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Я, моя  
сім'я і  

план Бога
Дев'ять принципів для вашої сім'ї  
у наш час і в майбутньому, c. 12

Чому і жінки, і чоловіки є  
важливими, с. 24

Сестра Абурто: Як Бог зцілив  
мою сім’ю, с. 26
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Кармен,  

Філіппіни
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Кармен,  

Філіппіни членів Церкви  
(1 на кожні  

134 людини)

107

2

22

Філія Кармен, яка знаходиться у цьому місці в провінції 
Бохоль, належить до колу Тагбіларан і є одним з 1227 
підрозділів на Філіппінах. Ось кілька фактів про стан 
Церкви на Філіппінах:

П’ята країна, в якій кількість колів 
Церкви сягнула 1002017 

Організовано перший кіл1973

Найбільша кількість хрищень у порів-
нянні з будь- якою країною світу1969

Організовано першу місію1967

місії

колів і 67 округів

785 164

діючі храми, 1 будується, про 
будівництво 4 оголошено

1центр підготовки місіонерів
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Дізнайтесь більше про Церкву в інших місцевостях на 
history.ChurchofJesusChrist.org/GlobalHistories.



Частина вічної сім’ї
Власний досвід та служіння в генеральному президентстві Товариства допомоги допомогли 

мені на власні очі переконатися, що сімейна ситуація багатьох людей у світі не є досконалою. 
Насправді, я не впевнена, чи вона взагалі буває досконалою! Ідеал, описаний у "Сім'я: Проголо-
шення світові" нагадує нам про люблячу вічну сім’ю, до якої ми вже належимо. З Проголошення 
ми дізнаємося, що всі належимо до Божої сім’ї, і воно служить нам нагадуванням, що, незалежно 
від ситуації в нашій земній сім’ї, навколо нас наші брати і сестри.

•  Оскільки усі ми недосконалі смертні створіння, наша сімейна ситуація може ніколи не бути 
досконалою у цьому житті. Але наш Спаситель може нас зцілювати. На с. 26 я розповідаю 
про те, як храмова робота принесла Боже зцілення в мою сім’ю по обидва боки завіси.

•  Більше дізнаючись про принципи, що містяться в Проголошенні, ви можете зміцнити свою 
віру й віру людей навколо вас незалежно від своїх сімейних обставин. У статті, що починаєть-
ся на с. 12, ви можете знайти ідеї того, як застосовувати ці вчення у своєму житті.

Наші небесні батьки люблять нас, своїх дітей, і Небесний Батько має план для кожного з нас. 
Це означає, що у Нього є план для вас. Будь ласка, продовжуйте наближатися до Нього з вірою. 
Допомагайте членам вашої вічної сім’ї на шляху, що веде назад до Нього. Він даватиме вам надію та 
зцілення під час цієї подорожі. І одного дня кожен з нас матиме можливість повернутися до доско-
налого і вічного небесного дому.

Нехай Бог благословляє і зміцнює вас,
Сестра Рейна І. Абурто.
Другий радник у генеральному президентстві Товариства допомоги

Служити за допомогою нав-
чального плану За Мною йдіть

с. 8

Як мені поговорити зі своїми 
дітьми про те, що чоловіки й 
жінки є однаково важливими?

с. 24

Диво зцілення завдяки храмо-
вим обрядам
Рейна І. Абурто

с. 26

Проголо-
шення про 
сім’ю в наш 
час

с. 12
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5 А якщо моя сім’я не виглядає так, як ця?

6 Портрети віри
 Кевін і Кендра Гендерсон

Бог спрямовував Гендерсонів до євангелії через спонукання від  
Святого Духа.

8 Принципи служіння
 Служити за допомогою навчального плану За Мною йдіть

Навчальний план За Мною йдіть було створено для того, щоб допомага-
ти окремим людям у приходах, сім’ям і класам ставати згуртованими й 
служити одне одному.

12 Побачити себе у Проголошенні про сім’ю
Матеріали, які допоможуть вам краще розуміти і застосовувати  
Проголошення про сім’ю.

24 Як мені поговорити зі своїми дітьми про те, що чоловіки й  
жінки є однаково важливими?
Дев’ять підказок, які допоможуть вам навчати дітей про те, що чоловіки й 
жінки є однаково важливими.

26 Диво зцілення завдяки храмовим обрядам
Рейна І. Абурто.
Сестра Абурто розповідає, як храмова робота зцілила її сім’ю і як  
Спаситель може зцілити кожного з нас.

32 Голоси святих останніх днів
Учитель відчуває натхнення навчати по- іншому; на ненадісланий лист 
надходить відповідь; автомобільна аварія, в яку потрапив брат, стає уро-
ком про любов Небесного Батька; мати й син налагоджують стосунки, 
читаючи разом Книгу Мормона.

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

40 Мій блокнот конференції: Квітнева генеральна конференція 
2020 р.

Дорослій молоді

42 
У кожного трапляються розлади пси-
хічного здоров’я, але нам не потрібно 
справлятися з цим наодинці. Ми можемо 
звертатися до інших і до нашого Спаси-
теля, щоб 
відчути любов, 
налагоджувати 
стосунки й 
знаходити силу. 
Прочитайте про 
те, як дорос-
ла молодь 
зверталася по 
допомогу у 
важкі моменти 
життя.

Молоді

Дітям

Друг 
Ви можете слухати, 
як давні й сучасні 
пророки навчають 
про Ісуса Христа!

На обкладинці
Фотографія Коді Белла

Замальовки

Розділи
Зміст

За Мною йдіть, додаткові 
матеріали

Підготуйтеся 
до конференції 
та робіть нотат-

ки з виступів на 
ній, користую-
чись Блокнотом 

генеральної 
конференції.

ДОДАТОК ДО ЛІЯГОНИ

ВАШ ПУТІВ-НИК У ПІД-ГОТОВЦІ ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА У НАВЧАН-НІ З НЕЇ

БЛОКНОТ ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

МІСЯЦЬ:
РІК:

ПРЕЗИДЕНТ НЕЛЬСОН

 кроки, що  
допоможуть вам  

підтримувати своє  
психічне здоров’я
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НАША КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Надсилайте свої запитання та відгуки електронною 
поштою на адресу: liahona@ChurchofJesusChrist.org.
Надсилайте свої історії на сайт:  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
або поштою на адресу: 
Liahona, flr. 23 
50 E. North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
У додатку Євангельська бібліотека та на сайті  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ви можете:

•  Знайти поточний номер журналу.

•  Знайти статті, які існують лише у цифровому 
форматі.

•  Знайти попередні номери журналу.

•  Відправити свої історії та відгуки.

•  Підписатися або подарувати підписку.

•  Поглибити вивчення за допомогою цифрових 
засобів.

•  Поділитися улюбленими статтями та відео.

•  Завантажити або роздрукувати статті.

•  Послухати свої улюблені статті.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Додаток Євангельська 
бібліотека

Як безпліддя сприяло зміцненню 
мого свідчення щодо Проголо-
шення про сім’ю
Карена Кастелло
Член Церкви ділиться своєю вражаю-
чою історією про безпліддя й усинов-
лення та про те, як її віра зміцнилася 
завдяки найбільшим труднощам.

Я зрештою визнала, що в мене 
депресія. Ісус Христос допоміг 
мені вийти з темряви
Ніфай Танґалін
Молода людина з Філіппін розповідає 
про те, як зцілилася від психічного 
захворювання.

Цифрова Ліягона

СТАТТІ, ЯКІ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ У  
ВЕРЕСНЕВОМУ НОМЕРІ

Я обрала життя. І завдяки цим 
порадам ви можете допомогти 
комусь також обрати життя
Шантель Ейвері
Молода людина, яка страждає на 
клінічну депресію, ділиться своїми 
думками щодо того, як допомогти 
іншим людям обрати життя, а не 
самогубство.
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А ЯКЩО МОЯ СІМ’Я ВИГЛЯДАЄ  
НЕ ТАК, ЯК ЦЯ?

ПОСИЛАННЯ
 1. Ніл Л. Андерсен, “Око 

віри”, Ліягона, трав. 
2019, с. 36.

 2. Річард Г. Скотт, “The Joy 
of Living the Great Plan 
of Happiness”, Ensign, 
Nov. 1996, 75.
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Починаючи зі с. 12 
члени і провідники 
Церкви розповідають, як 
їх скеровує Проголошення 
про сім’ю.

Ми над-
звичайно 
вдячні за 
сучасних 
пророків і 
апостолів, 

які 25 років тому видали 
документ “Сім’я: Про-
голошення світові”. У 
ньому викладено вічну 
доктрину про сім’ю і 
наведено принципи, за 
якими живуть в успіш-
них шлюбах та сім’ях.

Однак дехто може не 
розуміти, яким чином 
Проголошення стосуєть-
ся їх, якщо “їхній власний 
теперішній досвід не зовсім 
узгоджується зі змістом 
Проголошення про сім’ю” 1.

Старійшина Річард Г. 
Скотт (1928- - 2015), з 
Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, відповів на 
це занепокоєння під час 
генеральної конференції 
такими словами підбадьо-
рення: “Навіть якщо важ-
ливі складові [плану щастя] 

не виповняться у вашому 
житті зараз, вони випов-
няться у призначений 

Господом час. Я також 
обіцяю, що ви зможе-

те сягнути значного 
зростання і щастя у 
цей час за ваших 

нинішніх обста-
вин. Як донька чи 
син Бога якнай-
краще живіть за 
тією частиною 

плану, яка вам 
доступна” 2. ◼
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Кевін і Кендра Гендерсон— 
Північна Кароліна, США
Північна Кароліна, США

Спочатку Кендра не сприймала 
зацікавленість Кевіна Церквою. Зараз, 
озираючись назад, вони бачать, як 
Господь скеровував їх обох до євангелії.
ЛЕСЛІ НІЛЬССОН, ФОТОГРАФ

П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Кевін:
Я сказав Небесному Батькові, що зро-

блю все, якщо Він покаже мені шлях, яким 
я маю йти. Коли я подумав про хрищення, 
то відчув, ніби мене обдало вітром. То 
Святий Дух промовляв мені: “Саме це ти і 
повинен зробити”.
Кендра:

Я трохи вагалася, коли ми призначили 
дату мого хрищення. Прийшли місіонери, 
і ми про це поговорили.

Зрештою я запитала у своєї дочки Арі-
анни: “Ти хочеш охриститися?”

Вона відповіла: “Як тільки ти будеш 
готова, мамо, буду готова і я”.

Під час свого хрищення Аріанна пла-
кала від радості. Подивившись на неї, я 
подумала: “Я там, де маю бути”.
Кевін:

Я знаю, що Небесний Батько приніс 
євангелію в нашу сім’ю, бо Він так сильно 
любить нас і дбає про нас.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Прочитайте розповідь про 
навернення Гендерсонів 
та подивіться й інші фото у 
цифровій версії цієї статті 
он- лайн або в Євангельській 
бібліотеці на сайті 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
9206.
Дізнайтеся від старійшини 
Дітера Ф. Ухтдорфа, як Дух 
може скеровувати усіх нас 
до світла й істини, на сайті 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
9207.
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У будь- якому оточенні— у сім’ї, в класі Недільної школи, 
в якості вчителя чи учня, або в навчальному закладі, на 
роботі чи ще десь— навчальний план За Мною йдіть від-

криває широкі можливості для служіння іншим людям. Зрештою 
“навчати— це більше, ніж проводити обговорення у неділю; це 
також служити з любов’ю і благословляти інших євангелією” 1.

Налагоджувати спілкування з учнями
Коли Офелію Трехо де Карденас було покликано навчати 

дорослу молодь у її приході в Мехіко, вона відчула, що встанов-
лення дружніх стосунків з кожним учнем у Недільній школі поси-
лить її здатність навчати і зміцнювати їх.

“Якби я не розвинула дружні стосунки зі своїми учнями і якби 
вони не відчували моєї любові, то, ймовірно, не вірили б мені 
як учителю під час уроку або коли я свідчу,— розповідає вона.—  
Вони могли б вважати, що я лише вчитель Недільної школи”.

Але як могла сестра Карденас розвинути такі стосунки, якщо 
вона веде урок лише раз на два тижні? Вона знайшла відповідь— за 
допомогою гаджетів. Використовуючи додаток WhatsApp у мобіль-
ному телефоні, вона та її студенти невдовзі щоденно спілкувалися 
за допомогою текстових та голосових повідомлень. Тепер кожного 
дня перед черговим уроком Недільної школи доброволець з її кла-
су надсилає іншим членам класу один вірш з Писань з цього черго-
вого уроку, супроводжуючи його відповідною особистою думкою. 
Після прочитання того вірша й думки члени класу надсилають свої 
особисті думки.

Принципи служіння

СЛУЖИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  
ЗА МНОЮ ЙДІТЬ

Як навчальний план За мною йдіть може допо-
магати вам змінювати життя інших людей?
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“Коли вони прочитують уривок з Писань, 
то надсилають смайлик, щоб я знала, що 
вони прочитали або вивчили той уривок і що 
вони обміркували його”,— каже сестра Карде-
нас. Коли настає час чергового уроку Неділь-
ної школи, учні готові до участі в ньому.

Таке щоденне спілкування недавно бла-
гословило одного юнака, чиї батьки не є 
активними в Церкві.

“Я рада бачити, що він приходить до 
церкви, бо я знаю, що заради того, аби 
бути там, йому доводиться долати певні 
труднощі,— каже сестра Карденас.—  Я 
впевнена, що уривки з Писань і думки, які 
надсилали його однокласники, та вірші 
й думки, які надсилав він, коли наставала 
його черга, значною мірою зміцнили його”.

Сестра Карденас каже, що служіння за 
допомогою уривків з Писань не обмежуєть-
ся проведенням уроку в неділю і щоденним 
обговоренням Писань під час спілкування 
між членами її класу.

“Моя підготовка включає молитву за 
моїх студентів,— каже вона.—  Я думаю 
про них не лише в неділю, але і кожного 
дня тижня. Кожен з них має особливі й 
різноманітні потреби. Кожен є дитиною 
Бога. Я думаю про них під час підготовки 
своїх уроків”.

І коли вона навчає, то слухає— і студен-
тів, і Святого Духа.

“Учителем є Дух”, якого вона часто чує у 
відповідях студентів. “Я маю звертати увагу, 
бо те, що вони кажуть,— це одкровення, яке 
вони отримують від Духа”.

Наш урок, це “ніби домашній вечір”
Завдяки атмосфері турботи й служіння 

Карла Гутьєррес Ортега Кордоба вважає 
благословенням бути серед учнів класу 
Недільної школи, де навчає сестра Карде-
нас. Карла вважає, що встановленню такої 
атмосфери сприяють наступні фактори:

•  Підготовка: Коли студенти ділять-
ся уривками з Писань і думками, 
це допомагає їм підготуватися до 
наступного уроку. “Щоденне читання 
Писань живить нас і поглиблює наше 
знання”,— каже вона.

•  Участь: “Ми всі говоримо. Це дає мені 
можливість ближче познайомитися 
з однокласниками— побачити в них 
друзів, братів і сестер”.

•  Любов: “Сестра Карденас бере 
тебе за руку. Атмосфера на нашому 
уроці— ніби на домашньому вечорі, 
де присутні кілька братів і сестер. Це 
викликає особливі відчуття”.

•  Святий Дух: “В нашому класі— 
приємна, гармонійна атмосфера, бо ми 
на одній хвилі з Духом”.

•  Свідчення: “Навчальний план За Мною 
йдіть допоміг мені бути готовою 
свідчити. Я поглиблюю своє знання 
Книги Мормона і Біблії. Це дає мені 
можливість ділитися вивченим з людь-
ми, з якими я навчаюся, і з колегами по 
роботі”.

“Коли вони 

прочитують 

уривок з Писань, 

то надсилають 

смайлик, щоб я 

знала, що вони 

прочитали”.
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Служити тим, хто має духовні 
потреби

Коли Грег і Нікі Крістенсен з 
Кентукі, США, читали у Писаннях 
про Авраамів завіт разом зі своїми 
трьома синами, то побачили, що їм 
важко його пояснити. Вони вирі-
шили всією сім’єю, що кожен з них 
самостійно вивчатиме Авраамів 
завіт, а потім поділиться вивченим.

“Ми почули цікаві коментарі,— 
розповідає Грег.—  Наш восьмиріч-
ний син дізнався, що Авраам мав 
ім’я Аврам. Його ім’я змінилося на 
Авраам через те, що він дав обіцян-
ня Господу відвернутися від гріха 
й жити праведним життям. Я був 
по- справжньому здивований, що 
він це уяснив”.

Усі діти дізналися щось нове і у 
нас відбулося гарне обговорення 
того, чим є Авраамів завіт і що це 
означає для святих останніх днів у 
наш час.

“Під час сімейного вивчення 
Писань ми зазвичай по черзі чита-
ли вірші з Писань,— розповідає 
Нікі.—  Навчальний план За Мною 
йдіть більше скеровує до того, щоб 
навчати через Духа. Тепер, коли ми 
навчаємося разом, я відчуваю легкі 
спонукання Духа, щоб спрямовувати 
обговорення в різні напрямки, беру-
чи до уваги потреби нашої сім’ї”.

