Батько відповідає на наші
молитви з огляду вічної перспективи (див. Iсая 55:8–9). Саме
тому ми наслідуємо взірець Спасителя, коли благаємо благословень і після цього щиро просимо, щоб було виконано
Батькову волю (див. Лука 22:42).
Хоча вам важко, це випробування може стати часом
вашого зростання. Ви можете навчитися довіряти волі
Бога, навіть якщо це означає, що вашу маму не було зцілено. Звичайно, вам хотілося, щоб вона жила. Але випробуванням цього земного життя є вміння довіряти Богові
завжди—особливо коли це важко. Якщо ви Йому довіряєте,
“все спрацює вам на благо” (УЗ 90:24).
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Смерть є складовою плану
Згідно з планом щастя Небесного
Батька, наше повернення в Його
присутність основується на смерті й
воскресінні, що допоможе нам змінитися з цього смертного стану до
безсмертного. Тобі потрібно лише
прийняти той факт, що смерть—це
частина плану і вірити, що одного
дня ти зможеш знову бути зі своєю
померлою мамою. Знай, що твоя
мама зараз у духовному світі і що
вона чекає на тебе.
Девід М., 18 років, провінція Західне
Касаї, Демократична Республіка Конго

Вона в духовному світі
Два роки тому у моєї мами виявили
рак. Мені було важко дивитися, як
вона мучиться від болю, тож я так
хотів чимось зарадити. І хоча мамі
стало легше, я пережив важкий час.
Твоя мама у такому місці, де вона не
буде потерпати від болю і страждань. Важко більше не бачити її, але
ти ніколи не самотній. Вона завжди
любитиме тебе, а Небесний Батько
завжди буде поруч, щоб підтримувати, коли тобі буде погано. Ти
ніколи не будеш полишений. Ісус
Христос відстраждав болі всього
світу; Він знає, що ти відчуваєш і
через що проходиш. Тож, як і я у
годину своїх випробувань, звернися
до Нього і Він полегшить твої тягарі.
Шіло В., 18 років, Чіуауа, Мексика

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

Випробування нас навчають
Моя мама померла три роки тому.
Твої стосунки з Небесним Батьком
та Спасителем зміцняться, якщо ти
звертатимешся до Них у часи своєї
потреби. Ти побачиш, що це випробування, яким би спустошуючим
воно не було, може бути також і
благословенням. Молися Небесному
Батькові про мир і впевненість.
Довіряй Господньому плану для
тебе. Прийми те, що Небесний
Батько знає, куди ми йдемо і навіщо
нам це потрібно. Господь любить
тебе і хоче, щоб ти мав радість.
Мета наших випробувань—навчати
нас і зміцнити.

Інае Л., 19 років, Мінас Гераїс, Бразилія

Меган Б., 18 років, пров. Онтаріо, Канада

Ти побачиш її знову
Мама моєї мами померла, коли моїй
мамі було 17 років. Сім’я постилася
і молилася за неї упродовж кількох
тижнів перед її смертю. Їй також
надали благословення священства.
Найголовніше, що принесло моїй
мамі спокій—це знання про те, що
вона зможе побачити свою маму
знову в наступному житті. Ціль
моєї мами—прожити життя так,
щоб вона була гідною того благословення. Мені сумно, що я ніколи
не зможу зустрітися з нею в цьому
житті, але я з нетерпінням чекаю на
час, коли ми нарешті зустрінемося.
Карі Р., 15 років, шт. Юта, США

Старійшина Ленс Б. Уікмен, сімдесятник з
1994 по 2010 рр., “А якщо ні…”, Ліягона,
лист. 2002, сс. 30–31.

Н АСТ У П Н Е ЗА П И ТА Н Н Я

“Дехто каже, що мені
потрібно мати друзів,
які не поділяють моїх
норм, аби зміцнитися у своїх нормах.
Це правда?”

Надсилайте свої відповіді і, за бажанням, фотографію високої роздільної здатності до 15 листопада
2015 року на liahona.lds.org, електронною поштою
на адресу liahona@ldschurch.org або поштою
(див. адресу на с. 3).
До свого листа чи електронного послання
необхідно додати наступну інформацію й дозвіл: (1) повне ім’я, (2) дату народження, (3) назву
приходу або філії, (4) назву колу або округу,
(5) ваш письмовий дозвіл і, якщо вам менше
18 років, письмовий дозвіл батьків (можна в
електронному вигляді) на публікацію вашої
відповіді та фотографії.
Відповіді можуть бути відредаговані для більш
стислого і ясного подання інформації.

