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Виступи з 
генеральної 
конференції
Покликано нових 
сімдесятників, нове 
президентство Товариства 
молодих чоловіків і нового 
радника у генеральному 
президентстві Початкового 
товариства
Оголошено про будівництво 
трьох нових храмів



Дорога до Еммаусу, художник Грег Олсен

“І ото, двоє [учнів] того ж дня йшли в село, на ім’я Еммаус. …

І ото, як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов Сам Ісус,— 

і пішов разом із ними. …

І ото, коли сів Він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив, і, ламаючи, їм подавав.

Тоді очі відкрилися їм, і пізнали Його. Але Він став для них невидимий.

І говорили вони один одному: “Чи не палало нам серце обом, коли промовляв Він до нас по дорозі,  

і коли виясняв нам Писання?” (Лука 24:13, 15, 30–32).
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Генеральні збори для жінок, суботня 
вечірня сесія, 28 березня 2015 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Лінда К. Бертон.
Вступна молитва: Беверлі Тінджи.
Заключна молитва: Рейна І. Абурто.
Музичний супровід: Зведений хор Початко-
вого товариства, Товариства молодих жінок 
і Товариства допомоги з колів у Солт- Лейк- 
Сіті, Мюрреї, Камасі та Парк- Сіті, штат 
Юта; диригує Ерін Пайк- Толл, за органом— 
Лінда Маргеттс: “Святі, вашій вірі не буде 
кінця”, Гімни, с. 36; музичний номер “The 
Family Is of God”, Neeley, ар. Забріскі, не 
надруковано; “From Homes of Saints Glad 
Songs Arise”, Hymns, № 297, ар. Уілберга, 
не надруковано; попурі: “В сім’ї любов”, 
Гімни, с. 183; “Давайте частіше казати 
ласкаві і добрі слова”, Гімни, с. 141; “Любов 
Христа”, Гімни, с. 56, ар. Толл/Маргеттс, 
не надруковано.

Суботня ранкова загальна сесія,  
4 квітня 2015 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Старійшина Тімоті Дж. 
Дайчес. Заключна молитва: Старійшина 
Ларрі Дж. Еко Хак. Музичний супровід: 
Мормонский хор скинії; диригують Мек 
Уілберг та Райян Мерфі; за органом Ендрю 
Унсворт і Клей Крістіансен: “Ти, Єгово, нас 
веди”, Гімни, с. 34; “Славте свого Творця!”, 
Гімни, с. 25; “Чи зробив я сьогодні добро?”, 
Гімни, с. 132, ар. Забріскі © HolySheetMusic.
com; “Стоїть гора Сіон!” Гімни, с. 4; “Йдіть 
до Ісуса”, Гімни, с. 60, ар. Мерфі, не надру-
ковано; “Вірую в Христа”, Гімни, с. 67, ар. 
Уілберга, вид. Джекманом.

Суботня післяобідня загальна сесія,  
4 квітня 2015 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Джин А. Стівенс.
Заключна молитва: Старійшина Ренді Д. 
Фанк. Музичний супровід: Зведений хор ко-
лів для неодруженої молоді з округ Девіс та 
Вебер, шт. Юта; диригує Соня Сперлінг; за 
органом Бонні Гудліфф та Лінда Маргеттс: 
“Славен Господь”, Гімни, с. 30, ар. Уілберга, 
вид. Оксфордом; “О, як осягнути Ісусові 
милості!”, Гімни, с. 110, ар. Мерфі, не на-
друковано; “Ми вдячні, о Боже Всевишній”, 
Гімни, с. 10; “Треба труд вершить”, Гімни, 
с. 146, ар. Елліотта, вид. Джекманом.

Суботня вечірня загальна сесія 
священства, 4 квітня 2015 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Девід Л. Бек.
Заключна молитва: Старійшина Роберт С. 
Гей. Музичний супровід: Хор священства 
з Університету Бригама Янга; диригент 
Рональд Стехелі; за органом Річард Елліотт 
та Ендрю Унсворт: “Слався, Господи! 
Слався, Боже!” Гімни, с.19, ар. Тома Дюр-
хема, вид. Джекманом; “On This Day of Joy 
and Gladness,” Hymns, № 64, ар. Стехелі, не 
надруковано; “Істина в світі знов!”, Гімни, 
с. 160; “Вчителю, буря лютує”, Гімни, с. 50, 
ар. Стехелі, не надруковано.