Використання навчального 
плану За Мною йдіть не лише 

ПОЗА КЛАСОМ
“Вам довірено дбати про дітей Небесного Батька, і Він знає, що 
їм потрібно і як знайти до них найкращий підхід. Бог буде ске-
ровувати вас через Святого Духа під час вашої підготовки і коли 
ви навчаєте. Він відкриє вам, що слід сказати і що слід зробити”.
За Мною йдіть- - - для Недільної школи. Книга Мормона. 2020 (2019), v.

ДІЛІТЬСЯ СВОЇМ ДОСВІДОМ
Надсилайте нам історії про те, 
як ви служите іншим, або як слу-
жать вам. Зайдіть на сайт liahona 
.ChurchofJesusChrist .org і клацніть 
на “Submit an Article or Feedback” 
(Надіслати статтю або відгук).

допомогло їхній сім’ї активніше 
залучатися до сімейного вивчення 
євангелії і виявляти більшу заці-
кавленість, але також допомог-
ло Грегові й Нікі служити своїм 
дітям, задовольняючи їхні духовні 
потреби.

“Навчальний план За Мною 
йдіть допомагає мені навчати 
своїх дітей,— каже Нікі.—  Він 
також допомагає справлятися з 
різними складними ситуаціями, які 
іноді у мене виникають з дітьми. Я 
відчуваю, що перебуваю у більшій 
гармонії з Духом, уважніше слу-
хаю і отримую спонукання, щоб 
знати, як можу допомогти кожній 
дитині”.

Грегові подобаються триваліші 
сімейні обговорення євангелії, які 
проводяться за допомогою нав-
чального плану За мною йдіть. 
“Усі наші сини знаходяться на  
різних рівнях знання євангелії,— 
каже він.—  За Мною йдіть дає 
нам можливість допомоги кож-
ному з них навчатися з огляду на 
їхні потреби. Бачити, як зростає 
їхня любов до євангелії та як вони 
починають розуміти, яким чином 
застосовувати євангельське знан-
ня у своєму житті— це дивовижне 
благословення”. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. За Мною йдіть— для Недільної школи. 

Книга Мормона. 2020 (2019), с. 19.

СЛУЖИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗА 
МНОЮ ЙДІТЬ
Далі подано кілька ідей, як вико-
ристовувати навчальний план 
За Мною йдіть під час служіння 
друзям чи близьким:

1. Розкажіть, як ви використо-
вуєте навчальний план За 
Мною йдіть і як вивчаєте 
Писання.

2. Поділіться тим, чого навчи-
лися з Писань.

3. Запропонуйте тим, кому слу-
жите, розповісти про те, що 
вони дізналися, або як вони 
навчаються.

4. Разом з ними використо-
вуйте За Мною йдіть для 
спільного навчання.

5. Разом переглядайте відеосю-
жети з Книги Мормона.

6. Розкажіть історію з Книги 
Мормона.

7. Принесіть примірник 
посібника За Мною йдіть 
або допоможіть їм заванта-
жити додаток Євангельська 
бібліотека та навчіть, як ним 
користуватися.

8. Покажіть ілюстрації з посіб-
ника За Мною йдіть і обгово-
ріть їх.
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1. 
Кожен із нас належить до вічної 
сім’ї і має божественну мету

Якою б не була наша земна сім’я, кожен із нас є 
“улюбленим духовним сином або улюбленою 

духовною дочкою небесних батьків”, які люблять 
нас. Оскільки ми належимо до вічної сім’ї, наша 

божественна мета—“розвиватися в досконалість і зрештою 
реалізувати свою божественну долю спадкоємців вічного 
життя”. (Якщо не зазначено інакше, цитати взято з документа 
“Сім’я: Проголошення світові”).

Побачити  
себе  

у Проголошенні  
про сім’ю

Незважаючи на те, що сімейні 
обставини кожної людині 
по-своєму унікальні, у документі 
“Сім’я: Проголошення світові” 
містяться вічні принципи, 
які вказують на ідеал, якого 
слід прагнути, намагаючись 
сягнути нашого божественного 
потенціалу. Далі наведені роздуми, 
які можуть допомогти нам краще 
зрозуміти натхненні принципи 

проголошення про 
сім’ю. Якщо ми 
будемо якомога 
краще керуватися 
цими принципами 
в наших 
обставинах, 
то будемо 
благословенні на 
нашому шляху до 
вічного життя.

МИ ВСІ МАЄМО БОЖЕСТВЕННУ 
ПРИРОДУ Й ДОЛЮ
“Сам Цей Дух свідчить разом із 
духом нашим, що ми—діти Божі.

А коли діти, то й спадкоємці, 
спадкоємці ж Божі, а співспад-
коємці Христові” (Римлянам 
8:16–17).

МИ ВСІ Є ДІТЬМИ 
НЕБЕСНИХ БАТЬКІВ
“Ми є дітьми—але 
якої сім’ї і Яких Бать-

ків! Ми можемо уявити себе такими, якими 
ми були, а саме: синами і дочками у нашій 
небесній домівці разом з Батьками, Які нас 
знали і любили, і це тривало довше, ніж ми в 
змозі усвідомити”.
President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First 
Presidency, “The Family”, Ensign, Feb. 1998, 12.
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2. 

Наша земна сім’я допомагає  
нам досягти призначеної нам  
вічної долі

Бог дав нам сім’ї, аби допомогти вчитися та зростати, прагнути 
“розвиватися в досконалість” та успадкувати вічне життя. “Сім’я є 
центральною частиною Творцевого плану”, і хоча жодна сім’я не 
є досконалою, Бог може допомогти нам удосконалюватися у тій 
сім’ї, яку ми маємо.

БОГ ДАВ НАМ СІМ’Ї, ЩОБ ДОПОМОГТИ 
НАМ ПОВЕРНУТИСЯ ДО НЬОГО
“Хоча земні сім’ї далекі від досконалості, вони 
дають Божим дітям найкращу можливість прийти 
у цей світ і бути тим місцем, де можливо відчути 
таку любов тут, на землі, що найбільше подібна 
до тієї, яку ми відчували на небесах,—батьківську 
любов. Сім’ї також є найкращим місцем збере-
ження і передачі моральних цінностей та істинних 
принципів, що, найвірогідніше, приведуть нас 
назад у присутність Бога”.
Президент Генрі Б. Айрінг, “Збирання Божої сім’ї”, Ліягона, трав. 
2017, с. 20.

СІМ’Я СПРИЯЄ ОСОБИ-
СТОМУ РОЗВИТКУ
“До особистого розвитку 
заохочують у сім’ї, яка є 
“центральною в Творцевому 
плані для вічної долі Його 
дітей”. Дім має бути Божою 
лабораторією любові й 
служіння”.
Президент Рассел М. Нельсон, Пре-
зидент Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, “Спасіння і Піднесен-
ня”, Ліягона, трав. 2008, с. 8.

МИ МОЖЕМО НАВЧАТИСЯ, ЯКИМИ Б 
НЕ БУЛИ НАШІ СІМЕЙНІ ОБСТАВИНИ
“Реальність полягає у тому, що більшість 
членів Церкви не живе у досконалих сімей-
них обставинах. Я не впевнена, чи хтось 
взагалі живе у такій досконалій, ідеальній 
сім’ї. То чому ж нам слід наголошувати на 
ідеалі? Тому що сім’я є нашою долею і 
тут на землі ми набуваємо навичок, щоб 
будувати міцні сімейні стосунки, якими б не 
були наші сімейні обставини. …

Господь бачить вас. … Якщо ви довіряєте 
Йому своє життя, Його рука буде скерову-
вати кожен ваш крок, доки ви не досягнете 
стану щастя і спокою та доки не виповняться 
усі бажання вашого серця”.
Сестра Шерон Юбенк, перший радник у генеральному 
президентстві Товариства допомоги, “A Letter to a Single 
Sister”, Ensign, Oct. 2019, 40, 41; виділення жирним шри-
фтом додано.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
•  Прочитайте, що одинока мати дізналася 

про прагнення зберегти “вічну сім’ю” 
зі своїми дітьми після спустошуючого 
розлучення,—перейдіть за посиланням: 
ChurchofJesusChrist.org/go/92014.
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3. 

Є багато сімейних стосунків, які є священними. Брати, 
сестри, тітки, дядьки, двоюрідні брати і сестри, родичі 
подружжя та інші рідні можуть мати унікальний вплив. 
“Близькі родичі мають надавати підтримку, якщо в 
цьому виникатиме необхідність”. Розвиток цих сімей-
них зв’язків може стати джерелом необхідної підтрим-
ки та сприяти стосункам, які матимуть велику цінність.

“Сім’я” може означати 
більше, ніж тільки 
батьки і діти

І МОЄЇ СІМ’Ї БУЛО 
ДОСТАТНЬО ДЛЯ ЗДІЙС-
НЕННЯ ЙОГО ЦІЛЕЙ
Міранда Ґаубац, шт. Юта, США
Моя сім’я—не така, яку мож-
на було б назвати “ідеаль-
ною”. Мої батьки розійшлися, 
щойно мені виповнилося 11 
років, тому мене виховувала 
працьовита, віддана одино-
ка мати. Я відчувала, що ми 
виділялися, мов білі ворони, 
під час причасних зборів.

Я пам’ятаю, як підлітком 
сиділа на уроці, де обговорювався доку-
мент “Сім’я: Проголошення світові”, і не 
могла стримати емоцій, коли провідник 
молоді свідчив про сім’ю. Тоді я отримала 
власне свідчення, що моя маленька сім’я 
мала божественне схвалення і могла дати 
мені все, чого я потребувала в цьому зем-
ному житті.

Попри це знання я, коли через кілька 
років уже навчалася в Університеті Брига-
ма Янга, все ж боялася проходити обов’яз-
ковий курс “Вічні сім’ї”. Мені не хотілося 
сидіти і урок за уроком слухати про мою 
“неідеальну” сім’ю. Але викладач розпочав 
перший урок такою заявою: “Ми пропо-
відуємо ідеал, але живемо в реальності і 
покладаємося на Спокуту Спасителя, аби 
компенсувати цю невідповідність”.

Я знаю, що сім’я посідає центральне 
місце в плані Небесного Батька. Навіть 
сім’ї, які не відповідають ідеалу (напри-
клад, така, у якій я жила підлітком), 
можуть допомогти нам навчатися і зроста-
ти. Сам Спаситель був вихований земним 
вітчимом. Я дуже вдячна за те, що Ісус 
Христос може перетворити наші “неіде-
альні” сім’ї на такі, що будуть достатніми 
для досягнення Його цілей.

МИ МОЖЕМО БУТИ БЛАГОСЛОВЕННІ ЗАВДЯКИ 
ЧЛЕНАМ СІМ’Ї ПО ОБИДВА БОКИ ЗАВІСИ
“Коли я кажу сім’ї, я не маю на увазі [лише] сучасне 
поняття, яке включає маму, тата і дітей. Я використовую 
те значення, в якому це слово використовує Господь,—як 
синонім слова родичі або сім’ї, що поєднують багато 
поколінь, бо у кожного є сім’я. План Небесного Бать-
ка для Його дітей зосереджується навколо цього виду 
сім’ї—де діти черпають сили від предків, які жили багато 
поколінь тому, і батьків, які прагнуть благословити своїх 
нащадків у прийдешніх поколіннях”.
Старійшина Бредлі Д. Фостер, сімдесятник, “Gathering, Healing, and Sealing 
Families”—виступ, виголошений на конференції RootsTech Family History 
Conference, що відбулася 14 лютого 2015 року в Солт-Лейк-Сіті, шт. Юта, 
США.
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У СВОЇХ РІЗНИХ РОЛЯХ ВИ МОЖЕТЕ 
БЛАГОСЛОВИТИ СВОЮ СІМ’Ю
Сестра Шерон Юбенк, перший радник у гене-
ральному президентстві Товариства допомоги
У Писаннях є багато прикладів правед-
них чоловіків і жінок, які мали важливий 
вплив на життя своїх родичів. Авраам, як 
дядько Лота, змінив його життя. Йосип з 
Єгипту врятував своїх братів і їхні сім’ї. 
Сестри Марія і Марта у дорослому віці 
стали благословенням одна для одної, а 
також для свого брата Лазаря. Як невіст-
ка, Рут підтримувала Ноомі, і взамін, 
завдяки порадам Ноомі, була навічно 
благословенна. Єлизавета і Марія як 
двоюрідні сестри підтримували одна 
одну у труднощах, пов’язаних з вагітні-
стю. Навіть Зорам, який не був кровним 
родичем, настільки віддано підтримував 
Нефія, що він і його діти були прийня-
ті як члени сім’ї. Цей більш широкий 
погляд на сім’ю є дуже важливим для 
багатьох людей, які мають стільки 
всього, щоб віддавати, але відчувають 
себе відірваними від решти, оскільки у 
них немає своєї власної сім’ї, як їм би 
хотілося.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
•  Прочитайте про те, як завдяки сімейній 

історії жінка відчувала зв’язок зі своєю 
прапрабабусею і як це сприяло її зміцнен-
ню завдяки “Силі віри та сімейних історій”, 
Ліягона, вер. 2018, сс. 36–39.

4. 

Ви можете зробити 
вирішальні зміни, 
започаткувавши або 
відновивши вічну сім’ю

РОБІТЬ УСЕ, ЩО МОЖЕТЕ, А БОГ ПОДБАЄ  
ПРО РЕШТУ
“Я обіцяю вам, як це мені колись пообіцяв член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів. Я сказав йому, що через певний 
вибір деяких близьких родичів нашої сім’ї я сумнівався, 
чи зможемо ми бути разом у наступному світі. Він 
відповів, наскільки я пам’ятаю, таке: “Ви непокої-
теся не про ту проблему. Ви просто живіть гідно 
целестіального царства, а сім’ю буде впорядковано 
прекрасніше, ніж ви можете собі уявити”.

Я вірю, що він би дав цю приємну надію будь-
кому з нас у смертному житті, хто зробив все, аби 
бути гідним особисто і разом з сім’єю отримати 
вічне життя. Я знаю, що план Небесного Батька 
є планом щастя. Я свідчу, що Його план дає 
можливість кожному з нас, хто доклав усіх 
зусиль, бути запечатаним у сім’ях навіки”.
Президент Генрі Б. Айрінг, “Домівка, де перебуває Дух 
Господа”, Ліягона, трав. 2019, с. 25.

“Священні обряди й завіти, які можна отримати у свя-
тих храмах, дають можливість людям повернутися в 
присутність Бога, а сім’ям—об’єднатися навічно”. На 
жаль, іноді шлюби зазнають краху, сім’ї розпадаються 
або ланки ланцюга вічної сім’ї розриваються. Завдяки 
цим “священним обрядам і завітам” “можливість людям 
повернутися в присутність Бога” стає реальністю неза-
лежно від їхніх сімейних обставин. Якщо ви з Божою 
допомогою укладаєте ці священні завіти та дотримує-
теся їх з якомога більшою відданістю, ви зможете ство-
рити, відновити або зміцнити свою сім’ю з надією, що 
одного дня ви об’єднаєтеся навічно.
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ЦЕ МОЖЕ РОЗПОЧАТИСЯ 
(АБО ВІДНОВИТИСЯ) З 
ВАС!
“Усі ви, хто відчував біль 
розлучення у вашій сім’ї або 
відчував агонію порушеної 
довіри, будь ласка, пам’ятай-
те: [все] починається [наново] 
з вас! Одна ланка в ланцюгу 
ваших поколінь, можливо, й 
розірвана, але інші праведні 
ланки і те, що залишається 
від ланцюга, є все ж вічно 
важливим. Ви можете додати 
сили до вашого ланцюга і, 
можливо, навіть допомогти 
відновити розірвані ланки. 
Та робота виконуватиметься 
крок за кроком”.
Старійшина Девід А. Беднар, з Квору-
му Дванадцятьох Апостолів, “Міцна 
ланка” (всесвітній духовний вечір 
для дорослої молоді, 10 вер. 2017 р.), 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

5. 
Шлюб—це партнерство, яке 
вимагає віри і молитви

У проголошенні про сім’ю стверджується, що чоловіки і жін-
ки “як рівноправні партнери … зобов’язані допомагати один 
одному”. Але стати справжніми партнерами у шлюбі може 
бути нелегким завданням. Наше виховання, культура, освіта, 
фінансові обставини, досвід тощо можуть вплинути на наш 
підхід до стосунків і те, як ми управляємося зі своїми сім’я-
ми. У проголошенні говориться, що “щасливі шлюби й сім’ї” 
засновуються на принципах віри, молитви, покаяння, про-
щення, поваги, любові, а також на інших принципах, коли ми 
радимося і працюємо разом відповідно до наших індивідуаль-
них обставин.