МОЛОДІ

Твоя сім’я возз’єднається
Моя мама померла, коли мені було
лише 12 років. У той час я не була
членом Церкви. Коли вона хворіла,
я багато молилася, щоб мамі стало
краще. У мене було багато віри, я
вірила в Бога, сподіваючись, що у
мами відновиться здоров’я. На жаль,
вона не одужала. Я запитувала,
чому вона мала померти в такому
молодому віці й залишити мене ще
підлітком? Я сердилася і дійшла до
того, що сумнівалася в існуванні
Бога. Тепер, коли я член Церкви, я
розумію план спасіння. Я знаю, що
вона чекає на мене і що наша сім’я
возз’єднається.

ВИ ЗРОБИЛИ
ВСЕ, ЩО
МОГЛИ
“Якщо казати
про зцілення хворих, [Господь] з
ясністю сказав: “І знову, станеться,
що того, хто має віру в Мене, щоб
бути зціленим, і не призначений до
смерті, буде зцілено” (УЗ 42:48;
курсив додано). Надто часто ми
не звертаємо уваги на цю фразу,
що пояснює умови [зцілення]:
“і не призначений до смерті”. …
Не впадайте в розпач, коли після
палких молитов і благословень
священства ті, кого ви любите, не
одужують або навіть ідуть з цього
життя. Знайдіть заспокоєння в тому,
що ви зробили все можливе. … Усі
ці молитви, пощення та віра більше
призначаються для нашої користі”.

Переможне рішення
Марісса Віддісон
Співробітник редакції церковних журналів
Ґрунтується на справжніх подіях

“Пам’ятай день суботній, щоб
святити його” (Moсія 13:16).
іранда поспіхом ішла до
вхідних дверей, дякуючи,
що в домі було прохолодніше, ніж
у спекотну погоду надворі. Вона
спітніла після гри в своєму останньому футбольному матчі сезону
і була розстроєна, що команда
“Зелені турбіни” програла. Знову.
Мама увійшла в кімнату, несучи пляшку води і кульок зі

М
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шматочками апельсина, що залишилися після гри. “Ти добре грала.
Бути воротарем—це непросто”.
Міранда дійсно добре грала—
вона перехопила багато м’ячів і
відбивала їх сильніше, ніж будь-
коли. Але більшість дівчат у її
команді ніколи раніше не грали у
футбол, і сьогодні оголосили офіційно: вони програли кожну гру
цього сезону.
“Знаєш, усе, що я хочу—це
грати в команді, яка хоч іноді виграє”. Кілька сльозинок скотилося з
куточків Мірандиних очей і упали

на блакитно-зелену футболку.
Поки вона витирала очі, задзвонив
телефон.
Мама підняла слухавку і за мить
сказала: “Це до тебе”.
“Привіт, це Міранда? Це—Том,
тренер команди “Запальні футбо
лістки”. Я спостерігав за твоєю
грою сьогодні. Ти прекрасно
справлялася”.
Серце Міранди почало битися
сильніше. “Запальні футболістки”
була найкращою командою ліги!
“В наступному місяці наша
команда їде на ігри регіонального
чемпіонату. Ти грала так добре
сьогодні, що я хочу, аби ти поїхала з нами запасним воротарем”.
Серце у Міранди мало не вистрибнуло з грудей. Це був її шанс
грати в переможній команді!
“Я б хотіла поїхати!”—сказала
Міранда. Вони кілька хвилин поговорили про деталі, перш ніж вона
повісила слухавку і побігла в іншу
кімнату розповісти про все мамі.
Разом вони почали записувати
дні тренувань і матчів у сімейний календар.
Раптом мама перестала
писати, її ручка зависла
над однією з клітинок
календаря.
“Ой. Мірандо, ці матчі
відбуваються по неділях. Ось, поглянь”. Вона
вказала на розклад ігор і
повернулася до Міранди
нахмурившись. “Що, на
твою думку, нам слід
робити?”