Недільна ранкова загальна сесія,  
5 квітня 2015 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Сестра Лінда Ш. Рівз.
Заключна молитва: Старійшина Кевін С. 
Гамільтон. Музичний супровід: Хор скинії; 
диригент Мек Уілберг; за органом: Клей 
Крістіансен і Річард Елліотт: “Господь—наш 
Бог і Цар!”, Гімни, с. 27; “Христос воскрес!”, 
Гімни, с. 113, ар. Уілберга, не надруковано; 
“Consider the Lilies”, Гоффман, ар. Лайон, 
вид. Джекманом; “Живе, живе Спокутар 
мій!”, Гімни, с. 69; “Бог наш воскрес”, Збір-
ник дитячих пісень, с. 44, ар. Мерфі, не 
надруковано; “Знайте всі, Христос воскрес!” 
Гімни, с. 114, ар. Уілберга, не надруковано.

Недільна післяобідня загальна сесія,  
5 квітня 2015 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Старійшина С. Гіффорд 
Нільсен. Заключна молитва: Старійшина 
Коічі Аоягі. Музичний супровід: Хор скинії; 
диригенти Мек Уілберг і Райян Мерфі; 
за органом: Бонні Гудліфф і Лінда Мар-
геттс: “Я знаю й свідчу”, Гімни, с. 68, ар. 
Уілберга, не надруковано; “Живіть, як Син”, 
Збірник дитячих пісень, с. 20, ар. Гоф-
гейнс, не надруковано; “Прийди, о Цар ца-
рів”, Гімни, с. 23; “Розкажи про Ісуса мені”, 
Збірник дитячих пісень, с. 36, ар. Мерфі, 
не надруковано; “Я йтиму за Христом”, 
Гімни, с. 129, ар. Мерфі, не надруковано.

Де знайти виступи з конференції
Щоб знайти виступи з конференції в 
Інтернеті багатьма мовами, зайдіть на 

сайт conference. lds. org і виберіть мову. 
Виступи також наявні в мобільному засто-
сунку Gospel Library. Як правило, через 
шість тижнів після закінчення генеральної 
конференції відео-  та аудіозаписи англій-
ською мовою також наявні в розподіль-
чих центрах. Інформація про генеральну 
конференцію доступна у відповідних 
форматах для членів Церкви з особливими 
потребами на сайті disability. lds. org.

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

На обкладинці
Перша сторінка обкладинки: фотографія Коді Белла.
Четверта сторінка обкладинки: фотографія Леслі 
Нільссон.

Фотографії з конференції
Фотографії в Солт- Лейк- Сіті Уелдена С. Андерсена, Коді 
Белла, Джені Бінгем, Ейла Борджеса, Ренді Кольєр, 
Уестона Колтона, Марка Девіса, Крейга Дімонда, На-
таніела Рей Едвардса, Брендона Флінта, Ешлі Ларсена, 
Огуста Міллера, Леслі Нільссон, Бреда Слейда та Крі-
стіни Сміт; фотографію соняшників люб’язно надано 
сім’єю Квентіна Л. Кука; фотографії у літаку, Крейга 
Маршалла Джейкобсена; у Вудбурі, шт. Міннесота, 
США, Сандри Валквіст; у Мак- Міннвіллі, шт. Орегон, 
США, Джейда Уеста; в Абіджані, Кот- д’Івуар, Лусьєна і 
Агати Аффоу та Філіппа і Аннеліс Ассард; у Перпіньяні, 
Франція, Рене Кастагно; у Гельсінкі, Фінляндія, Кукка 
Фрістрома; у Йоганнесбурзі, ПАР, люб’язно надано 
сім’єю Крістоффеля Голдена; у м. Ватикан, організацією 
Humanum; у Бангкоку, Таїланд, Сатхіта Кайвайватана; в 
Мумбаї, Індія, Венді Кілера; у Монреалі, пров. Квебек, 
Канада, Лорена Люку; у Сьюдад- дель- Кармен, шт. Кам-
пече, Мексика, Гектора Мануеля Ернандеса Мартінеса; 
у Сан- Мартін де Лос- Андес, пров. Неукен, Аргентина, 
Колтона Мондрагона; Гонконг, фотоконкурс National 
Geographic, Брайяна Яна; у Натал, пров. Ріо- Гранде- 
ду- Норте, Бразилія, Клебера Текса; і в Лондоні, Англія, 
Кемі Веддік. Сторінка 77: ілюстрація Брайана Колла.

185- а річна генеральна конференція
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111, 117, 126
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93, 101
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111, 123
Святий Дух, 8, 17, 54, 84, 

98, 111
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70, 96, 104, 107, 123
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67, 129
Сумнів, 36, 93, 101
Терпіння, 54, 101, 129
Технології, 67, 96
Товаришування, 93
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114, 123
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Минулого року були освячені 
три нові храми і таким чином 
загальна кількість діючих храмів 
становить 144 храми.