ЧОЛОВІКИ Й ДРУЖИНИ Є РІВНИМИ 
ПАРТНЕРАМИ
“Чоловіки й дружини є рівними партнерами. Вони 
мають різні, однак взаємодоповнюючі обов’язки. 
Жінка може народжувати дітей, які благословляють 
всю сім’ю. Чоловік може отримати священство, яке 
благословляє всю сім’ю. Але найважливіші рішення 
дружини і чоловіки як рівні партнери приймають 
під час сімейних нарад. Вони вирішують, як навчати 
і дисциплінувати дітей, як використовувати кошти, 
де вони будуть жити і багато інших сімейних справ. 
Ці рішення приймаються спільно після того, як вони 
шукали проводу від Господа. Метою є створення 
вічної сім’ї”.
Старійшина Квентін Л. Кук, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
“Господь—моє світло”, Ліягона, трав. 2015, с. 64.
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НАМ СЛІД ШУКАТИ СКЕРУВАННЯ КОН-
КРЕТНО ДЛЯ НАШОЇ СІМЕЙНОЇ СИТУАЦІЇ
“У нас є божественна модель для наслідуван-
ня, як описано у документі “Сім’я: Проголо-
шення світові”, але ми знаємо, що смертне 
життя може бути заплутаним. …

Як тільки ви дізнаєтеся про Господню волю, 
ви можете рухатися вперед, аби досягти своєї 
особистої мети. Одна сестра може відчути 
натхнення продовжити освіту й навчатися на 
медичному факультеті, що дозволить їй знач-
ною мірою змінювати життя пацієнтів та прово-
дити медичні дослідження. Інша сестра може 
відчути натхнення відмовитися від стипендії в 
престижному закладі й натомість започатку-
вати сім’ю набагато раніше, ніж це прийнято 
серед її однолітків, що дозволить їй мати знач-
ний і вічний вплив на своїх дітей уже зараз.

Чи можливо, щоб дві однаково віддані жінки 
отримали такі різні відповіді на ті ж самі основ-
ні питання? Звичайно! Те, що підходить одній 
жінці, може не підійти іншій. Ось чому так важ-
ливо, щоб ми не ставили під сумнів рішення, яке 
приймає кожен з нас, або натхнення, на основі 
якого ці рішення прийнято”.
Президент М. Рассел Баллард, діючий президент Квору-
му Дванадцятьох Апостолів, “Women of Dedication, Faith, 
Determination, and Action” (Brigham Young University Women’s 
Conference, May 1, 2015), womensconference.byu.edu.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Дізнайтеся більше про те, що ми можемо робити, аби 
зміцнити наші сім’ї:
•  Прочитайте або подивіться виступ Джин Б. Бінгем 

“Об’єднані у виконанні Божої роботи”, квітнева гене-
ральна конференція 2020 року.

6. 

Здатність бути батьками є 
частиною Божого плану і 
дозволяє стати подібними 
до Нього

Один зі способів того, як нам стати більш подібними до 
наших небесних батьків,—це самим отримати досвід 
батьківства. “Перша заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві, 
стосувалася здатності бути батьками, яку вони мали як 
чоловік і дружина”. Хоча одруження і народження дітей 
не завжди відбувається за нашим планом, це не означає, 
що воно не є частиною Божого плану. Для багатьох із 
нас підготовка з вірою та покладання на Господа щодо 
належного часу є важливою складовою нашого станов-
лення як батьків.

НЕ БІЙТЕСЯ БАТЬКІВСТВА
“Декілька років тому одна з наших заміжніх дочок 
та її чоловік поставили перед сестрою Разбанд і 
мною дуже важливе запитання, що мало вплив на 
все життя: “Чи й досі безпечно і мудро приводити 
дітей у цей, як здається, злочестивий і лякаючий 
світ, в якому ми живемо?”

… Ми твердо відповіли: “Так, це більше ніж 
правильно” …

Так, ми живемо у небезпечні часи, але, оскіль-
ки ми стоїмо на шляху завіту, нам не треба боя-
тися. Я благословляю вас, щоб, трудячись таким 
чином, ви не бентежилися через ті часи, в яких 
ми живемо, або через ті тривоги, що трапляються 
на нашому шляху”.
Старійшина Рональд А. Разбанд, з Кворуму Дванадцятьох Апо-
столів, “Не бентежтеся”, Ліягона, лист. 2018, сс. 18, 21.
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ІНОДІ НАМ СЛІД ЧЕКАТИ З ВІРОЮ
“Дозвольте мені сказати слово втішення, щоб 
заспокоїти почуття … всіх, хто належить до цієї 
Церкви. Багато сестер сумують через те, що не 
благословенні потомством. … Будьте вірними, 
і якщо вас не буде благословенно дітьми у цей 
час, то буде благословенно в прийдешньому 
світі”.
Президент Бригам Янг (1801–1877), цитата з Journal of 
Discourses, 8:208.

БЕЗПЛІДДЯ І НАША 
ПРИХОДСЬКА СІМ’Я
Джон Макмаллін, пров. Альберта, 
Канада
Ми з дружиною Дженні завж-
ди хотіли мати багато дітей. 
Завжди. Але після року невда-
лих спроб лікарі діагностували 
безпліддя.

Спочатку було багато моли-
тов. Кожного вечора ми, три-
маючись за руки, просили 
Небесного Батька благословити 
нас дитиною, бо ми готува-
лися до цього все своє життя. 
Ми постилися щомісяця, іноді 
частіше. Місяць минав за міся-
цем, а вагітність не наставала, 
і нам було ще важче. Не лише 

тому, що в нас не було дитини, щоб любити, 
а й тому, що, здавалося, не було відповіді на 
наші молитви. Було відчуття, що Бог почув 
наше прохання про те, чого ми хотіли все 
своє життя, і сказав у відповідь “ні”.

Ми почали ставити під сумнів свою гід-
ність. Було легко повірити в те, що Він 
утримував Своїх духовних дітей, щоб вони 
народилися у більш відданих сім’ях.

Стало важко ходити до церкви. Було важ-
ко чути, як приходили відповіді на молитви 
інших людей, і про те, як Небесний Батько їх 
любить.

Були дві причини, які допомагали нам три-
матися. Перша: ми уклали завіти з 
Господом і одне з одним, коли були 
запечатані в храмі. Ми належали 
одне одному і мали рішучість бути 
разом як зараз, так і у вічності.

Друга: наша приходська сім’я. Ми 
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були благословенні мати провідників, 
які були особисто знайомі з проблемою 
безпліддя. У Дженні була сестра-слу-
жителька, яка теж пережила проблему 
безпліддя і відкрито говорила про те, як 
важко бути без дітей у церкві. Нам було 
складно, але ми знали, що інші люди у 
нашій церковній громаді долали такі ж 
проблеми.

У нас досі немає багатьох відпові-
дей. У нас досі немає дітей, навіть після 
проходження лікування. Ми не знаємо 
причин, які є у Небесного Батька, але 
завдяки тому, що ми уклали завіти, а 
також завдяки нашій приходській сім’ї, 
яка приймала і підтримувала нас, нам 
вдалося з часом розвинути більше тер-
піння і віри (див. Євреям 12:12–13).

Ми з радістю чекаємо нагоди бути 
батьками. А поки ми очікуємо на цей 
щасливий день, ми знайшли своє місце 
тут, у Церкві.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
•  Дізнайтеся більше про планування і підготовку до 

створення сім’ї. Прочитайте розділ для дорослої 
молоді у Ліягоні за червень 2019 р.

•  Дізнайтеся про те, як одна сімейна пара знайшла 
спокій завдяки історіям з Біблії, пов’язаним 
із безпліддям. Перейдіть за посиланням: 
ChurchofJesusChrist.org/go/92020 (там, зокрема, 
містяться джерела про надання фінансової та 
соціальної підтримки).

У проголошенні апостоли Господа “стверджу[ють] свя-
щенність життя”. Оскільки життя священне, Бог дав запо-
віді стосовно створення і позбавлення життя. Те, як ми 
ставимося до цієї сили, має далекосяжний позитивний 
або негативний вплив на нас самих і на суспільство в 
цілому.

СТАТЕВА БЛИЗЬКІСТЬ МАЄ БОЖЕСТВЕННУ МЕТУ
“Фізична близькість є не тільки символічним союзом між 
чоловіком і дружиною, це—саме поєднання їхніх душ—але це 
також є символом спільних стосунків між ними і їхнім Небесним 
Батьком. …

У цей час ми не тільки визнаємо Його божественність, але, 
у повному розумінні цього слова беремо від неї для себе. 
Одним з аспектів цієї божественності, що надається практично 
всім чоловікам і жінкам, є використання Його сили для ство-
рення … дитини, вашої дитини—з очима і вухами, пальцями 
рук і ніг, а також з майбутнім невимовної величі. …

І вам, і мені було дано трохи тієї божественності, але 
з серйозними і священними обмеженнями. Єдиний кон-
троль, який було накладено на нас,—це самоконтроль, 
що народжується з поваги до божественної священної 
сили, яка несе в собі цей дар”.
Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
“Особиста чистота”, Ліягона, січ. 1999, с. 77.

НАЛЕЖНИЙ ВИЯВ СТАТЕВОЇ БЛИЗЬКОСТІ  
ПРИНОСИТЬ ВІЧНІ БЛАГОСЛОВЕННЯ
“Сексуальні стосунки є “одним з найвищих проявів 
нашої божественної природи”. Якщо ми належним 
чином виявляємо сексуальність, цим створюються 
умови для втілення Божого плану на землі та у вічно-
стях, даючи нам можливість стати такими, як Небесний 
Батько. Бог обіцяє вічне життя тим, хто є вірними, яке 

7. 
Сила створювати життя 
дається й оберігається Богом
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включає в себе вічний шлюб, 
дітей та всі інші благословення 
вічної сім’ї”.
Старійшина Дейл Г. Ренлунд, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, та Рут Лібберт 
Ренлунд, “Божественні цілі сексуально-
сті”, Ліягона, серп. 2020, сс. 14–15.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
•  У серпневому номері Ліягони за 

2020 рік дізнайтеся більше про 
Божий погляд на сексуальність, 
зокрема на її божественні цілі, 
її належний розвиток і те, як 
навчати про неї дітей.

8. 
Батьки несуть дану 
Богом відповідальність

Бог, щоб допомогти нам стати подібними до Нього, дав бага-
тьом із нас як можливість, так і відповідальність батьківства. 
Ми відповідальні перед Ним “за виконання цих обов’язків”. 
Але ми також можемо розраховувати на Його допомогу у 
прагненні до щастя та успіху у шлюбі та сімейному житті, 
якщо намагаємося виховувати своїх дітей у любові та правед-
ності й підтримувати їх під час випробувань.

ЧОМУ БАТЬКИ ВІДІГРАЮТЬ ТАКУ ВАЖЛИВУ 
РОЛЬ?
“Наші найважливіші і найвпливовіші покликання—в сім’ї. 
Вони важливі тому, що в сім’ї є можливість із самого 
початку життя дитини міцно поставити її ноги на шлях 

додому”.
Президент Генрі Б. 
Айрінг, “Допоможіть  
їм на шляху додому”, 
Ліягона, трав. 2010, с. 23.
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НАША СІМ’Я ПОТРЕБУЄ НАШОЇ 
ПІДТРИМКИ
“Насправді, ніщо більш цілісно не пов’яза-
но зі щастям—і нашим власним, і щастям 
наших дітей—ніж те, як добре ми любимо і 
підтримуємо одне одного в сім’ї”.
Президент M. Рассел Баллард, “Найголовніше те, що три-
ває найдовше”, Ліягона, лист. 2005, с. 42; курсив додано.

БОГ ХОЧЕ, ЩОБ ЙОГО 
ДІТИ РОСЛИ В ЛЮБОВІ І 
ПРАВЕДНОСТІ
“Зміцнення дітей у протистоянні 
гріху є завданням і благословен-
ням для батьків, дідусів і бабусь, 
членів сім’ї, вчителів і провідни-
ків. Кожен із нас має обов’язок 
допомагати. …

Питання, як “виховувати [наших] 
дітей у світлі та істині”, може 
бути нелегким, оскільки воно є 
індивідуальним для кожної сім’ї і 
кожної дитини, однак Небесний 
Батько дав універсальні настанови, 
які допоможуть нам. Дух надиха-
тиме нас діяти у найефективніші 
способи, щоб мати змогу духовно 
захищати наших дітей.

Щоб розпочати, необхідно мати 
бачення важливості цього обов’язку. Ми повинні розуміти 
нашу—та їхню—божественну сутність і мету до того, як 
зможемо допомогти нашим дітям побачити, ким вони є 
і чому вони тут. Ми мусимо допомогти їм безсумнівно 
знати про те, що вони є синами і дочками люблячого 
Небесного Батька і що Він має божественні плани щодо 
них. …

[Щоб допомогти] дітям протистояти гріху, [потрібно] 
почати у дуже ранньому віці з любов’ю привчати їх до 
основних євангельських учень і принципів—з Писань, 
Уложень віри, брошури Заради зміцнення молоді, пісень 
Початкового товариства, гімнів та наших особистих свід-
чень—які вестимуть дітей до Спасителя”.
Сестра Джой Д. Джоунс, генеральний 
президент Початкового товариства, 
“Покоління, що протистоїть гріху”,  
Ліягона, трав. 2017, с. 88.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
•  Дізнайтеся більше про батьківство на сайті: 

ChurchofJesusChrist.org, розділ “Scriptures and 
Study”, тема “Parenting” зі списку “Gospel Topics” 
(інформація доступна англійською мовою).
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9. 

Ми можемо бути захис-
никами Божого плану для 
Його сім’ї

Ще до початку світу наша роль полягала в тому, щоб 
підтримувати план Батька для Його сім’ї та захищати його 
від розпаду зсередини та нападів ззовні. “Ми закликаємо 
свідомих громадян та відповідальних урядових службов-
ців усього світу сприяти заходам, спрямованим на збере-
ження і зміцнення сім’ї”. Необхідно розуміти, чому і як ми 
це робимо.

ЧОМУ МИ СТАЄМО НА ЗАХИСТ ШЛЮБУ І СІМ’Ї?
“Головна робота Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів стосується підготовки дітей Бога до целестіального 
царства, а особливо до його найвищої слави—піднесення, 
або вічного життя. Ця [найвеличніша] доля можлива лише 
через укладання шлюбу на вічність. Вічне життя включає 
в себе сили творити, які є важливою складовою союзу 
чоловіка і жінки,—що сучасне одкровення називає: “про-
довженням сімені на віки вічні”.

У своїй промові, зверненій до дорослої молоді, Пре-
зидент Нельсон навчав: “Виконання Божих законів збе-
рігатиме вас у безпеці на вашому шляху до кінцевого 
піднесення”, що означає стати подібними до Бога, маючи 

піднесене життя і божествен-
ний потенціал наших Небесних 
Батьків. Цієї долі ми прагнемо для 
всіх, кого любимо”.
Президент Даллін Х. Оукс, перший радник у 
Першому Президентстві, “Дві великі запові-
ді”, Ліягона, лист. 2019, 74.

МИ МОЖЕМО ЗАХИЩАТИ 
СІМ’Ю, НЕ ЗАВДАЮЧИ ОБРАЗ
“Коли віруючі прагнуть просу-
вати свою позицію у публічній 
сфері, вони завжди мають бути 
толерантними до поглядів і точок 
зору інших людей, які не поділя-
ють їхніх вірувань. Як віруючі, ми 
повинні завжди говорити з любо-

в’ю і виявляти терпіння, розуміння і спів-
чуття до наших супротивників. Віруючим у 
Христа заповідано любити свого ближньо-
го (див. Лука 10:27) і прощати (див. Матвій 
18:21–35). Їм слід також пам’ятати вчення 
Спасителя про те, що [вони мають] “бла-
гословляти тих, хто [їх] проклинає, творити 
добро тим, хто ненавидить [їх], і молитися 
за тих, хто [їх] переслідує” (Матвій 5:44)”.
Президент Даллін Х. Оукс, “Як врівноважити істину і 
толерантність”, Ліягона, лют. 2013, сс. 34–35.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
•  Прочитайте про одне подружжя, яке мало досвід, 

пов’язаний із захистом сім’ї, у статті “Ми постали 
перед парламентом” у цифровому форматі номе-
ру журналу за цей місяць.
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•  Кожен з нас є дитиною “небесних 
батьків”. Ця істина нагадує нам 
про однаково важливу роль 
жінок і чоловіків у плані щастя. 
Наскільки кращим був би світ, 
якби всі чоловіки і жінки, дівчатка і хлопчики шанували одне одного як однако-
во цінних і потрібних?

•  І жінки, і чоловіки мають “божественну долю”. Це означає, що і хлопчики, і 
дівчатка мають можливість одного дня жити в досконалому небесному домі. 
Які з правильних рішень допоможуть вам сягнути своєї божественної долі?

•  Дружини і чоловіки мають “любити одне одного і … піклуватися одне про 
одного”. Як ви можете вчитися виявляти любов до інших і піклуватися про них?

•  Є багато способів, у які батьки і матері можуть допомагати своїм сім’ям, але 
вони мають робити це разом “як рівноправні партнери”. Коли ви бачили, як 
чоловіки і жінки працюють разом в єдності над чимось важливим?

•  Батьки повинні виховувати своїх “дітей в любові та праведності”. Чи можете 
ви назвати щось хороше, чого навчилися від мами, бабусі чи іншої жінки? Чи 
можете ви назвати щось хороше, чого навчилися від батька, дідуся чи іншого 
чоловіка?