ІЛЮСТРАЦІЯ БРЕДА ТІРА

Це був її шанс грати в переможній команді. І як вона могла відмовитися?

ДІТЯМ

ДЕНЬ
ПРИЄМНОСТІ
Писання навчають нас, що
Суботній день має бути
приємністю (див. Iсая 58:13).
Які приємні справи ти можеш
робити в неділю? У які прекрасні,
творчі способи ти можеш поклонятися Небесному Батькові?

Серце у Міранди впало, і
вона закусила губу, думаючи про
можливий вибір. Мама могла б
дозволити їй, якби вона попросила, але від думки про те, щоб
грати в неділю—і особливо про
те, що доведеться пропускати
церкву—у животі виникло неприємне відчуття. Вона знала, що неділя призначалася для відвідування
церкви і поклоніння Небесному
Батькові, і вона не могла б робити
цього, якби грала у футбол.
“Думаю, що, мабуть я зателефоную йому і скажу, що не можу
грати”,—сказала Міранда. Вона
дуже старалася не заплакати.
І хоча вона знала, що це був
правильний вибір, було важко
відмовитися від того, чого вона
так сильно хотіла.
“І знаєш, що я думаю?—сказала
мама, міцно її обіймаючи.—Я думаю, що ти—прекрасна дитина”.
Тієї неділі, коли Міранда сиділа в Початковому товаристві,
вона думала про той хороший
вибір, який вона зробила. Тренер
був здивований, коли Міранда
подзвонила і сказала, що не
може грати в футбол по неділях. Він намагався переконати її
змінити думку, але вона твердо
стояла на своєму рішенні. Тепер,
слухаючи пісні та уроки Початкового товариства, Міранда
усміхалася. Відчуваючи спокій
у своєму серці, вона знала, що
була в правильному місці. Зрештою, вона прийняла переможне
рішення. ◼
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К У ТОЧОК Д ЛЯ ЗАПИТАНЬ

Чим тебе найбільш приваблює
членство в Церкві?
Мені подобається, що під час причастя нам
треба приймати хліб і воду на згадку про
Ісуса Христа. Хліб нагадує нам про Його
тіло, а вода нагадує про Його кров. Коли
ми приймаємо причастя, ми можемо
закривати очі і думати про все, що Ісус
для нас зробив.
Ава Дж., 9 років, шт. Північна Кароліна, США

Мені подобається ходити до Початкового
товариства і співати пісні.
Хайден Х., 5 років, шт. Юта, США

Мені подобається дізнаватися про Ісуса
Христа, і я люблю ходити до Початкового
товариства та знаходити друзів.
Кетрін В., 7 років, шт. Північна Кароліна, США

Мені подобається дізнаватися, що сімʼї
можуть бути разом навічно. (Ренее)
Я можу мати друзів, я можу
читати Писання кожного дня і
вивчати євангелію. (Ральф)
Ренее і Ральф Е., 9 і 10 років, Метро Маніла,
Філіппіни

Мені подобається, коли я відчуваю Святого
Духа. Я можу відчувати Святого Духа дуже
сильно, коли слухаю виступи та уроки.
Я також Його відчуваю, коли допомагаю
іншим.
Кайлі С., 7 років, шт. Віргінія, США

Мені подобається знаходити багато нових
друзів, і я можу навчати євангелії моїх
друзів, які не є членами Церкви. Я слухаю
генеральну конференцію і слухаю, як
виступає пророк і апостоли. Домашній
сімейний вечір також весело проводити,
бо іноді ми йдемо в кафе разом поїсти
морозива. Так смачно!
Саванна Х., 12 років, шт. Вашингтон, США

НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ

“Коли моя мама і тато сперечаються, я дуже переживаю і мені сумно. Що мені робити?”
Найбільше мені подобається те, що я можу
навчатися і в той самий час гратися,
і ми можемо дізнаватися більше
про Ісуса Христа. Мені подобається
дізнаватися про Нього, тому що Він
мій Спаситель. (Ліз)
Мені подобається дізнаватися про
Ісуса, і я знаю, що Ісус любить нас. (Лало)
Ліз і Лало С., 8 і 6 років, шт. Каліфорнія, США
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Ти можеш щось порадити в цьому? Надсилай від-

повідь і фотографію до 31 жовтня 2015 року. Знайди
нашу адресу на с. 3 або надсилай на електронну

адресу: liahona@ldschurch.org. (У рядку для теми

напиши “Question Corner”). Не забудь додати дозвіл
від батьків!