• Конференція перекладалась 95 
мовами. Після інновації, розпоча-
тої минулого жовтня, три про-
мовці виголосили свої виступи не 
англійською мовою.
У своїх виступах у Великодні 

дні кілька промовців свідчили 
про воскресіння Спасителя. “Він 
Син Божий,— свідчив Президент 
Томас С. Монсон.—  Він Той, Хто 
встав з могили того першого Вели-
коднього ранку, приносячи з Собою 
дар вічного життя для всіх Божих 
дітей” (сторінка 93). ◼

“Теми виступів на генеральній 
конференції призначаються 
не смертною людиною, яка 

має на те повноваження, але вра-
женнями від Духа”,—пояснив ста-
рійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів (сторінка 
32). На натхненній генеральній кон-
ференції, яка почалася з генеральної 
сесії для жінок і завершилася у Ве-
ликодню неділю, промовці навчали 
про сімʼю, піст, храмову роботу, 
учнівство, Суботу, Спасителеву Спо-
куту та багато інших євангельських 
принципів (див. на сторінці 3).

Ось деякі ключеві моменти:
• Президент Томас С. Монсон оголо-

сив про будівництво нових храмів 

в Абіджані, Кот- д’Івуар; у Порт-  
о- Пренсі, Гаїті; та Бангкоку, Таї-
ланд. Щодо цього він сказав: “Чу-
дові благословення прибережені 
для наших вірних членів Церкви 
в цих місцях і скрізь по світу, де 
знаходяться храми” (сторінка 91).

• Члени Церкви підтримали пʼять 
нових членів Першого кворуму 
сімдесятників, нове генеральне 
президентство Товариства моло-
дих чоловіків та нового радника 
у генеральному президентстві 
Початкового товариства.

• У річному статистичному звіті 
зазначено, що загальна кількість 
членів Церкви складає 15,3 міль-
йони в 3114 колах і 561 окрузі. 

Ключеві моменти 185- ї річної 
генеральної конференції Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів



5ТРАВЕНЬ 2015 Р.



6 185-ТА РІЧНА ГЕНЕРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ | 28 БЕРЕЗНЯ–5 КВІТНЯ 2015 Р.



7ТРАВЕНЬ 2015 Р.



8 ГЕНЕРАЛЬНІ ЗБОРИ ЖІНОК | 28 БЕРЕЗНЯ 2015 Р.

Сім’ї—це майстерні Господа на землі, 
які допомагають нам вивчати єванге-
лію і жити за нею. Ми приходимо у 
свої сім’ї, маючи священний обо-
в’язок допомагати зміцнювати одне 
одного духовно.

Міцні вічні сім’ї і домівки, спов-
нені Духом, не утворюються самі 
собою. Для їх створення потрібні 
великі зусилля, час і виконання своєї 
частки кожним членом сім’ї. Всі 
домівки різні, однак кожна домівка, 
де навіть одна людина шукає істину, 
може все змінити.

Нам постійно радять збільшувати 
наші духовні знання через молитву 
і вивчення Писань і слів живих 
пророків та розмірковування над 
ними. Виступаючи на генеральній 

Ми порівняли цей приклад з нашим 
особистим життям і нашими домів-
ками й сім’ями. Коли ми сповнені 
Духом і євангельською істиною, то 
маємо силу протистояти зовнішнім 
силам світу, які обступають і тиснуть 
на нас. Однак якщо ми не сповнені ду-
ховно, у нас немає внутрішньої сили 
протистояти зовнішньому тиску і ми 
можемо зламатися під тиском цих сил.

Сатана знає, що для протисто-
яння тиску світу, нам і нашим сім’ям 
потрібно бути сповненими світлом 
та істиною євангелії. Тож він робить 
усе, що в його силах, щоб послабити, 
перекрутити і знищити істину єванге-
лії і утримувати нас від істини.

Багато з нас були хрищені і отри-
мали дар Святого Духа, роль Якого—
відкривати правду про все і навчати 
їй 2. Разом з привілеєм того дару 
приходить відповідальність шукати 
істину, жити за відомою нам істиною, 
і ділитися нею та захищати її.

Одним з найкращих місць, де ми 
прагнемо бути сповненими світла та 
істини, є наші власні домівки. Слова 
приспіву, почутої нами пісні, нагаду-
ють нам: “Це Божий дар—сім’я, це 
поміч Його, це до Господа шлях” 3. 

Шеріл А. Есплін
Другий радник у генеральному  
президентстві Початкового товариства

Моє серце наповнилося Духом, 
коли я слухала, як ці сім’ї нав-
чають цій священній істині: 

“Сім’ю створив Господь” 1. Натхненна 
музика—це лише один з багатьох 
способів відчути, як до нас шепоче 
Дух, що наповнює нас світлом та 
істиною.