5 істин, про які 
слід говорити

25 років тому саме цього місяця на генеральних зборах Товариства допомоги, 
призначених для жінок всієї Церкви, пророк Божий зачитав документ “Сім’я: 
Проголошення світові”. Ось кілька важливих істин, які містяться у цьому 
проголошенні.

Як мені  
поговорити зі своїми дітьми про те,  

що чоловіки й  
жінки є однаково 

важливими?
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•  Знайдіть різні предмети, які 
використовуються разом для 
досягнення певної мети. 
Наприклад, ніж і виделка є 
дуже різними, але в парі 
допомагають вам їсти. 
Чоловіки і жінки є різ-
ними, але вони 
однаково важ-
ливі. І коли вони 
діють разом, то 
можуть досягнути дивовижних результатів.

•  Розмалюйте сторінки в журналі Друг за цей місяць, де зобра-
жено жінок і чоловіків, які допомагають керувати Церквою.

•  Поставте за мету допомагати своїй сім’ї ставитися з більшою 
повагою і добротою як до 
жінок, так і до чоловіків.

•  Подумайте про людину, яка не 
знає, що вона є важливою і що 
її люблять. Як ви можете допо-
могти такій людині зрозуміти, 
що вона є улюбленою дити-
ною небесних батьків? ◼

Додаткові допоміжні матеріали для дітей
• “Чудова ідея” (вер. 2020 Друг)
• “Любити свою сім’ю” (вер. 2020 Друг)
• “Мій блокнот генеральної конференції” (вер. 2020 Друг)
• “Жінки, які допомагають керувати Церквою” (вер. 2020 Друг)ІЛ
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Наш Небесний 
Батько може 

зцілювати нас 
за допомогою 

сімейно- історичної 
та храмової 

роботи.
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Усім Божим дітям, здатним відповідати за свої рішення,— незалежно від 
місця, часу або обставин, за яких вони живуть чи жили,— необхідно 
отримати можливість виявити віру в Ісуса Христа, покаятися і прийня-

ти Його євангелію по цей чи по той бік завіси. Кожна дитина Бога потребує 
духовного зцілення, і ми, будучи Його послідовниками, отримали покликання 
допомагати у здійсненні цього.

Завдяки спокутній жертві Спасителя спасительні храмові обряди дають 
можливість нам і нашим предкам народитися знову, змінитися до стану пра-
ведності, бути викупленими Богом і стати новими створіннями (див. Moсія 
27:25– 26).

Рейна І. Абурто
Другий радник 
у генеральному 
президентстві 
Товариства 
допомоги
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зцілення завдяки 
храмовим обрядам
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Президент Рассел М. Нельсон навчав: 
“На храмі зосереджений кожний захід, 
кожний урок і кожний крок Церкви вперед. 
Всі наші зусилля в проголошенні євангелії, 
вдосконаленні святих і викупленні помер-
лих ведуть до святого храму. Обряди храму 
є надзвичайно важливими. Без них ми не 
можемо повернутися у славу Бога” 1.

Коли книжники і фарисеї нарікали на 
Його учнів, Ісус Христос відповів їм: “Лікаря 
не потребують здорові, а слабі. Не при-
йшов Я, щоб праведних кликати до покаян-
ня, а грішних” (Лука 5:31– 32).

Президент Джеймс Е. Фауст (1929– 2007), 
другий радник у Першому Президентстві, 
проголосив: “Господь надав багато кана-
лів, через які ми можемо відчувати [Його] 
цілющий вплив. … [Він] відновив на землі 
храмову роботу. Це важлива складова 
роботи зі спасіння як для живих, так і для 
померлих. Наші храми є тими святилища-
ми, куди ми можемо піти, щоб забути на 
час про безліч того, що нас тривожить у 
світі. Наші храми є місцем миру і спокою. 
У цих освячених святилищах Бог “зламано-
сердих лікує, і їхні рани болючі обв’язує” 
(Псалми 146(147):3)” 2.

Під час своїх подорожей ми чуємо історії 
про диво зцілення, яке відбувається повсю-
ди у святих храмах. Ми чуємо про вірних 
членів Церкви, які приїжджають у храм на 
автобусі й увесь день та вечір присвячують 
виконанню спасительних обрядів за своїх 
предків. Ми чуємо про відданих юнаків та 
дівчат, які приходять до храму рано- вранці 
перед школою, щоб виконувати хрищення 
і конфірмацію за померлих та допомагають 
іншим чином у виконанні тих священних 
обрядів. Ми чуємо про групи молодих 
жінок і молодих чоловіків, які один раз на 
тиждень їдуть громадським транспортом 
після школи, аби надати можливість своїм 
предкам духовно народитися знову. Ми 

чуємо про сім’ї, які багато годин пливуть 
човнами, щоб потрапити до храму заради 
отримання спасительних храмових обрядів 
для себе, аби завдяки Спокуті Ісуса Христа 
мати змогу змінитися до стану праведності. 
Ми чуємо про окремих членів Церкви та 
сім’ї, які знаходять імена померлих предків 
у Суботній день, а потім несуть ті імена 
до храму, даючи можливість цим родичам 
бути викупленими Богом. Ми чуємо про 
11- річних хлопчиків та дівчаток, які з раді-
стю приходять до храму і які мають стояти 

на останній сходинці сходів до христильної купелі, оскільки вода 
для них є дуже глибокою,— і все це для того, щоб дати своїм пред-
кам можливість стати новими творіннями.

Якщо подумати, то всі ми приходимо до храму, щоб духовно 
зцілитися і також дати можливість зцілитися тим, хто перебуває по 
той бік завіси. Коли йдеться про зцілення, то всі ми відчайдушно 
потребуємо Спасителя. Я проілюструю це розповіддю про двох 
своїх родичів.

Моя бабуся Ісабель Бланко

“Наші храми 
є місцем миру 
і спокою. У 
цих освячених 
святилищах Бог 
“зламаносердих 
лікує, і їхні рани 
болючі обв’язує”.
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Зцілення моєї бабусі й батька
Моя бабуся Ісабель Бланко народилася 

в Потосі, Нікарагуа. Мені вона запам’ята-
лася люблячою, працьовитою, сповненої 
віри жінкою. В моєму дитинстві завдяки їй 
у моєму юному серці проросли зернятка 
віри, коли я бачила як вона гаряче молить-
ся Богові й коли вона водила мене кожної 
неділі до церкви на месу, щоб поклонятися 
Ісусові. Втім її життя було дуже нелегким. 
В молодості вона працювала на багатьох 
роботах, зокрема й покоївкою в одній 
заможній сім’ї. Як це було, на жаль, поши-
рено в ті часи, вона завагітніла від свого 
роботодавця, і коли вагітність більше 
неможливо було приховувати, її звільнили.

Внаслідок тієї вагітності народився мій 
батько Ноель, і хоча Потосі був маленьким 
містечком і всі, включаючи Ноеля, знали, 
хто був його батьком, Ноель ніколи не 
мав з ним безпосереднього контакту чи 
стосунків.

Ісабель так ніколи й не вийшла заміж, і 
у неї народилося ще двоє позашлюбних 
дітей. Через якийсь час разом з дітьми вона 
переїхала до столиці країни— Манагуа— в 

Мої батьки Ноель і Делбі Бланко

пошуках кращої роботи та можливостей 
навчатися.

Ноелю ще не було й двадцяти років, 
коли він почав випивати. Пізніше він позна-
йомився з моєю матір’ю Делбі, й вони 
одружилися та народили чотирьох дітей. З 
роками його алкоголізм настільки негатив-
но вплинув на їхній шлюб, що після пере-
їзду до Сан- Франциско, Каліфорнія, США, 
коли їм обом було за 50, вони почали жити 
окремо. На жаль, через кілька років він 
покінчив життя самогубством.

Ми з мамою стали членами Церкви Ісуса Христа Святих Остан-
ніх Днів за кілька років до того, як він пішов з життя. Через кілька 
років після його смерті за нього були виконані всі вікарні храмові 
обряди, крім одного— обряду запечатування. У той час я не нава-
жилася запитати у своєї матері, чи хоче вона з ним запечататися, 
оскільки знала, наскільки напруженими були їхні стосунки.

Тоді сталося диво. Мамі приснився сон, у якому вона побачила 
свого чоловіка Ноеля перед кухонними дверима у їхньому домі в 
Манагуа. Він простягав їй руку і запрошував зайти разом з ним. Вона 
прокинулася з дуже приємним відчуттям у серці. Невдовзі після того 
вона зателефонувала мені й спокійно сказала: “Цієї суботи я буду 
запечатуватися з твоїм батьком. Ти можеш прийти, якщо хочеш”.

Я із захопленням відповіла: “Звичайно, я хочу там бути!” Після 
закінчення нашої телефонної розмови я з радістю усвідомила, що 
також можу з ними запечататися.

Того славетного суботнього ранку моя мама, мій чоловік і я 
стали на коліна у храмі біля священного олтаря і взяли участь у 
запечатуваннях для живих та за померлих. Це дало можливість 
моїм батькам і мені бути разом назавжди. Мій син також був там 
як повірник мого брата, який помер багато років тому. У ту свя-
щенну мить було забуто весь смуток і біль. Ми всі відчули заспо-
кійливий, цілющий бальзам, який наш Спаситель Ісус Христос за 
допомогою Своєї Спокути пропонує нам по обидва боки завіси.

Минули роки. Я уві сні побачила свого батька за чимось схожим 
на трибуну в одному з наших будинків зборів. Він був одягнений у 
білу сорочку і краватку, і ділився надихаючим посланням. У своєму 
сні я розуміла, що він зрілий провідник Церкви. Я точно не знаю, 
що означає той сон, але він дає мені надію, що, можливо, батько 
прийняв євангелію Ісуса Христа у духовному світі.

Згодом ми також виконали храмову роботу за мою бабусю Ісабель 
окрім запечатування до її подружжя, оскільки вона ніколи не була 

Усі ми приходи-
мо до храму, щоб 
духовно зцілити-
ся і також дати 
можливість зці-
литися тим, хто 
перебуває по той 
бік завіси.
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одружена. Лишень подумайте про це: така жін-
ка, як Ісабель, до якої чоловіки ставилися без 
належної поваги і яка подолала багато трудно-
щів у своєму житті, може отримати можливість 
по той бік завіси виявити свободу волі й укла-
сти священний завіт з Богом завдяки вікарному 
обряду в храмі. Вона, як і всі ми, потребує 
міцнішої віри, покаяння, любові, освячення— 
одним словом, вона потребує зцілення.

Зараз, озираючись назад, я усвідомлюю, 
що хоча Ноель і мав важке дитинство й 
руйнівну залежність, його любов до дітей 
була сильнішою за його слабкості. Коли він 
був з нами, виявлялися його найкращі риси. 
Він завжди був до нас добрим, і я не можу 
пригадати хоча б одного випадку, коли б він 
гнівався на своїх дітей. Оскільки Бог мило-

стивий, Ноель також має можливість виявити свою віру, покаятися 
і, завдяки спасительним храмовим обрядам, що виконуються у 
святому храмі, прийняти Ісуса Христа як свого Викупителя. Ноель, 
як і всі ми, також потребує зцілення.

Це лише два приклади вічних благословень зцілення, які про-
понуються окремим людям і сім’ям в усіх Господніх храмах по 
всьому світу. Як навчав Президент Нельсон: “Ми запрошуємо всіх 
Божих дітей, які по обидва боки завіси, прийти до їхнього Спаси-
теля, отримати благословення святого храму, мати нескінченну 
радість і бути гідними вічного життя” 3.

Коли я думаю про все, що необхідно було зробити для Ісабель 
і Ноеля, аби вони отримали той вічний дар, я розумію, що це диво 
стало можливим завдяки люблячому Небесному Батькові та Спаси-
телеві, Які люблять нас досконалою любов’ю і Які покликали кож-
ного з нас допомагати у виконанні Божої роботи і слави.

Кажучи про збирання Ізраїля, Президент Нельсон сказав: 
“Кожен з дітей нашого Небесного Батька, по обидва боки завіси, 
заслуговує на те, щоб почути послання відновленої євангелії Ісуса 
Христа. Вони вирішують для себе, чи хочуть дізнатися більше”. А 
далі він пояснює: “Кожного разу, коли ви робите щось, що допо-
магає будь- кому— по цей або по той бік завіси— наблизитися на 
крок до укладання завітів з Богом та отримання необхідних цим 
людям обрядів хрищення і храмових обрядів, ви допомагаєте 
збирати Ізраїль. Ось і все” 4.

Я не знаю, чи моя бабуся Ісабель, мій тато Ноель і решта 
моїх предків, за яких було виконано храмову роботу, прийняли 

Завдяки 
спокутній 
жертві 
Спасителя ми 
і наші предки 
отримуємо 
через 
спасительні 
храмові обряди 
можливість 
народитися 
знову.
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євангелію Ісуса Христа у духовному світі. Втім я можу мати надію, 
виявляти віру, укладати завіти з Богом і дотримуватися їх та жити 
так, щоб мати можливість бути з моїми предками “у стані щастя, 
яке не має кінця” (Moрмон 7:7).

А коли я піду по той бік завіси, то якщо вони не прийняли 
євангелії Ісуса Христа, я зроблю все можливе, щоб навчати їх! 
Я не можу дочекатися, коли зможу їх обняти, сказати, як силь-
но їх люблю, мати з ними задушевні розмови, яких я ніколи не 
мала, коли вони були живі, і свідчити їм, що “Ісус є Христос, Бог 
Вічний” 5.

Сила зцілення
Іноді тілесний чоловік або тілесна жінка, які живуть в нас, зму-

шують нас думати, що нас було покликано “переробляти” інших 
людей. Нас не було покликано “ремонтниками” інших людей, і нас 
не було покликано читати нотації або докоряти. Нас було покли-
кано любити, надихати, запрошувати інших, бути ловцями людей, 
ловцями душ, аби вони отримали можливість духовно зцілитися 
завдяки Ісусу Христу, нашому Спасителю та Викупителю.

В книзі Ісая 61 ми читаємо Господні слова, які Він також про-
цитував, коли починав Своє священнослужіння в Єрусалимі (див. 
Лука 4:18– 19). Він проголосив:

“Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав Мене благові-
стити сумирним, послав Мене перев’язати зламаних серцем, поло-
неним звіщати свободу, а в’язням відчинити в’язницю,

щоб проголосити рік уподобання Господу, та день помсти для 
нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі,

щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу 
дати їм оздобу, оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість 
темного духа! І будуть їх звати дубами праведности, саджанцями 
Господніми, щоб прославивсь Господь!

І вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні 
і відновлять міста поруйновані, з роду в рід попустошені” (Iсая 
61:1– 4).

Старійшина Дейл Г. Ренлунд навчав: “Сімейно- історична і храмо-
ва робота сповн[ює] силою зцілити те, що потребу[є] зцілення. …  
Бог з Його безмежними можливостями запечатує і зцілює людей та 
сім’ї, незважаючи на трагедії, втрати і труднощі” 6.

Президент Нельсон навчав, що “справжня сила зцілювати…— 
це Божий дар” 7, і також пояснює, що “воскресіння є Господ-
нім проявом досконалого зцілення. Завдяки Йому кожне тіло 
буде відновлено у належній і досконалій формі. Завдяки Йому 
немає безнадійних ситуацій. І нас очікують світлі дні як у цьому 

житті, так і потім. Коли горе скінчиться— 
справжня радість чекає на кожного з нас” 8.

Я свідчу, що Небесний Батько любить 
кожного з нас так сильно, що дав нам 
“дорогу” 9, аби кожен з нас міг фізично й 
духовно зцілитися через вияв віри в Ісуса 
Христа, укладання й дотримання завітів з 
Богом та виконання Його заповідей. Я свід-
чу, що Христос приходив на землю, щоб 
перев’язати зламаних серцем, полоненим 
звіщати свободу (див. Лука 4:18), аби всі ми 
могли стати “святими, незаплямованими” 
(Moроній 10:33). ◼
З промови, виголошеної перед президентами храмів і 
матронами 17 жовтня 2019 року.
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Я погортала сторінки з уроком для Товариства моло-
дих жінок, який мала вести наступної неділі. Цита-

ти генеральних авторитетів в уроці були важливими й 
застосовними, але вже давніми.

Наприклад, Президент Спенсер В. Кімбол (1895– 
1985) був Президентом Церкви, коли я христилася. Я 
цінувала його слова, яких було багато в тому посібни-
ку, але я хвилювалася, що молоді жінки не відчують 
актуальність слів провідників, яких не знають.

Я молилася про скерування і відчула спонукання 
спробувати щось нове. Я знайшла деякі більш сучас-
ні історії та додала цитати з останньої генеральної 
конференції— висловлювання Президента Томаса С. 
Монсона (1927– 2018). Результат був вражаючим. У нас 
був особливий урок, в якому всі активно брали участь. 
З того часу я користувалася посібником, як путівником 
під час підготовки до уроків.

Така підготовка вимагала додаткових зусиль. Мені 
потрібно було більше вивчати, я мала краще познайоми-
тися з молодими жінками і я повинна була думати про 
те, що відбувається з ними. Потім я шукала приклади, 
наведені сучасними провідниками Церкви, і їхні вислов-
лювання, якими я могла б скористатися, щоб пов’язати 

Г О Л О С И  С В Я Т И Х  О С Т А Н Н І Х  Д Н І В

їх із життям дівчат. Я з радістю докладала додаткових 
зусиль заради цих молодих жінок, бо люблю їх.