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

ДІТЯМ

НАША СТОРІНКА

Сестри-місіонерки, Абріль С., 9 років, Мексика

Я ДЯКУЮ ТОБІ, БОЖЕ

Чотири хлопчики з одного
приходу в Аргентині охристилися
в один день. Їхній єпископ
(у центрі), стоїть з ними.

Я дякую Тобі, Боже, за світло.
Бо воно сяє вдень і вночі.
Я дякую Тобі, Боже, за дерева,
Бо вони стримують сильний вітер.
Я дякую Тобі Боже, за багато всього,
що мені важко навіть назвати.
Але глибоко всередині я знаю, що
ти створив це моє життя.
І хоча це моє життя не таке довершене,
Поки я жива, я задоволена.
Ніша Дж., 10 років, Республіка Палау

Мій брат і друг сім’ї отримали свої покликання
на місію. Ми їхали 8 годин до храму у Фрайберзі,
Німеччина, аби вони могли отримати свій храмовий ендаумент.
Ми прожили там 5 днів, тож моя сім’я змогла
виконати багато храмової роботи. На храмовій ділянці є готель для сімей. Разом з іншими
дітьми я допомагала садівнику, а він пригощав
нас морозивом. Було так весело.
Я з нетерпінням чекаю наступного року, коли
мені виповниться 12 років і я зможу виконувати
хрищення у храмі.

Аліка С., 11 років, Словакія
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ЧАС ВИВЧЕННЯ ПИСАНЬ

Давайте разом цього року більше дізнаємося про Новий Завіт!

Ерін Сандерсон

П

ісля воскресіння Ісуса і Його
повернення на небеса Петро
та інші апостоли проповідували
в багатьох місцях, але лише юдеям.
Корнилій був офіцером у римській армії. Він вірив у Бога, але
не був юдеєм. Йому явився ангел і наказав послати за Петром.
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Корнилій послав своїх слуг знайти
Петра, а Святий Дух наказав
Петрові іти з ними.
У домі Корнилія Петро навчав
багатьох людей, які там зібралися.
Він розповів їм про євангелію Ісуса
Христа, і вони відчули Святого
Духа та пізнали, що це була істина.

Коли друзі Петра дізналися, що він
проповідував людям, які не були
юдеями, то були неприємно здивовані. Але Петро розповів їм, що
дізнався, що євангелія Ісуса Христа
призначається для кожного. (Див.
Дії 10:1–48; 11:1–18). ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ЗЛІВА: ІЛЮСТРАЦІЯ КРЕЙГА СТЕПЛІ; СПРАВА: ФРАГМЕНТ КАРТИНИ ОБРАЗ ХРИСТА, ХУДОЖНИК ГЕНРІХ ГОФМАН, З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ C. HARRISON CONROY CO.

Петро, Корнилій
та ангел

ДІТЯМ

БУДЬТЕ ГОТОВІ
РОЗПОВІДАТИ!

Один зі способів стати хорошим
місіонером—це намагатися
більше бути схожим на Ісуса.
Виріж таблички і напиши рису
характеру, яку ти хочеш учитися
виявляти. Можливо, ти можеш
повчитися бути “Старійшиною
Добрим” або “сестрою Вдячною”.
Поклади свою табличку там,
де вона нагадуватиме тобі
про твою мету.

Старійшина

Сестра

Сестра

Старійшина

СІМЕЙНА РОЗМОВА

Прочитайте Maтвій 28:19–20. Обговоріть, як ми можемо ділитися євангелією з іншими. Подумайте, які запитання можуть
мати ваші друзі або сусіди стосовно євангелії. Ви можете повчитися ставити запитання та відповідати на них під час рольової
гри у своїй сім’ї.

ПІДКАЗКИ З ПИСАНЬ

Ми можемо краще розуміти Писання, коли розповідаємо, про що дізналися. Прочитайте уривок з Писань зі своєю
сім’єю і поговоріть, що означають важкі слова або фрази, яке
значення мають Писання для вас, а також про те, як застосовувати Писання у своєму житті.

Пісня: Виберіть пісню про місіонерську роботу, наприклад,
“Ми людям світло несемо” (Збірник дитячих пісень, 172).
Писання: Maтвій 28:19–20
Відео: Зайдіть на Biblevideos.org, щоб подивитися “Peter’s
Revelation to Take the Gospel to the Gentiles” (Одкровення
Петрові нести євангелію іновірцям).

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ

Перш ніж Петра було покликано учнем, він був рибалкою
на ім’я Симон. Ісус дав йому ім’я Петро, що означає “камінь”
або “скеля”. Після того як Ісус пішов з землі, Петро став
головним апостолом і очолив Церкву. У нього були ключі,
тобто повноваження, священства.
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Уже було пізніше, ніж
опівночі, але Тейт
знав, що настав
час поговорити.

У пошуках допомоги
72 Л і я г о н а

ДІТЯМ

Кімберлі Рейд
Ґрунтується на справжніх подіях

“Небесний Батьку, я молюся, направляй і захищай мене щодня”
(“Heavenly Father, Now I Pray,”
Children’s Songbook, 19).
ейт лежав у темноті з розплющеними очима, намагаючись
стримувати сльози. Він молився
про допомогу, але здавалося, ніби
велика чорна хмара нависла над
ним, проганяючи Дух.
“А якщо я ніколи не забуду те
жахливе телешоу?”—непокоївся він.
Кілька днів тому він рано закінчив домашнє завдання і увімкнув
телевізор. Але він не сподівався
побачити щось таке на екрані.
Тейт був настільки вражений,

ІЛЮСТРАЦІЯ МАРКА РОБІСОНА

Т

що забув вимкнути телевізор
якомога швидше.
Це сталося випадково. Він не
хотів дивитися подібну сцену,
але тепер він не міг її забути.
Іноді вона спливала в його голові,
коли він був у школі, за обіднім
столом—навіть коли він був у церкві. У такі моменти він був радий,
що мама і тато не могли читати
його думок. Батьки Тейта навчали
його не дивитися на зображення
людей без одягу. Він знав, що вони
також не хотіли, аби він дивився
телепрограми, фільми і відеоігри,
де зображується жорстокість.
“Тепер я знаю, чому”—тихо
промовив Тейт сам собі.
Тейт підвівся з ліжка і знову став
на коліна. Що він може зробити?
“Небесний Батьку,—прошепотів
Тейт.—Будь ласка, допоможи мені
не думати більше про те, що я
бачив. Він витер сльози, які навернулися на очі, і слухав. Його серце
сильніше забилося. Він подумав,
що відчув, як Святий Дух спонукає
його, але та відповідь була не такою, як він хотів.
Йому потрібно було розповісти батькам.
“Навіщо?”—не міг зрозуміти
Тейт. Він почувався, наче мала
дитина, коли йшов у кімнату батьків серед ночі. І сказати їм? Йому
знову стало ніяково, аж до нудоти.

Тоді у розумі з’явилася чітка
думка: Небесний Батько хоче,
щоб він був щасливий. Небесний
Батько хоче, щоб він знову відчував Духа, думав про хороше
і був чесним зі своєю сім’єю.
Він особливо хотів, щоб Тейт
став гідним носієм Ааронового
священства, коли через кілька
місяців йому виповниться 12 років. Тейт зрозумів, що якщо не
розповість про те, що бачив, і
збереже це в таємниці, то буде
нещасним.
Тейт знав, що йому потрібна
допомога—і Святий Дух просто
сказав йому, де її знайти.
Тейт подивився на сяючі цифри електронного годинника біля
свого ліжка. Була майже перша
ночі. Він встав і пішов у темний
коридор, що вів у кімнату батьків.
Нервово проковтнувши слину,
він постукав у двері.
“Mамо? Тату?”
“Tейте, це ти?”—почувся мамин
сонний голос.
“Щось сталося?”—запитав тато.
“Так,—сказав Тейт.—Ми можемо поговорити? І може мені
треба буде дати благословення?”
Тато увімкнув лампу поруч
із собою і запросив Тейта увійти.
Вперше за кілька днів Тейт відчував тепло, надію та світло. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Ой, ні! А що ж далі?
Ц

е може статися будь-де—вдома, у школі або в домі
друга. Раптом ти бачиш щось таке, що, як знаєш, не є
хорошим—на телефоні, по телебаченню, в комп’ютері або
пристрої для ігор чи в книзі або в журналі. Тепер, що ти
можеш зробити, аби почуватися краще?