Мої провідники згодом помітили, що я роблю. Я 
боялася, що вони насварять мене за бунтарство, але 
вони заохотили мене робити так і надалі.

За кілька тижнів до закінчення 2012 року провідників 
молоді в нашому колі запросили на навчальні збори, 
де провідники колу представили їм новий навчальний 
план для молоді, який називався За Мною йдіть.

Я просто не могла повірити в те, що почула. Провід-
ники колу пояснили, що нам слід навчати так, як навчав 
Господь, шукати натхнення в підготовці до уроків, звер-
таючись до слів сучасних пророків та апостолів, і ближче 
знайомитися з молоддю. Я вже мала свідчення про все це.

Інші люди ставили запитання про те, як готуватися 
до уроків, але для мене цей новий підхід був над-
звичайно ясним. Я відчувала, що навчальний план За 
Мною йдіть був відповіддю від Господа, що я не була 
бунтівною. Я відчувала, що Він готував мене навчати 
за цим новим навчальним планом. Я знаю, якщо ми 
смиренні й старанні та дослухаємося до Святого Духа, 
то будемо в гармонії з усіма змінами, про які оголошу-
ють пророки та апостоли. ◼

Натхнення і навчальний план 
За Мною йдіть
Саймар Каріна Ромай де Рохас, пров. Гуаяс, Еквадор

Готуючи урок для Товариства молодих 
жінок, я вирішила спробувати щось нове.



Дуже швидко, одне за одним, мої 
чудові батьки народили чоти-

рьох синів і мене, єдину доньку. У 
нас завжди були дуже близькі сто-
сунки, ближчі, ніж наша різниця у 
віці. Ми підтримували одне одного 
і зберегли багато чудових спогадів 
про час, проведений разом. Ми 
завжди були такими хорошими 
друзями!

Ось тому я була дуже спустоше-
на, коли один з моїх братів вчинив 
самогубство. Я думала, що моє сер-
це розірветься від болю— хоча біль 
не зовсім підходяще слово. Немає 
таких слів, щоб передати жахливе 
відчуття втрати близької людини 
внаслідок самогубства. Це перевер-
тає ваше життя догори дном.

Я покладалася на те, що Господь 
допоможе мені дбати про мою 
сім’ю, поки я шукала відповіді на 
болючі запитання про мого брата і 
його смерть.

Коли я просила Господа про 
допомогу, то відчула спонукання 
написати свої запитання в листі 
й надіслати пророкові. Я щиро 
вірила, що мої запитання були 
настільки важливими й глибокими, 
що лише пророк зможе на них 
відповісти, але я знала, що, мабуть, 
не обов’язково надсилати листа 

Відповідь на ненадісланий лист
Eлізабет Аллен, шт. Юта, США

пророкові. Я вагалася, але потім 
згадала свої успішні спроби діяти 
за спонуканнями в минулому.

Тож я взяла і написала зворушли-
вого листа Президенту Расселу М. 
Нельсону. Я написала про те, що 
відчувала, і те, як зможу жити далі, 
якщо тільки знатиму відповіді на 
запитання, що не дають спокою 
моєму розуму. Я закінчила лист, 
поклала його у конверт, адресо-
ваний Президенту Нельсону, і 
засунула конверт в сумочку для 
Писань.

Я забула про того листа. Я помі-
тила його в сумочці для Писань 
лише через деякий час і відкрила. 
Коли я читала листа, то зрозу-
міла, що через віру, особисте 
вивчення Писань, молитву, 
відвідування храму 
й терпіння Святий 
Дух привів мене до 
відповідей на кож-
не із запитань, які я 
написала! Я відчула, 
що Спаситель поруч 
і любить мене.

Я така рада, 
що не надіслала 
того листа! Нато-
мість я здобула 
важливий досвід, 

завдяки якому ще раз усвідомила, 
що Господь дбає і про мене, і про 
кожну Свою дитину, і що Він буде 
направляти й вести нас.

Колись я вважала, що мої запи-
тання настільки складні, що лише 
пророк може дати на них відпо-
відь, але я зрозуміла істинність 
Спасителевих слів: “Я не кину вас 
сиротами, Я прибуду до вас!” (Іван 
14:18). ◼

Я помітила листа в сумочці для Писань і розкрила 
його. Я така рада, що не надіслала його!
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Моєму брату Єрко було 19 
років, коли його збив п’яний 

водій. На щастя, за два тижні до 
цього друг Єрко пройшов курс 
надання першої допомоги. Він 
підтримував життя брата, доки бри-
гада швидкої допомоги не забрала 
його до лікарні.

У більшості лікарень є лише 
один черговий невролог, але коли 
привезли Єрко, група неврологів 
проводила там особливу конферен-
цію. Вони негайно ж надали йому 
допомогу.

Єрко провів у лікарні шість 
місяців, три з них у комі. Під час 
перебування Єрко в лікарні мама 
залишалася з ним з сьомої ранку 
до сьомої вечора кожного дня. 
Члени приходу й колу молилися й 
постилися за Єрко і давали йому 
благословення священства. Відпо-
відь на наші молитви надійшла 1 

січня 2011 року, коли він опритом-
нів. Члени Церкви продовжували 
відвідувати Єрко і допомагали нам 
піклуватися про нього, поки він 
лежав у лікарні. Вони були наче 
ангели- служителі у цей важкий час.

Сьогодні у Єрко все ще є певні 
фізичні проблеми, серед яких втра-
та короткочасної пам’яті. Але він 
ходить і може нормально підтри-
мувати розмову. Лікарі не можуть у 
це повірити.

Я була в Товаристві молодих 
жінок, коли сталася ця аварія з 
Єрко. Кожного тижня ми повторю-
вали: “Ми— дочки нашого Небесно-
го Батька, Який любить нас”, але я 
неповною мірою розуміла значен-
ня тих слів. Після аварії я зрозуміла, 
що маю Небесного Батька, Який 
любить мене.

Храм є виявом тієї любові. Ми 
з Єрко були запечатані з нашими 
батьками, тож я знала, що якщо 

втрачу брата, то знову буду з ним. 
То було величезним втішенням для 
мене і моєї сім’ї.

Відразу ж після аварії, коли ліка-
рі сказали нам, що Єрко проживе 
лише кілька годин, я щиро просила 
Небесного Батька врятувати його. 
Коли Єрко вижив, я хотіла служити 
на місії, щоб розповідати іншим 
про ті дива, які сталися з нами.

Історія про одужання мого брата 
стала благословенням для багатьох 
людей, яких я навчала під час слу-
жіння на місії в Перу. Коли я роз-
повідала про те, що ми пережили, 
особливо людям, які перебували 
у важкій ситуації, це зворушувало 
їхні серця.

Ми часто не знаємо, чому відбу-
вається щось важке у житті, але коли 
ми віримо в любов, яку має до нас 
Небесний Батько, то зрозуміємо, що 
згодом усе разом обернеться нам на 
користь (див. Римлянам 8:28). ◼

Одужання мого брата й любов 
Небесного Батька
Макарена Моліна, Вінья- дель- Мар, Чилі
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Після нещасного випадку з моїм братом я зрозуміла, 
що маю Небесного Батька, Який любить мене.
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Одного дня я дивилась інтерв’ю з братом Тедом Р. 
Каллістером, який на той час був генеральним 

президентом Недільної школи. Поки я робила нотатки, 
то відчула, як покращити стосунки зі своїм сином Джо-
ном. Я відчула спонукання, що нам слід разом прочи-
тати всю Книгу Мормона до його хрищення, яке мало 
відбутися через шість місяців.

Це відчуття було настільки чітким, що я навіть зрозу-
міла, в якій кімнаті нам слід читати і о котрій годині це 
робити. Я також відчула чітке спонукання, що нам слід 
закінчити наше читання біля храму Меридіен в Айдахо.

Завдяки тому, що кожного вечора ми з ним удвох 
читали, наші стосунки покращилися. Ми стали більш 
терплячими одне до одного, ми краще розуміли погля-
ди одне одного і постійно відчували присутність Свя-
того Духа.

У той вечір, коли ми закінчували читати книгу, ми 
прочитали обіцяння Моронія, що якщо ми запитаємо 
Бога зі щирим серцем, зі справжнім наміром і вірою 
в Христа про те, чи Книга Мормона є істинною, ми 
знатимемо про її істинність силою Святого Духа (див. 
Мороній 10:4– 5). Ми відчули підтвердження, що Книга 
Мормона є істинною, що Джозеф Сміт був пророком і 
що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є Божим 
царством на землі.

Наступного дня ми сіли на лавку біля храму. Ми 
поглянули на статую ангела Моронія і знову перечитали 

Мій син, Книга 
Мормона і я
Енн Maксон, шт. Айдахо, США
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його останнє свідчення. З того дня Джон багато разів 
згадував той час, коли ми разом читали Книгу Мормона 
біля храму. Тепер кожного разу, відвідуючи храм, я бачу 
ту лавку і думаю про особливу мить, коли ми разом з 
Джоном досягли своєї натхненної мети.

Президент Генрі Б. Айрінг, другий радник у Першо-
му Президентстві, сказав: “Мудрі батьки побачать, що 
нагода полягає в тому, щоб заохочувати кожну дитину 
і самих себе серйозніше поставитися до запрошення 
Господа прийти до Нього” 1.

Я думаю, що найважливішими є слова “кожну дити-
ну”. Так само, як Спаситель служив кожному окремо 
і навчав кожного окремо, Він допомагає нам навчати 
своїх дітей кожного окремо.

Завдяки отриманому мною духовному 
скеруванню— читати разом з Джоном,— я побачила, 
що Господь знає моїх дітей краще, ніж я. Я знаю, що 
якщо я буду слухатися Його порад і діяти за ними, 
Він покаже мені, як я можу вести й скеровувати кожну 
свою дитину назад у Його присутність. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Генрі Б. Айрінг, “Домівка, де перебуває Дух Господа”, Ліягона, 

трав. 2019, с. 23.

Так само, як Спаситель служив кожному 
окремо і навчав кожного окремо, Він допомагає 
нам навчати своїх дітей кожного окремо.
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Як я можу підтримувати пророка?

Самуїл 
Лама-
нієць був 

пророком, який пропо-
відував нефійцям. Багато 
людей його не сприйня-
ли, але небагато дослу-
халися й повірили його 
натхненним вченням. Під 
час генеральної конфе-
ренції та в інший час у 
нас є можливість слухати 
й підтримувати Прези-
дента Рассела М. Нельсо-
на, пророка сьогодення.

Читаючи про Самуїла 
Ламанійця подумайте про 
те, як ви можете підтри-
мувати пророка в наш 
час не лише словом, але 
й ділом.

Геламан 13– 16

ПОСИЛАННЯ
 1. Рассел М. 

Нельсон, 
“The Love 
and Laws of 
God” (Brigham 
Young University 
devotional, Sept. 17, 
2019), 3, speeches 
.byu .edu.
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31 СЕРПНЯ– 6 ВЕРЕСНЯ

Чи будете ви слухати?
Хоча багато людей не 

сприйняли Самуїла, дехто 
прийняв його послання. 
Вони діяли відповідно до 
його слів: покаялися і охри-
стилися. Що ви можете 
робити, аби не лише чути 
слова, але й діяти за вчен-
нями пророків та апостолів 
останніх днів?

Справа не в популярності
Учення Самуїла виклика-

ли гнів у більшості людей, і 
вони кидали в нього каміння 
й пускали стріли. Самуїл ска-
зав, що вони хочуть слухати 
лише тих, хто каже, що гріх 
не має наслідків (див. Гела-
ман 13:25– 27).

У наші дні Президент 
Нельсон сказав: “Пророки 
рідко бувають популярни-
ми” 1. Як ми можемо уникати 
того, щоб братися за “каме-
ні”, які люди кидають, та 
“стріли”, які вони пускають у 
пророків у наш час?

Настанови для нашого 
часу

За часів Самуїла Ламанійця 
нефійці стали злочестивими, 
тож Самуїл закликав людей 
до покаяння. Він також 
свідчив про народження 
Ісуса Христа і застерігав про 
небезпеку гріха (див. Гела-
ман 14:11– 12). Яких інших 
принципів навчав Самуїл? 
Чого навчав Президент 
Нельсон у наш час?
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Як нам не забувати свій  
духовний досвід?

Нефійці були 
здивовані тим, 
що здійснилися 

пророцтва Самуїла Лама-
нійця про народження 
Христа, коли вони бачи-
ли ніч і день без темряви 
(див. 3 Нефій 1:15– 21). На 
жаль, через кілька років 
вони “почали забувати ті 
ознаки і дива” (3 Нефій 
2:1) й повернулися до 
злочестивості.

Чому нефійці це так 
швидко забули?

Є кілька причин того, 
чому нефійці забули ознаки 
й дива, свідками яких були. 
Прочитайте 3 Нефій 1:22 і 
3 Нефій 2:1– 3, 10 та перера-
хуйте, з яких причин люди 
забули Господа.

Як Сатана діє подібним 
чином, щоб обманювати нас 
зараз?

Як нам не забувати?
Старійшина Рональд 

А. Разбанд, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, сказав: 
“Пригаду[йте], особливо під час 

кризи, моменти, коли ви відчували 
Духа і ваше свідчення було сильним; 

пам’ята[йте] про духовний фундамент, який ви 
побудували. Я обіцяю, що якщо ви будете робити 

це, … у вашу памʼять знову повернуться, 
завдяки смиренній молитві і посту, ті 

дорогоцінні моменти, коли ваше свід-
чення процвітало. Я запевняю вас, що 
ви знову відчуєте безпеку та тепло-
ту євангелії Ісуса Христа” 1.

Що ви можете робити, щоб 
краще пам’ятати минулий духов-
ний досвід?

3 Нефій 1– 7

ОБГОВОРЕННЯ
Як ще ми можемо не забу-
вати “незабутній” духов-
ний досвід у своєму житті?

Який у вас був духовний 
досвід? Ви можете про 
це написати. Ви можете 
також поділитися ним зі 
своєю сім’єю.
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ПОСИЛАННЯ
 1. Рональд A. Разбанд, “Щоб 

не забув ти”, Ліягона, лист. 
2016, с. 114.
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Перед тим як Спа-
ситель почав 
священнослужити 

нефійцям після Свого 
воскресіння вони почули 
голос Небесного Батька, 
Який представив їм Ісуса 
Христа такими словами: 
“Ось Мій Улюблений 
Син, в Якому Я задово-
лений” (3 Нефій 11:7). З 
того, що сталося з нефій-
цями, ми можемо багато 
чого навчитися про те, як 
нам у своєму житті чути 
голос Бога через Святого 
Духа.

Ідіть до храму
Нефійці зібра-

лися біля храму 
на землі Щедрій 

(див. 3 Нефій 
11:1). Оскільки 

вони перебували 
в тому священно-
му місці, то мали 
можливість почу-

ти голос Бога.
Як ми можемо 

підготуватися до 
відвідування хра-
му й до того, щоб 

почути голос 
Бога через Духа?

ОБГОВОРЕННЯ
Приділивши більше уваги й 
маючи бажання зрозуміти, 
нефійці нарешті почули, як 
Небесний Батько представ-
ляє їм Свого Сина.

Як ви можете краще 
зосереджуватися на пошу-
ках духовного скерування у 
своєму житті?
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Відкрийте  
свої вуха

Після того як 
нефійці утретє 
почули голос, 
вони “відкрили 
свої вуха, щоб 
почути Його” 
(3 Нефій 11:5). 

Вони упокорили-
ся й мали бажан-

ня слухати.
Як ми можемо 

упокоритися, щоб 
чути голос Бога 

через Духа?

Як ми можемо  
чути голос Бога?

Відчуйте силу
Спочатку нефійці 

почули “тихий 
голос”, але “не 

зрозуміли голос” 
(3 Нефій 11:3). 

Цей голос “про-
никав у них аж 

до самого нутра” 
(3 Нефій 11:3).
Як ми можемо 
відчувати силу 

“тихого лагідно-
го голосу” Духа? 

(див. 1 Царів 
19:11– 12).

Звертайтеся  
до Джерела

Як тільки нефій-
ці відкрили свої 

вуха, вони “пильно 
дивилися в небе-
са, звідки лунав 

той звук” і “зрозу-
міли голос, який 
почули” (3 Нефій 

11:5– 6).

3 Нефій 8– 11
14– 20 ВЕРЕСНЯ
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ОБГОВОРЕННЯ
Як я можу краще шану-
вати свої завіти з Богом? Як 
я можу бути “сіллю землі” 
та благословляти людей 
навколо себе?

“Ми, “сіль землі”, також 
є “світлом для світу”, що 
не можна сховати (див. 
Maтвій 5:13– 16)”.
Президент Даллін Х. Оукс, 
перший радник у Пер-
шому Президентстві, 
“Покаяння і зміна”, 
Ліягона, лист. 
2003, с. 40.