Віддалися від цього. Вимкни. Закрий це. Стався
до цього, як до отрути для твого мозку—бо це
і є отрутою.

Розкажи мамі чи татові. Батьки найкраще тебе знають, і вони
хочуть допомогти тобі перебувати в безпеці та бути щасливим.
Не бентежся. Те, що сталося з тобою, стається в певний час
майже з кожним.

Продовжуй говорити. Тобі
допоможе, якщо кожного разу

Не залишайся в тому місці. Дивися і

ти розповідатимеш мамі чи

читай щось хороше. Активно чимось

татові про те, що з побаченого

займайся. Зроби хороший вчинок.

упродовж дня викликало в тебе

Будь поруч із сім’єю чи друзями.

неприємні відчуття. Батьки
можуть допомогти тобі скласти
план, як захистити себе, аби не
бачити щось неналежне. Якщо ти
почуваєшся в пастці, відчуваєш
занепокоєння або тобі здається,

Пам’ятай, хто ти є. Ти не є поганим

що ти знову бачиш щось не дуже

через побачене. Ти—дитина Бога, і Він

хороше, обов’язково розкажи їм

любить тебе й хоче допомогти перебу-

Не зосереджуйся на побаченому. Уяви, що ти відпускаєш повітряну кульку
і дивишся, як вона віддаляється. Спробуй розслабитися і дай побаченому
залишити твій розум. А тепер уяви храм, свою сім’ю або щось іще, що
ти любиш.
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ІЛЮСТРОВАНО ШОНОЮ ДЖ. С. ТЕННІ

і про це.

вати в безпеці й бути щасливим.

ДЛЯ МОЛОДШИХ ДІТЕЙ

ДІТЯМ

Гарбузи Павлика

ІЛЮСТРАЦІЯ ЕЙМІ ВАММЕР

Рей Голдруп
Ґрунтується на справжніх подіях

Павлик допомагав татові садити город. Йому хотілося, щоб його брат Ерік
був тут і допомагав. Та Ерік був далеко на місії.
“Я ніколи не виросту таким великим, як Ерік,—сказав Павлик.—Як я можу
поїхати на місію, як він?”
“Не хвилюйся,—сказав тато.—Ти виростеш”.
Жовтень 2015
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Тато дав Павлику трохи гарбузових
насінин. Він допоміг Павлику посадити їх.
“Ці маленькі насінини виростуть у
великі гарбузи?”—Запитав Павлик.
“Якщо ти будеш добре про них
піклуватися”,—сказав тато.

Павлик виходив і дивився на
город щодня. Він його поливав,
і невдовзі піднялися малесенькі
паростки. Листя збільшувалося.
Павлик обережно виривав бур’яни.
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ДІТЯМ

Восени його гарбузові рослини виросли. І з’явилися великі помаранчеві гарбузи!
Павлик повів тата показати їх. “Ти чудово піклувався про свої гарбузи!”—сказав тато.
“Ага! І я добре піклуватимуся про себе, щоб я теж виріс,—широко усміхнувся Павлик.—
І коли виросту, я теж зможу поїхати на місію, так само як Ерік!” ◼

Автор живе в штаті Юта, США.
Жовтень 2015
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Гарбузова ділянка
Скільки гарбузів виростив Павлик?
Ти можеш знайти інші приховані предмети? ◼
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ШЛЯХ ДО
БЕЗПЕКИ

Один зі способів, як ми можемо знати,
що застереження є від Господа,—
це запровадження закону свідків,
уповноважених свідків.