Яким чином я можу 
бути сіллю землі?3 Нефій 12– 16

“Я даю вам бути сіллю землі; 
але якщо сіль втратить свою соло-

ність, то чим тоді земля солитися 
буде? Сіль тоді буде ні до чого 
непридатною, як тільки бути  

викинутою і розтоптаною під ногами 
людей” (3 Нефій 12:13; курсив 

додано).

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

ВІ
Д 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

21– 27 ВЕРЕСНЯ

Сіль землі:  
Коли ми укладаємо  

завіти з Ісусом  
Христом, то 

обіцяємо готу-
вати світ до 

Його Другого  
Пришестя 

(див. Учення і 
Завіти 34:5– 7).

Ні до чого  
непридатною:  

Сіль, яка втрачає свою 
солоність, стає ні до чого 
непридатною. Ми є сіллю 

землі, коли стоїмо “свідками 
Бога в усі часи і в усьому, і в 
усіх місцях, де [ми] може[мо] 

бути” (Moсія 18:9).

Втратить  
свою солоність: 

 Ми маємо бути “світлом 
для світу” і допомагати 

іншим прийти до Христа. 
Якщо ми цим нехтуємо, 
то можемо стати як сіль, 
що “втратила свою соло-

ність” (Учення і Завіти 
103:9– 10).

За законом Мойсея  
хлібну жертву 
необхідно було 

посолити, перш ніж її 
використовували у якості 
жертвоприношення (див. 
Левит 2:13). Так само, як 
завдяки солі хлібна жер-
тва ставала придатною 
для жертвоприношення, 
ми можемо допомагати 
світові підготуватися до 
пришестя Господа, стаю-
чи “сіллю землі” (3 Нефій 
12:13).
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М І Й  Б Л О К Н О Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

“Ми приходимо в 
храм не для того, щоб 
заховатися від зла світу 
чи втекти від нього. 
Натомість ми при-
ходимо в храм, щоб 
подолати злочести-
вий світ”.
Старійшина Девід А. Беднар, 
з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, “Нехай цей дім 
буде збудовано Моєму іме-
ні”, с. 86; курсив додано.

ОГОЛОШЕНО ПРО 
БУДІВНИЦТВО 8 
НОВИХ ХРАМІВ

Баїя-Бланка, Аргентина
Таллахассі, шт. Флорида, 

США
Лубумбаші, 

Демократична 
Республіка Конго

Піттсбург, шт. 
Пенсильванія, США

Бенін-Сіті, Нігерія
Сірак’юс, шт. Юта, США
Дубай, Об’єднані 

Арабські Емірати
Шанхай, Китайська 

Народна Республіка

•  Старійшина Ніл Л. Андерсен сказав: “Ми 
можемо “чути Його” завдяки благословенню 
незрівнянної Спокути Спасителя. … За допомо-
гою віри, послуху, смиренності і справжнього 
наміру відкриваються отвори небесні” (“Нади-
хаючі духовні спогади”, с. 21).

•  Старійшина Квентін Л. Кук нагадав нам про 
те, що “особисте одкровення доступне всім, 
хто смиренно шукає скерування від Господа”, 
і поділився трьома принципами, щоб допо-
могти нам краще готуватися до отримання 
одкровення (див. “Яке це благословення, що 
безперервне одкровення пророкам і осо-
бисте одкровення скеровують наше життя”, 
сс. 98–99).

•  Старійшина Рікардо П. Гіменес сказав: “Хоча 
багато людей справді вірять в Ісуса Христа, 
головне запитання полягає в тому, чи ми віри-
мо Йому і чи ми віримо в те, чого Він навчає 
нас і що просить нас робити” (“Як знайти при-
хисток від життєвих бур”, с. 102).

Як підсумувати всес-
вітню конференцію з 
понад 25 виступами? 
У своєму заключно-
му виступі Президент 
Рассел М. Нельсон 
зробив це “двома сло-
вами божественного 
повеління: “Слухайте 
Його”. … Ми моли-
мося, щоб ви почали з 
новою рішучістю, дійсно 
слухати слова Спасите-
ля, прислухатися до них 
і з увагою ставитися до 
них” (“Вперед з вірою”, 
с. 114).

Подивіться або про-
читайте його виступ, 
а також виступи цих 
промовців, постійно 
прагнучи отриму-
вати і розпізнавати 
одкровення.

ЯК МИ “СЛУХАЄМО ЙОГО”?
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К В І Т Н Е В А  Г Е Н Е Р А Л Ь Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  2 0 2 0  Р .

Усі номери сторінок вказані з Ліягони за травень 2020 р.,  
яка доступна онлайн на сайті liahona.ChurchofJesusChrist.org.

Ми можемо бути оточені культурними упере-
дженнями і посланнями “я на першому місці”, 
але сестра Джин Б. Бінгем навчала, що чолові-
ки і жінки повинні бути готовими наслідувати 
божественний зразок того, як трудитися разом 
в єдності:

“Жінки мають особливі божественні дари,  
і їм дано унікальні обов’язки, але вони не  
більш—і не менш—важливі, ніж дари й 
обов’язки чоловіків. Усі вони призначені й 
потрібні, щоб здійснити божественний план 
Небесного Батька, аби дати кожному з Його 
дітей найкращу можливість реалізувати свій 
божественний потенціал” (див. “Об’єднані у 
виконанні Божої роботи”, с. 63).

Чи готові ми цінувати одне одного як важ-
ливих партнерів у роботі зі спасіння?

Лорен Сокві Бохман
Живучи в Омані, ми з чоловіком 
швиденько вклали дітей спати, 
щоб подивитися ранкову сесію 
конференції, яка відбувалася в 
іншій частині світу. Ми рахува-
ли дні до початку конференції, 
прагнучи отримати скерування 
і спокій, які, як ми знали, йдуть 
від Небесного Батька через Його 
пророків і учнів.

Сестра Джой Д. Джоунс сказа-
ла нам, що Господу подобається, 
коли докладаються зусилля, тому 
скільки зусиль я готова докласти, 
щоб наслідувати Його приклад?

Президент Генрі Б. Айрінг 
запитав, яку роль ми відіграємо 
у цьому поворотному моменті в 
історії.

Сестра Бонні Х. Кордон і 
старійшина Джеффрі Р. Холланд 
попросили нас подумати, як ми 
будемо цілеспрямовано світити 
своїм світлом.

Я відчула, як сильно хочу 
брати участь у добрій справі, яку 
Господь так швидко просуває 
вперед. Конференція надихнула 
мене з новими силами допо-
магати моїм дітям у їхньому 
особистому розвитку, прагнути 
бути більш турботливою і духовно 
щирою подругою, виконувати 
завдання з сімейної історії, як-
от: вносити дані, та шукати нові 
творчі можливості, щоб служити 
Богові через служіння Його дітям.

“Ми можемо допо-
магати. Ми можемо 
цілеспрямовано світи-
ти своїм світлом, щоб 
інші могли бачити. 
Ми можемо запро-
шувати. Ми можемо 
йти разом з тими, хто 
крокує до Спасителя, 
не важливо, наскіль-
ки вони кульгають. 
Ми можемо збирати 
Ізраїль”.
Бонні Х. Кордон, генераль-
ний президент Товариства 
молодих жінок, “Щоб вони 
бачили”, с. 80.
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ЦИМ …

Дари жінок і 
чоловіків

Я ХОЧУ БРАТИ  
УЧАСТЬ У ЦЬОМУ!
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Лише в цифровому форматі
Для місіонерів, які страждають 
від психічних розладів

Я обрала життя. І завдяки цим 
порадам ви можете допомогти 
комусь також обрати життя
Шантель Ейвері

Я зрештою визнала, що в мене 
депресія. Ісус Христос допоміг 
мені вийти з темряви
Ніфай Танґалін

Під час подорожі нашим земним шляхом більшість з нас у певний 
момент відчує виснаження від стресу, напругу тривожності, порине 
у сірі хмари смутку або навіть (як у моєму випадку) в непроглядний 

туман депресії. Ці відчуття приходять до багатьох з нас на шляху до 
зелених пагорбів та сонячного світла, але вони легко можуть сповнити нас 
безнадією.

Розлади психічного здоров’я можуть наставати тоді, коли ви 
найменше на них очікуєте. Коли під час служіння на місії ви настільки 
зосереджуєтеся на інших, що забуваєте про себе. Коли у вас немовля і вам 
здається, що ви маєте бути найщасливішою людиною на світі, але це не 
так. Коли ви втрачаєте близьку людину і вам важко уявити, як будете жити 
без неї. Або навіть, коли здається, що все йде добре, але вас приголомшує 
відчуття того, що з вами щось не так.

У такі моменти нам необхідно наповнити своє життя спокоєм нескін-
ченної любові Ісуса Христа. Наш Спаситель завжди поруч, навіть коли 
ми відчуваємо себе полишеними або розгубленими. Він відчув ваш біль і 
знає, як допомогти.

Не бійтеся звертатися по допомогу. За планом Небесного Батька 
ми маємо з любов’ю і турботою ставитися одне до одного (див. Moсія 
18:21). І саме такій темі присвячено наш розділ у цьому місяці— як долати 
проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям, звертаючись по допо-
могу до інших, особливо до Спасителя.

Вас люблять.
Людина, яка все ще долає труднощі, але невпинно йде вперед,
Емілія Брандх

Дорослій молоді

Спаситель знає ваш більУ цьому розділі
44 Три кроки, що 

допоможуть вам 
підтримувати своє 
психічне здоров’я
Майкл Гарднер

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

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

дорослої молоді (під заголовком “Доросла 
молодь” в Євангельській бібліотеці) Ф
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Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

 кроки, що  
допоможуть вам  

підтримувати своє  
психічне здоров’я
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Майкл Гарднер, доктор філософії
Служба з питань сім’ї

Будучи психотерапевтом із 30- річним досвідом роботи, я 
часто дивуюся людській здатності протистояти труднощам та 
долати їх. Ми живемо у важкі часи. Тож стрес, депресія й три-
вожність можуть часто з’являтися у нашому житті, особливо 
в такий, сповнений невизначеності, період нашого життя, як 

зріла юність. Ці труднощі іноді викликають у нас збентеження і сумніви 
у своїй здатності долати їх та йти далі.

Однак я зрозумів, що приділяючи час турботі про своє психічне 
здоров’я, ми здобуваємо більше сили й більше витривалості, щоб 
протистояти труднощам. Є багато всього, що ми можемо робити для 
себе, аби зміцнити свою психіку. Завдяки цьому ми зможемо краще 
долати перепони (і також отримувати більше радості в хороші часи!). 
Ось лише три аспекти, які, якщо приділяти їм увагу, допоможуть вам 
підтримувати своє психічне та емоційне здоров’я у чудовій формі.

Не недооцінюйте силу малих і простих  
духовних справ

Ті малі духовні справи, що ви можете робити кожного дня, аби 
наближатися до Небесного Батька, набагато краще допоможуть вам 
підтримувати своє психічне здоров’я, ніж ви можете собі уявити (див. 
Алма 37:6– 7). Якщо ми набудемо духовних навичок, це не означає, 
що наші труднощі зникнуть, але завдяки цим навичкам ми отримаємо 
силу, ясність розуму, бачення вічної перспективи, надію та сміливість 
рухатися вперед.

Я часто прошу своїх пацієнтів виконувати певні повсякденні справи. 
Серед них: змістовно молитися щодня, вивчати кожного дня Писання, 
виконувати церковні покликання чи обов’язки, щотижня відвідувати церкву 
та часто ходити в храм і намагатися діяти за спонуканнями Святого Духа.

Я бачив, як ці малі й прості духовні справи докорінно змінювали 
здатність людей протистояти труднощам і долати їх. Коли мої паці-
єнти брали зобов’язання постійно розвивати ці нескладні духовні 
навички, вони глибше відчували вплив сили Спасителя у своєму житті. 
Я бачив, як та сила збільшує їхню духовну і психічну силу. І це значною 
мірою впливає на їхню здатність знаходити щастя й зосереджуватися 
на тому, що дійсно має значення.

Стрес, депресія 
і тривожність 
можуть з’явитися 
у вашому житті 
в будь- який 
час. Ось три 
способи того, 
як ви можете 
підтримувати 
своє психічне 
здоров’я.
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Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, свідчив про це такими словами: “Завдя-
ки цій духовній моделі, за якою мале і просте веде до 
великого, приходять непохитність і стійкість, глибока 
відданість та повніше навернення до Господа Ісуса  
Христа і Його євангелії” 1.

Не допускайте, щоб почуття невідповідності або 
невпевненості заважало вам зі справжнім наміром 
виконувати ці малі духовні справи (див. Moроній 10:4). 
Якщо ви вірите, або якщо ви просто маєте бажання 
повірити (див. Алма 32:27), що ці духовні навички 
можуть дати вам силу, зцілення, спокій та надію, то так 
і буде.

Турбота про себе починається з 
усвідомлення власних потреб і 
того, скільки ви можете дати.

Не забувайте дбати про себе
Усі ми чули про євангельський принцип самозабез-

печення. Здебільшого ми говоримо про нього в контек-
сті фінансових або матеріальних потреб. Але однією з 
найважливіших складових цього поняття є психоемоцій-
на самозабезпеченість— турбота про себе,— що вкрай 
важливо для підтримання нашого психічного здоров’я.

З огляду на те, як багато ми робимо для інших, 
чому багатьом з нас так важко приділяти час для себе? 
Думаю, іноді нам здається, що ми егоїсти, якщо при-
діляємо час собі, або ми ставимося до цього як до 
простого марнування часу.  Проте це зовсім не так! Тур-
бота про себе не є егоїзмом! Якщо ми не піклуємося 
про себе, то звідки ж у нас візьмуться сили допомагати 
іншим?
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Турбота про себе починається з усвідомлення 
власних потреб і того, скільки ви можете дати. 
Усвідомлення, розуміння й визнання почуттів, які у 
вас виникають, є важливими для того, щоб зрозумі-
ти свої потреби. Ось кілька способів піклування про 
себе, які можуть допомогти вам задовольняти певні 
психологічні та емоційні потреби:

•  Дбайте про своє тіло: правильно харчуйтеся, 
приділяйте достатньо часу сну й регулярно 
робіть фізичні вправи.

•  Розвивайте стосунки з людьми, з якими 
можете поговорити як про те, що вас непоко-
їть, так і про те, що приносить радість.

•  Шукайте хороші розваги, хобі та заходи, які 
принесуть вам радість і відчуття задоволення 
від досягнутого успіху.

•  Ведіть щоденник. Це допоможе вам виразити 
свої почуття і систематизувати думки.

•  Проводьте час на свіжому повітрі.
•  Встановіть правильні межі й кажіть “ні”, якщо 

ви вже перевантажені.
•  Вчіться бути вдячними. Вдячність допомагає 

нам уникати відчуття жалості до себе або 
звинувачування інших у своїх негараздах. У 
кінці кожного дня намагайтеся записати три 
речі, за які ви вдячні.

•  Змінюйте негативні думки і свій негативний 
внутрішній діалог на щось позитивне.

•  Пам’ятайте, ким ви є— божественним дитям 
небесних батьків. На небесах і на землі є так 
багато тих, хто вас любить і підтримує.

•  Зменшуйте час, який ви проводите в соціаль-
них медіа (або зовсім не користуйтеся ними).

•  Прощайте себе та інших. Не прощаючи обра-
зи чи минулі помилки, ми кладемо на свої 
плечі непотрібний тягар.
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Упокорюйтеся і просіть про допомогу
Нікому з нас не призначено йти земним шляхом на самоті. 

Навіть якщо ви здатні самостійно піклуватися про себе, сто-
сунки з іншим людьми є вкрай важливими для піклування про 
ваші психічні та емоційні потреби. І у нас є батьки, інші родичі, 
друзі, провідники Церкви і Небесний Батько, Ісус Христос та 
Святий Дух, щоб скеровувати нас, направляти і допомагати на 
нашому шляху. Приділіть хвилинку, щоб проаналізувати своє 
нинішнє коло спілкування. Запитайте себе:

•  Чи ваші стосунки з іншими людьми є здоровими?
•  Чи можете ви отримувати більше підтримки від інших?
•  Чи ви відштовхуєте людей? Або чи здатні ви попросити 

про допомогу, коли виникає потреба?

Найчастіше, аби допомагати іншим, нам необхідно знати, 
чи є у них труднощі. Не бійтеся, не соромтеся, не вагайтеся, 
коли виникає потреба попросити про допомогу: чи то вам 
потрібно поділитися з кимось своїми тривогами, чи навіть 
попросити когось допомогти. Безсумнівно, необхідно виявити 
мужність і смирення, аби визнати, що вам потрібна допо-
мога. Але Небесний Батько часто благословляє нас через 
інших людей, коли ми дозволяємо їм наблизитися до нас і 
допомогти.

Справжня психоемоційна самозабезпеченість починається зі 
знання про наші обмеження і пошуку допомоги від інших для 
заповнення своїх прогалин. Крім друзів і сім’ї ваші церковні 
провідники можуть також давати поради, скерування і надію, 
коли у вас є потреби. Якщо для відновлення психічного здоро-
в’я вам буде корисно отримати професійну консультацію чи 
медичну допомогу, ваш єпископ також може спрямувати вас 
до кваліфікованих психотерапевтів.