З

дається, що бажання Спасителя
вести нас до безпеки, є незмірним. І шлях, яким Він указує нам
дорогу,—є незмінним. Він застосовує більше одного способу, аби
достукатися до всіх, хто бажає
почути. І серед тих способів завжди
є такий—посилати повідомлення
устами Своїх пророків кожного
разу, коли люди були гідні мати
Божих пророків поміж себе. Ті
уповноважені служителі завжди
мали завдання застерігати людей,
казати їм про шлях до безпеки.
Коли восени 1838 року наростало
напруження в північній частині
штату Міссурі, пророк Джозеф Сміт
закликав усіх святих збиратися у
Фар-Уесті, щоб мати захист. Багато з
тих людей жили на віддалених фермах або в поодиноких поселеннях.
Він особливо наполегливо радив
це Джейкобу Хону, засновнику
невеличкого поселення Хонс-Мілл.
У тогочасних записах читаємо таке:
“Брат Джозеф попросив Хона, який
був власником млина, передати
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братам, які жили там, що треба
залишати те місце і їхати у Фар-
Уест, але пан Хон не передав цього
послання” (Philo Dibble, in “Early
Scenes in Church History,” в Four
Faith Promoting Classics [1968], 90).
Пізніше пророк Джозеф Сміт згадував у своїй історії: “До сьогоднішнього дня Бог давав мені мудрість
рятувати людей, які дослухалися
до поради. Нікого ніколи не було
вбито, хто дослухався до моєї поради” (History of the Church, 5:137).
Потім пророк написав сумну істину,
що безвинні життя можна було спасти на Хонс-Мілл, якби його пораду
прийняли і до неї дослухалися.
У наш час ми отримуємо застереження завдяки пораді, де знаходити
безпеку від гріха і смутку. Одним

з ключів до розпізнавання цих застережень є їхня повторюваність.
Наприклад, більше одного разу на
цих генеральних конференціях ви
чули, як наш пророк каже, що він цитує попереднього пророка, тож стає
другим свідком, а іноді й третім. …
Апостол Павло писав, що “кожна
справа хай станеться вироком двох
чи трьох свідків” (2 Коринтянам
13:1). Один зі способів, як ми можемо знати, що застереження є від
Господа,—це запровадження закону
свідків, уповноважених свідків. Коли
здається, що слова пророків повторюються, це має привертати нашу
увагу та сповнювати серця вдячністю за те, що ми живемо в такий
благословенний час. …
Небесний Батько любить нас. Він
послав Свого Єдинонародженого
Сина бути нашим Спасителем.
Він знає, що в смертному житті
ми будемо у великій небезпеці, а
найгірше—зазнаємо спокус жахливого супротивника. Це—одна з
причин, чому Спаситель передав
ключі священства, аби ті, хто має
вуха, щоб чути, і віру, щоб виконувати, пішли у місця безпеки. ◼
З “Finding Safety in Counsel,” Liahona, July 1997,
23–25.

НАТХНЕННІ ДУМКИ

Як часто ми кажемо добрі слова одне одному?
“Ми можемо себе перевірити, поставивши кілька запитань. … 1. Коли я востаннє щиро хвалила/хвалив свого супутника
життя приватно чи в присутності наших дітей? 2. Коли я востаннє дякувала/дякував, виявляючи любов супутнику життя, або
щиро молилася/молився за нього/неї? 3. Коли я востаннє зупиняла/зупиняв себе, щоб не сказати чогось, що, як я знала/
знав, буде боляче почути? 4. Коли я востаннє вибачалася/вибачався і смиренно просила/просив пробачення—при цьому
не додаючи “якби тільки ти …” чи “якби тільки ти не …”? 5. Коли востаннє я вирішувала/вирішував, що буду щасливою/
щасливим, замість того, щоб наполягати на тому, що я права/правий?”
Лінда К. Бертон, генеральний президент Товариства допомоги, “Ми піднімемося разом”, Ліягона, трав. 2015, с. 31.

Читайте в цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ЖИТИ ЗІ

справжнім
наміром

с. 44

Розуміння “чому” ви приймаєте певні рішення,
допоможе робити правильні речі, керуючись
правильними причинами. Навчіться жити
цілеспрямованим життям!

ДЛЯ МОЛОДІ

ДИВОВИЖНА
МОЛОДЬ
У ПИСАННЯХ

с. 62

Битви, яким мали протистояти молоді люди в Писаннях,
відрізнялися від ваших, але ви все ж можете наслідувати
їхній приклад сміливості, віри та послуху в подоланні
ваших особистих труднощів.

ДЛЯ ДІТЕЙ

Пошуки
допомоги

У Тейта не виходило з голови те, що він побачив по телевізору, тож він молився Небесному
Батькові, аби знати, що ж робити.

с. 72