Як усі ви дуже добре знаєте, ми живемо у складні часи. Але 
ми також живемо в найкращі із часів, оскільки маємо віднов-
лену євангелію Ісуса Христа! Ми знаємо про план спасіння 
і у нас є так багато засобів, завдяки яким ми можемо мати 
радість, надію і мир за будь- яких обставин. І якщо ми користу-
ємося тими засобами, вони допоможуть нам повернутися до 
Небесного Батька. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. David A. Bednar, “By Small and Simple Things Are Great Things 

Brought to Pass” (Brigham Young University Women’s Conference 
address, Apr. 29, 2011), womensconference .byu .edu.

Ви можете знайти інші історії молодих 
людей, які відчувають депресію, тривож-
ність або мають інші проблеми з психіч-
ним здоров’ям у додатку Євангельська 
бібліотека. Зверніться до цих статей, що 
існують лише у цифровому форматі:

•  Молода людина з Фінляндії роз-
повідає про свої проблеми з пси-
хічним здоров’ям і як спілкування 
та зв’язок з іншими допомогли їй 
знайти вихід з темряви депресії.

•  Інша молода людина, яка бореться 
із суїцидальними відчуттями, дає 
14 порад, як допомогти комусь 
вистояти у цій боротьбі.

•  Молода людина з Філіппін розпо-
відає, як вона зрозуміла й визнала, 
що страждає через депресію, і як 
вона знайшла мужність шукати 
допомогу.



Це проголошення було зачитано Президентом Гордоном Б. Хінклі, як частину його звернення на генеральних зборах  
Товариства допомоги, які відбулися 23 вересня 1995 року у Солт-Лейк-Сіті, шт. Юта, США.

Перше Президентство і Рада Дванадцятьох Апостолів  
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх ДнівМи, ПеРше ПРезиДентСтвО і Рада Дванадцятьох 

Апостолів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
урочисто проголошуємо, що шлюб між чоловіком і жінкою 
встановлено Богом і що сім’я є центральною частиною 
творцевого плану для вічної долі Його дітей.

УСІ люДи—чоловіки й жінки—створені за образом Бога. 
Кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою 
духовною дочкою небесних батьків і, будучи такою, має бо-
жественну природу і долю. Стать є невід’ємною властивістю 
доземної, смертної й вічної особистості та її призначення.

У ДОземнОмУ ЦАРСтвІ духовні сини й дочки знали Бога 
як свого вічного Батька, поклонялися йому і прийняли 
Його план, за яким Його діти могли отримувати фізичні 
тіла й набувати земного досвіду, щоб розвиватися в доско-
налість і зрештою реалізувати свою божественну долю 
спадкоємців вічного життя. Божественний план щастя 
надає можливість продовження сімейних стосунків після 
смерті. Священні обряди й завіти, які можна отримати у 
святих храмах, дають можливість людям повернутися в 
присутність Бога, а сім’ям—об’єднатися навічно.

ПеРшА зАПОвІДь, яку Бог дав Адамові та Єві, стосувалася 
здатності бути батьками, яку вони мали як чоловік і дру-
жина. ми проголошуємо, що Божа заповідь Його дітям,—
розмножуватися і наповнювати землю—залишається в 
силі. Більш того, ми проголошуємо, що Бог заповідав, аби 
священна сила породження застосовувалася тільки чолові-
ком і жінкою, законно одруженими як чоловік і дружина.

ми ПРОгОлОшУЄмО, що шлях, яким створюється смертне 
життя, встановлено Богом. ми стверджуємо священність 
життя і його важливість у Божому вічному плані.

ЧОлОвІК І ДРУжинА мають урочисту відповідальність 
любити одне одного і своїх дітей і піклуватися одне про 
одного, а також про своїх дітей. “Діти—спадщина господ-
ня” (Псалми 127:3). “Батьки мають священний обов’язок  

виховувати своїх дітей у любові й праведності, забезпечу-
вати їхні фізичні й духовні потреби і вчити їх любити один 
одного й служити один одному, дотримуватися заповідей 
Божих і бути законопослушними громадянами, де б вони 
не жили. Чоловіки і дружини—матері й батьки—будуть 
відповідати перед Богом за виконання цих обов’язків.

СІм’ю встановлено Богом. шлюб між чоловіком і жінкою 
є невід’ємною частиною Його вічного плану. Діти мають 
право народжуватися в лоні шлюбу і виховуватися батьком 
і матір’ю, які з цілковитою вірністю шанують шлюбні обіт-
ниці. Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, коли 
воно засновано на вченнях господа Ісуса Христа. Щасливі 
шлюби й сім’ї засновуються й зберігаються на принципах ві-
ри, молитви, покаяння, прощення, поваги, любові, співчут-
тя, праці, а також здорового відпочинку. за божественним 
задумом, батько має головувати над своєю сім’єю в любові 
й праведності; він відповідає за забезпечення своєї сім’ї всім 
необхідним та її захист. мати в першу чергу відповідальна 
за виховання їхніх дітей. Як рівноправні партнери, матері 
й батьки зобов’язані допомагати один одному у виконанні 
цих священних обов’язків. недієздатність, смерть чи інші 
обставини можуть викликати необхідність індивідуальної 
адаптації. Близькі родичі мають надавати підтримку, якщо 
в цьому виникатиме необхідність.

ми ПОПеРеДжАЄмО, що особи, які порушують завіти 
цнотливості, які жорстоко поводяться зі своїм подружжям 
або дітьми, які не виконують своїх сімейних обов’язків, 
одного дня будуть відповідати за це перед Богом. Більш 
того, ми попереджаємо, що руйнування сім’ї принесе 
окремим людям, суспільствам і народам біди, які провіщали 
давні й сучасні пророки.

ми зАКлиКАЄмО свідомих громадян та відповідальних 
урядових службовців усього світу сприяти заходам, 
спрямованим на збереження і зміцнення сім’ї як фунда-
ментальної сполуки суспільства.

Сім’я
Проголошення  

Світові



ДОРОСЛІЙ МОЛОДІ

Ви маєте проблеми з психічним 
здоров’ям? Знайдіть підказки  

та історії в номері за цей місяць 
про те, як підтримувати в  

нормі та покращувати своє  
психічне здоров’я.
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Пророк Алма казав своєму народові, що їм слід 
“скріпи[ти] свої серця у єдності і в любові один 

до одного” (Moсія 18:21). Іноді буває важко відчу-
вати єдність у своїй сім’ї, але Святий Дух може нам 
допомагати.

Одного разу наш малий син стрибав 
на своєму ліжку. Він так сильно 

стрибав, що я подумав, що його ліжко може зламати-
ся! Я розсердився. Я підійшов і схопив його за плечі. 
Я підняв його так, що наші погляди зустрілися.

Тоді у своєму розумі я почув спокійний голос Свя-
того Духа, який казав: “Ти тримаєш чудову людину”. 
Ті слова глибоко запали мені в серце. Я обережно 

поставив свого сина на ліжко й вибачився.
Тепер мій син став чудовим чоловіком. Я вічно 

вдячний, що Святий Дух допоміг мені побачити 
його таким, яким бачить його Небесний Батько— 

Своєю дитиною.
Ми можемо намагатися слухати 

Святого Духа, коли бачимо одне 
одного, і навіть коли думаємо одне 
про одного. Це допоможе нам відчу-
вати в своїх сім’ях більше любові. ●

Адаптовано зі статті “Зоставляю вам мир”,  
Ліягона, трав. 2017, сс. 15- - 18.

Любити  
свою сім’ю
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Президент 
Генрі Б. Айрінг

Другий радник 
у Першому 

Президентстві
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Зростати в любові
Виріжте смужки паперу і покладіть їх 
у миску. Після того як виконаєте одну 
вправу, додайте ланку до свого ланцюжка 
сердець.

ЗАПИТАЙ, ЯК ТИ МОЖЕШ ДОПОМОГТИ.

ПОГОВОРИ ПРО ЦІКАВІ СПОГАДИ.

ПОМОЛИСЬ ЗА КОГОСЬ ЗІ СВОЄЇ СІМ’Ї.

НАПИШИ КОМУСЬ ЗАПИСКУ ЗІ  
СЛОВАМИ ЛЮБОВІ.

ЗАПИТАЙ КОГОСЬ, ЯК МИНУВ ДЕНЬ.

ПРИНЕСИ КОМУСЬ НАПІЙ АБО ПЕРЕКУСКУ.

СКАЖИ ЯКІЙСЬ ЛЮДИНІ, ЩО ВОНА  
ВАЖЛИВА ДЛЯ ТЕБЕ.

ПОГРАЙ У ГРУ ЧИ ПРОГУЛЯЙСЯ 
 РАЗОМ З КИМОСЬ.

СКАЖИ “ВИБАЧ”, КОЛИ В ЦЬОМУ БУДЕ ПОТРЕБА.

1. Складіть папір навпіл.

2. Зігніть краї папірця так, щоб утворилося сердечко. 

Закріпіть їх степлером чи клеєм.

3. Аби утворився ланцюжок, один кінець наступного сер-

дечка протягни через попереднє сердечко перед тим, 

як закріпити його степлером чи клеєм.

1 2 3

Що ти можеш робити, аби в сім’ї відчувалося більше любові?
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Мінджун разом з татом поспішав до церковної 
будівлі. Їм у спину дув холодний вітер. У примі-

щенні також було прохолодно. Мінджун сподівався, 
що стане тепліше, коли зберуться люди.

Сьогодні мав охриститися Джунгмін, друг Мінджу-
на. Джунгмін зустрічався із сестрами- місіонерками 
і вже давно думав про те, щоб охриститися. Увесь 
приход постився і молився за нього. Нарешті він 
вирішив охриститися. І сьогодні цей день настав!

Купіль все ще наповнювалася водою, коли 
Мінджун разом з татом увійшов до тієї кімнати. Вони 
сіли поруч з Джеймсом, другом Мінджуна. Невдовзі 
прийшов Джунгмін, одягнутий у біле вбрання для 
хрищення.

“Схоже, він трохи хвилюється”,— сказав Джеймс.
Мінджун кивнув. Він радів, що міг бути разом зі 

своїм другом.
Невдовзі купіль наповнилася. Настав час починати 

хрищення! Але замість того, щоб починати, місіонери 
розмовляли з кількома членами приходу, і вигляд у них 
був стурбований. Тато пішов дізнатися, в чому справа.

“Що трапилося?—  запитав Мінджун у тата.
“Водонагрівач у будівлі зламався, тож вода в купелі 

дуже холодна”,— сказав тато.
Мінджун поглянув у купіль. Під час його хрищення 

було тепло на вулиці, вода була теплою, і навіть обій-
ми тата були теплими, коли він вийшов з води. Він 
не міг уявити, щоб хтось христився у холодній воді в 
такий холодний зимовий день.

Мінджун дивився, як Джунгмін сміливо ступив у 
воду зі старійшиною Кеком, який мав його христити.

“Вона надто холодна!—  сказав Джунгмін.—  Я не 
можу тут більше залишатися ні на мить”. Він вийшов 
з купелі, весь тремтячи. Мінджуну було сумно.

Через кілька хвилин Джунгмін знову спробував 
зайти у воду. Цього разу він зробив лише кілька кро-
ків і поспіхом вийшов з води. Він пробував ще два 
рази. Вода була крижаною! “Давайте не будемо біль-
ше пробувати”,—  нарешті сказав Джунгмін. Здавало-
ся, що він от- от заплаче.

Мінджун мовчки помолився, щоб знати, як він 
може допомогти.

“Що ж нам робити?”— сказав хтось.
“Може перенесемо хрищення?”— запитав хтось 

інший. Усі хотіли допомогти Джунгміну, однак не 
знали, як.
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Горнятко теплої води
Мінджунг Парк
(Ґрунтується на справжніх подіях)
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Тоді в Мінджуна з’явилася ідея. Він підштовхнув 
Джеймса ліктем. “Джеймсе, ходімо!”

Мінджун разом з Джеймсом пішли на кухню. Вони 
знайшли велике горнятко і миску й наповнили їх 
гарячою водою з кулера для води. Вони обережно 
понесли їх назад до каплиці й вилили гарячу воду в 
купіль. “Може це допоможе нагріти воду!”—  сказав 
Мінджун.

Усі були здивовані. “Чому це нікому не спало на 
думку?”— запитав хтось.

Усі разом вони почали носити гарячу воду з кухні. 
Хтось кип’ятив воду на плиті. Інші обережно несли 
каструлі через увесь кори-
дор і виливали гарячу воду 
в купіль. Навіть інші діти 
Початкового товариства 
допомагали, носячи воду 
горнятками.

Нарешті вода стала 
достатньо теплою. Джунгмін та 
старійшина Кек увійшли в купіль. 
Мінджун відчував тепло у серці, 
коли слухав, як старійшина Кек Джунгмін з місіонерами  

та іншими людьми, які  

допомагали носити воду.

промовляє слова хри-
стильної молитви. Коли 
Джунгмін вийшов з води, 
він усміхався. Усі раділи.

Після того як Джунг-
мін одягнув свій сухий 
одяг, Мінджун сильно 
його обійняв. Мінджун 
знав, що коли він зі 
сміливістю молиться, Небесний Батько допоможе 
йому дізнатися, що ж робити. Те хрищення стало для 
Мінджуна незабутнім! ●

Автор живе в Сеулі, Південна Корея.
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Вода в купелі була 
крижана.  

Тоді в Мінджуна  
з’явилася ідея.

Горнятко теплої води
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Гватемала знаходиться в 

Центральній Америці. Там 

живе приблизно 17 мільйонів 

чоловік і майже 300 тисяч є 

членами Церкви.

Ми подорожуємо  
по світу, щоб  

дізнаватися про  
дітей Бога. 

Приєднуйтеся до  
нас у нашій  

подорожі  
до Гватемали!

Привіт, ми— 
Марго і Паоло.

Багато людей подорожують 

з одного місця в інше на 

різнокольорових автобусах.

У Гватемалі є 30 вулканів. Три з 

них діючі! Виверження одного з 

них сталося в 2015 році.

Пташка з яскравим забарвленням, 

яка називається кетсаль, 

є національною пташкою 

Гватемали. “Кетсаль” також є 

назвою грошової одиниці в 

Гватемалі.

Привіт  
з 

Гватемали!

Цей хлопчик 

допомагає сім’ї, 

несучи дрова.
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Ви з Гватемали?  
Пишіть нам! Ми будемо раді 

отримати вашого листа!

Познайомтеся з деякими наши-
ми гватемальськими друзями!

Коли моя мама була на роботі, 
члени Церкви допомагали 
нам продуктами. Це навчило 
мене, як ділитися з тими, у кого 
немає багато.
Дарвін М., 9 років,  
Солола, Гватемала

Ми дізналися, що апостол Пав-
ло проповідував євангелію 
всім людям. Я відчула, що буде 
правильно, якщо я поділюся з 
друзями Книгою Мормона. На 
кожному примірнику я напи-
сала своє свідчення і вручила 
книги. Я дуже зраділа, коли 
дізналася, що вони її читають.
Хімена Л., 9 років,  
Сакатепекес, Гватемала

Ми подорожуємо  
по світу, щоб  

дізнаватися про  
дітей Бога. 

Приєднуйтеся до  
нас у нашій  

подорожі  
до Гватемали!

Ця гватемальська сім’я разом вивчає Писання.  

А з ким ви вивчаєте Писання?

Дякуємо за те,  
що подорожували з 
нами Гватемалою! 

Побачимося наступ-
ного разу!

Деякі сім’ї у Гватемалі користу-

ються піла— ємностями різних 

кольорів, розташованими надво-

рі, щоб мити посуд і прати.

Це обкладинка Книги 

Мормона мовою как-

чикель. Какчикель— 

одна з 18 місцевих мов 

у Гватемалі! Іспанська 

є офіційною мовою 

цієї країни.
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Люсі Стівенсон
Співробітник редакції церков-
них журналів
(Ґрунтується на справжніх 
подіях)

“Молись завжди, щоб ти 
міг вийти переможцем” 
(Учення і Завіти 10:5).
“Данно,— покликала 

мама.—  Ти готова 
до школи? Час вивчати 
Писання!”

“Я вже йду!” Данна 
засунула підручник з мате-
матики у свій яскравий 
портфель і повісила його на 
плече.

Щотижня Данна разом із сім’єю вивчала напам’ять 
по одному новому віршу з Писань. Кожного дня 
перед тим, як іти до школи, вони разом повторю-
вали його. Мама казала, що вивчити новий вірш з 
Писань— це ніби знайти ще одного друга. “Як тільки 
вірш проникає у ваше серце, він буде там в ту мить, 
коли знадобиться”.

Данна і її молодша сестра стояли біля дверей і 
повторювали вірш, який запам’ятовували того тижня. 
Він був з Учення і Завітів.

“Молись завжди, щоб ти міг вийти переможцем”,— 
промовляли вони разом.
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переможцем”?—  запитала 
Татіанна, сестра Данни.

“Це означає, що ти 
можеш зробити щось 
важке!”—  відповіла Данна.

Мама кивнула. “Якщо 
ми молимося, Небесний 
Батько допоможе нам”.

Данна знову і знову 
подумки повторювала 
той вірш, поспішаючи до 

школи.
Пізніше того дня вчителька Данни стояла перед 

класом поряд з блакитно- білим гватемальським прапо-
ром. “Настав час контрольної з математики”,— сказала 
сеньйора Моралес. Вона почала передавати аркуші.

Данні подобалася математика. І у неї були хороші 
оцінки! Вона старанно готувалася до контрольної і 
знала, що може добре її написати.

Данна взяла олівець і взялася до роботи. У неї були 
хороші відчуття, коли вона писала відповіді. Тоді вона 
почала розв’язувати останні задачі. Вони були дуже 
важкими. Вона не могла згадати, як їх вирішувати!

Данну охопила паніка. Як же вона допише кон-
трольну з математики? Вона взяла олівець і ще раз 
прочитала задачу.

Данна і  
контрольна з 
математики



 В е р е с е н ь  2 0 2 0  Д9

ІЛ
Ю

С
Т

Р
А

Ц
ІЇ

 К
А

Р
Е

Н
 Д

Ж
О

У
Н

С

Потім у неї з’явилася думка. “Молись завжди, щоб 
ти міг вийти переможцем…”

Данна глибоко вдихнула. Вона заплющила очі й у 
серці тихо помолилася. Heбесний Батьку, будь ласка, 
допоможи мені згадати те, що я вивчила. Будь ласка, 
допоможи мені добре написати цю контрольну.

Данна знову подивилася на свій аркуш. Вона поди-
вилася на задачі, які вже вирішила. Потім вона знову 
поглянула на важкі задачі. Вона почала згадувати, як їх 
вирішувати! Її хвилювання зникло. Вона ще раз глибо-
ко вдихнула і взялася до роботи.

Після школи Данна із захватом розповіла своїй сім’ї 
про те, що трапилося.

“Спочатку я не могла згадати, як вирішувати певні 
задачі,— сказала Данна.—  Але потім я згадала вірш 
з Писань, який ми запам’ятовували. Я помолилася і 
Небесний Батько допоміг мені”.

“Продовжуй так і далі!”—  сказала мама.
“Ти вийшла переможцем!”—  сказала Татіанна.
Данна засміялася. “Так і є! Яку б оцінку я не отри-

мала, я знаю, що зробила все, що змогла”. Вона міцно 
обняла маму і Татіанну. Вона не могла дочекатися, 
щоб побачити, який наступний вірш, що стане її дру-
гом, вони вивчатимуть наступного тижня! ●

Ця історія сталася у Гватемалі. Відкрийте сторінку Д6, 
щоб дізнатися більше про ту країну!
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Хоча кожен з 
нас має різний 

життєвий досвід на 
землі, є одне, що 
поєднує усіх нас. Ми 
всі є духовними діть-
ми небесних батьків!

Одного разу я виступала перед групою жінок у 
Південній Африці. Я почала наспівувати гімн “Ми 
вдячні, о Боже Всевишній”. Лише після кількох нот 
ці сестри гучно підхопили спів! Ця музика наповнила 
мою душу. Ми всі відчули Божу любов.

Під час тієї ж подорожі я відвідала Демократичну 
Республіку Конго і виступала перед жінками і дівчата-
ми на духовному вечорі в неділю. Вони приїхали на 
зустріч автобусами з різних куточків міста. Було так 
багато людей, що нам довелося поставити в прохо-
дах додаткові стільці, і люди сиділи на підвіконнях, 
аби всі могли поміститися в залі! Я була настільки 
вражена тими жінками. Вони дуже сильно змінюють 
свої громади. Вони діляться Божою любов’ю.

Я зустрічалася в Африці з багатьма дітьми Початко-
вого товариства. Багато з них— єдині члени Церкви 
у своїй сім’ї. Але вони продовжують кожного тижня 
самостійно приходити до церкви. Початкове товари-
ство допомагає їм відчувати Божу любов.

Люди в Африці живуть в різних країнах і мають 
різну культуру. Вони розмовляють багатьма мова-
ми. У них сильна віра й велика любов до Бога. Коли 

Д Р У Г  Д Р У Г О В І

Сестра Ліса Л. 
Харкнесс

Перший радник 
у генеральному 
президентстві 

Початкового товариства

Діти  
небесних батьків

я дивилася їм у вічі, то могла відчувати, що вони 
знають істину і мають свідчення про відновлену 
євангелію Ісуса Христа. Вони знають, що є дітьми 
небесних батьків.

Те ж саме стосується і тебе. Ти— дитина небесних 
батьків. Вони люблять тебе. ●
Адаптовано з Aubrey Eyre, “Sister Cordon and Sister Harkness Say African 
Women Are a Powerful Force for Change”, Church News, June 11, 2019.
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Сестра Джой Д. Джоунс
Генеральний президент  

Початкового товариства

Жінки,  
які допомагають  
керувати Церквою
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Розмалюйте ці зображення, 
а потім відшукайте кожну 
сестру в президії під час 
генеральної конференції. Хто 
з них виступав або молився під час 
конференції? Чого ви від них навчилися?

Сестра Рейна І. Абурто
Другий радник у генеральному  

президентстві Товариства допомоги

Сестра Шерон Юбенк
Перший радник у генеральному  

президентстві Товариства допомоги

Сестра Джин Б. Бінгем
Генеральний президент  

Товариства допомоги

Сестра Бекі Крейвен
Другий радник у генеральному  

президентстві Товариства  

молодих жінок

Сестра Мішель Д. Крейг
Перший радник у генеральному  

президентстві Товариства  

молодих жінок

Сестра Бонні Х. Кордон
Генеральний президент Товариства  

молодих жінок

Сестра Крістіна Б. Франко
Другий радник у генеральному  

президентстві Початкового товариства

Сестра Ліса Л. Харкнесс
Перший радник у генеральному  

президентстві Початкового товариства

Вправа для виконання під час генеральної конференції
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Мій блокнот  
генеральної  
конференції
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Чи ти дивилася генеральну сесію для жінок? 

Іти за Ісусом
Кожного разу, коли ти почуєш, як 

хтось каже про Ісуса, замальовуй 

пару слідів, доки не дійдеш до 

Спасителя. Він любить тебе!

Слухати моїх 
провідників

Розмалюй зображення 

пророка під час 

його виступу і 

намалюй ще двох 

провідників, виступи 

яких ти слухаєш.

жінок, які допомагають керувати Церквою!

На сторінці Д11 журналу Друг за цей місяць знайди зображення 

ПРЕЗИДЕНТ НЕЛЬСОН
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Прекрасна 
музика

Обводь ноти, коли будеш 

слухати спів хору. А 

потім розмалюй їх!

Обводь кружечком ці малюнки, коли хтось буде згадувати у виступі  

Слова, які я чую

про зображене на них, або малюй інші слова, які ти чуєш.

Вправа для виконання під час прослуховування генеральної конференції
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Найважливіша 
робота

Лінда Г. Полсен
(Ґрунтується на справжніх подіях)

“Я серед вас, як службовець” (Лука 22:27).

Амелії подобалося приходити до бабусі. Їй подоба-
лося гратися іграшковими тваринками і загортатися  

у велику м’яку бабусину ковдру. Але сьогодні вона не  
збиралася гратися. Сьогодні потрібно було допомагати.

По дорозі до бабусі сестри Амелії говорили про те,  
яку роботу вони хочуть зробити.

Сара хотіла підмести підлогу. Емілі хотіла помити  
підлогу. А мама попросила Аліссу помити вікна.

“А як же я?—  запитала Амелія.—  Може я допоможу  
витирати пил?”

“У мене для тебе є особлива  
робота,— сказала мама.—   

Мені потрібно, щоб ти  
слухала”.
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Амелія чекала. “Гаразд, я слухаю. То яка ж моя 
робота?”

“Це і є твоя робота!—  сказала мама з усмішкою.—  
Просто слухати. Посидь біля бабусі й послухай, поки 
вона говоритиме. Мабуть, це найважливіша робота, 
яку ми виконаємо за день”.

Як слухання може бути найважливішою робо-
тою? Амелія не могла цього зрозуміти. Здавалося, що 
протирання пилу більше схоже на справжню роботу! 
Але Амелія хотіла спробувати.

Бабуся була рада їх бачити. Усі взялися до роботи. 
Амелія пішла і сіла біля бабусі на дивані. Амелія помі-
тила у куті іграшкового кролика. “Мені подобається 
твій кролик”,— сказала вона.

Бабуся усміхнулася. “Чи я колись розповідала тобі 
про свого брата Мела і кроленя?”

Амелія була здивована. “Справжнє кроленя?”
Бабуся кивнула. “Коли він його знайшов, у кроле-

няти не було мами. Тож брат засунув його за пазуху, 
щоб йому там було затишно”. Бабуся розповіла Аме-
лії про кролячу клітку, яку зробив Мел.

Та історія нагадала бабусі про інші історії. Вона 
розповіла про телятко, яке звалося Зірочка. Вона 
каталася на Зірочці! Амелія засміялася, уявивши, як 
бабуся їде на теляті. Їй було нелегко уявити її малень-
кою дівчинкою.

Бабуся розповідала і розповідала. Вона знову 
повернулася до історії з кроликом. А потім вона зупи-
нилася посередині історії та почала її знову.

Амелія намагалася слухати, але відчула втому. 
Мама й інші дівчатка все ще працювали.

Було важко сидіти і слухати! Але бабуся усміхала-
ся. Вона здавалася такою радісною, розповідаючи 
свої історії.

Через кілька хвилин зайшла мама: “Все зроблено. 
Ми можемо йти”.

“Як було чудово,— сказала бабуся до Амелії.—  Мені 
подобається з тобою розмовляти!”

Амелія сильно обняла бабусю. Вона помітила сльо-
зи на бабусиних очах.

“Щоcь не так?”—  запитала Амелія.
“Все гаразд,— відповіла бабуся.—  Дякую, що пого-

ворила зі мною. Я люблю тебе”.
Амелія відчула тепло всередині. “Я також люблю 

тебе,— сказала вона.—  Я невдовзі знову прийду”.
По дорозі додому Алісса запитала: “Ну, як ти 

слухала, Амеліє?”
“Було важче, ніж я сподівалася. Я думаю, що слу-

хала до того, як бабуся закінчила говорити!”
“Ти була неймовірною!”—сказала мама.
“Дякую,—сказала Амелія.—Деякі історії, які вона 

розповідала, були цікавими. Чи ви знали, що у бабусі 
було телятко?”

“Тобто маленька корівка?”—  запитала Сара.
“Так! І бабуся на ній каталася,— сказала Амелія, 

киваючи.—  Її звали Зірочка”.
Амелія розповіла їм усі інші бабусині історії. Було 

чудово так багато дізнатися про неї.
Емілі усміхнулася. “Може наступного разу поміняє-

мося роботами. Я б хотіла теж послухати!” ●
Автор живе в штаті Юта, США.
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Усі ми дочки й сини наших  
небесних батьків— 

не всі однакові, але всі однаково
важливі,
потрібні,

цінні,
улюблені!

Ч У Д О В А  І Д Е Я



Бонус: Скільки разів згадується про птахів під 

час Сотворіння в Буття 1? ______

Див. відповідь на останній сторінці обкладинки.

Цим дітям подобається спостерігати за птахами 
зі своєю тітонькою! Знайди 15 екзотичних пта-
шок і 10 яєць. А потім знайди інші предмети.

Знайди це на малюнку!
Ц І К А В И Н К А

ІЛЮСТРАЦІЯ ДЕВІДА КЛУГА
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Ісак підскакував на своєму сидінні. 
Він дивився у вікно автомобіля. Вони 

їхали провідати бабусю й дідуся. І 
ще вони їхали, щоб побачити щось 
особливе.

“Коли ми побачимо новий храм?”—  
запитав Ісак у мами.

“Завтра”,— сказала вона.
Ісак усміхнувся.
Нарешті Ісак разом зі своєю сім’єю 

приїхав до будинку, де жили бабуся й 
дідусь.

Наступного ранку Ісак одягнувся 
в недільний одяг. Було якось дивно 
одягати краватку посеред тижня. Разом 
із сім’єю Ісак поснідав. Потім вони 
поїхали до храму, щоб взяти участь 

у дні відкритих дверей. Вони хотіли 
побачити новий храм всередині, 
перш ніж його буде освячено.

“Я бачу храм!”—  сказав Ісак. Він 
показував на білу будівлю з ангелом 
Моронієм на верхівці.

Поруч з храмом була церковна 
будівля. Спочатку Ісак разом із 
сім’єю зайшов у ту будівлю. Вони 
переглянули відео. Хтось допоміг їм 
вдягнути білі бахіли поверх взуття.

Нарешті настав час іти до храму! 
Ісак увійшов у двері храму. На серці 
було радісно.

Ісак побачив на стінах багато картин. 
На деяких картинах були зображені 
люди, які молилися. На деяких картинах 
були красиві рослини і тварини.
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Ісак та храм

Джейн Мак- Брайд
(Ґрунтується на справжніх подіях)
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Потім Ісак побачив 
зображення, яке сподобалося 
йому найбільше. То було 
зображення Ісуса! Ісус стояв з 
простертими руками.

“Здається, що Ісус розкриває 
мені Свої обійми”,— прошепотів 
Ісак татові.

“Обійми Ісуса завжди відкриті 
для тебе,— прошепотів у 
відповідь тато.—  Він любить 
кожного з нас”.

На серці Ісакові було 
затишно. Він уявив, як ходить 
разом з Ісусом по храму. Він 
уявив, як Ісус обіймає його.

Ісус любить Ісака. А Ісак також 
любить Ісуса! ●
Автор живе в штаті Колорадо, США.
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Ісус приходив на  
Американський континент

І С Т О Р І Я  З  П И С А Н Ь

Деякі люди повірили 
пророкові й чекали 

на зірку. Однієї ночі 
з’явилася нова зірка! 

То було ознакою, 
що в далекій землі 

народився Ісус.

У Книзі Мормона пророк на 
ім’я Самуїл навчав людей 
про Ісуса. Він сказав, що 
коли Ісус народиться, 
засяє нова зірка.
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Минали роки. Настав 
день, коли здавалося, що 
сумує вся земля. Були 
землетруси і бурі. То було 
ознакою Ісусової смерті.
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Три дні землю 
вкривала темрява. 

Потім сталося 
щось дивовижне. 

Ісус прийшов 
до нефійців! Він 

воскрес. Це означає, 
що Він знову був 

живий. Він приділив 
час кожній людині, 

одній за одною.
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Ісус знає, хто я. Він може допомагати мені в темні 
й страшні часи. Він є Світлом для світу! ●

Читайте про це в Геламан 14; 3 Нефій 1; 8- - 11.
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Р О З М А Л Ь О В К А
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Що б ви сказали Ісусу, якби Він прийшов до вас? Одного дня ми знову побачимо Його!

Ісус Христос приходив 
до нефійців



Наступного місяця генеральна конференція! Слуха-
ючи виступи, ваша сім’я може виконувати вправи на сторінках 
Д11– Д13. Ми будемо слухати пророка, апостолів та інших провід-
ників Церкви, серед яких і жінки- провідники, які виступатимуть на 
генеральній сесії для жінок. Хіба не чудово те, що і жінки, і чоловіки 
допомагають керувати Церквою? Ви можете скористатися матері-
алами на сторінках Д11 і Д16, щоб навчати своїх дітей про те, що і 
дівчатка, і хлопчики є однаково важливими. Нам потрібен кожен, 
щоб допомагати в розбудові Божого царства.

Приємного перегляду конференції!
Друг

Шановні батьки!

ЗМІСТ

Д2	 Від Першого Президентства: Любити 
свою сім’ю

Д4	 Горнятко теплої води

Д6	 Привіт з Гватемали!

Д8	 Данна і контрольна з математики

Д10	 Друг другові: Діти небесних батьків

Д11	 Жінки, які допомагають керувати  
Церквою

Д12	 Мій блокнот генеральної конференції

Д14	 Найважливіша робота

Д16	 Чудова ідея

Д17	 Цікавинка: Знайди це на малюнку!

Д18	 Ісак та храм

Д20	 Історія з Писань: Ісус приходив на  
Американський континент

Д23	 Розмальовка: Ісус приходив до нефійців 

ЯК НАДІСЛАТИ МАЛЮНОК АБО РОЗПОВІДЬ ВАШОЇ ДИТИНИ 
ДО ЛІЯГОНИ

Зайдіть на сайт liahona .ChurchofJesusChrist .org і клацніть на “submit an 

article or feedback” (надіслати статтю або відгук). Або надішліть елек-

тронною поштою на адресу liahona@ ChurchofJesusChrist .org, вказавши 

ім’я дитини, вік, місце проживання і дозвіл у такому вигляді: “Я, [вка-

жіть своє ім’я], надаю дозвіл Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів 

скористатися матеріалами, надісланими моєю дитиною, в церковних 

журналах, на церковних вебсайтах і платформах соціальних медіа та, 

можливо, в інших матеріалах  

Церкви”. Ми з нетерпінням  

чекаємо на ваші повідомлення!
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Знайдіть заховану  
всередині Ліягону!

НА	ОБКЛАДИНЦІ		
ЖУРНАЛУ	ДРУГ
Ілюстрація Крістіни Кван

Сторінка Д17: п’ять разів