Ідея наповнення світлом та 
істиною стала особливо важливою 
для мене завдяки демонстрації, яку 
я побачила багато років тому. Я 
відвідувала збори, де члени гене-
рального правління Товариства 
молодих жінок навчали, як створю-
вати духовно міцні сім’ї і домівки. 
Щоб наочно продемонструвати 
це, провідник Товариства молодих 
жінок показала дві бляшанки газова-
ної води. В одній руці вона тримала 
порожню бляшанку, а в іншій руці 
тримала закриту повну бляшанку 
газованої води. Спочатку вона стис-
нула порожню бляшанку; та почала 
деформуватися, а потім зчавилася під 
тиском. Після цього іншою рукою 
вона здавила закриту бляшанку. Та не 
піддавалася. Вона не продавилася і 
не зчавилася, як порожня бляшанка—
бо була повною.

Наповнити наші домівки 
світлом та істиною
Щоб протистояти тиску світу, нам і нашим сім’ям  
потрібно бути сповненими світлом та істиною євангелії.

Генеральні збори жінок | 28 березня 2015 р.



9ТРАВЕНЬ 2015 Р.

конференції про отримання свід-
чення про світло та істину, Прези-
дент Дітер Ф. Ухтдорф сказав:

“Вічний та Всемогутній Бог … 
буде говорити до тих, хто зверта-
ється до Нього з щирим серцем і 
справжнім наміром.

Він говоритиме до них у снах, 
видіннях, думках і почуттях”.

Президент Дітер Ф. Ухтдорф про-
довжував: “Бог піклується про вас. 
Він слухатиме, і Він відповідатиме 
на ваші особисті запитання. Відпо-
віді на ваші молитви приходитимуть 
у Його спосіб і в Його час, і тому ви 
маєте навчитися прислухатися до 
Його голосу” 4.

Короткий випадок з життя мого 
предка ілюструє цю пораду.

Кілька місяців тому я прочитала 
свідчення сестри мого прадідуся—
Елізабет Стаелі Уокер. Ще дитиною 
Елізабет іммігрувала з Швейцарії до 
Америки разом зі своєю сім’єю.

Після одруження Елізабет зі своїм 
чоловіком і дітьми жили в Юті по-
близу кордону зі штатом Невада, де 
вони завідували поштовою конто-
рою. Їхня домівка було місцем, де 
зупинялися подорожуючі. І вдень, і 
вночі вони мали бути готові кухова-
рити і подавати їжу мандрівникам. 
То була важка, виснажлива робота, 
і відпочивали вони мало. Але най-
більше Елізабет турбували розмови 
людей, яких вони обслуговували.

Елізабет сказала, що до цього часу 
вона завжди приймала на віру те, що 

Книга Мормона була істинною, що 
пророк Джозеф Сміт мав повнова-
ження від Бога зробити те, що він зро-
бив, і що його послання було планом 
життя і спасіння. Але умови її життя 
не дуже сприяли зміцненню її віри.

Кілька мандрівників, які зупини-
лися у них, були начитані, освічені, 
розумні люди і, розмовляючи за 
її столом, вони завжди говорили, 
що Джозеф Сміт був “підступним 
шахраєм”, який сам написав Книгу 
Мормона, а потім розповсюдив її, 
щоб заробити гроші. Вони говорили 
так, що можна було схилитися до 
думки, ніби все це безглуздя, і “що 
мормонізм—це нісенітниця”.

Усі ці розмови змусили Елізабет 
почуватися самотньо й одиноко.  
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Ні з ким було поговорити і не було 
часу навіть помолитися—хоч вона 
й молилася за роботою. Вона була 
надто налякана, щоб бодай щось 
сказати тим, хто глузував з її релігії. 
Вона сказала, що не знала, чи правда 
те, що вони казали, і відчувала, що 
не могла захистити свої вірування 
навіть, якби й спробувала.

Пізніше Елізабет і її сім’я пере-
їхали. Елізабет сказала, що у неї 
з’явилося більше часу для роздумів, 
оскільки їй не треба було увесь час 
відволікатися. Вона часто сходила 
у підвал і молилася Небесному 
Батькові про те, що непокоїло її—
про історії, які розповідали на вигляд 
розумні чоловіки, що євангелія—це 
дурниці, та про Джозефа Сміта і 
Книгу Мормона.

Однієї ночі Елізабет наснився 
сон. Вона сказала: “Мені уявилося, 
що я стою біля вузької ґрунтової 
дороги, яка огинала підніжжя низь-
кого пологого пагорбу. На середній 
частині підйому на пагорб я поба-
чила чоловіка, який дивився вниз і 
говорив або здавалося, що говорив 
з юнаком, який стояв на колінах, 
схилившись над ямою в землі. Його 
руки були простягнуті і було схоже 

на те, що він тягнувся за чимось у 
ямі. Я бачила відсунутий камінь, який 
раніше, здавалося, закривав яму, над 
котрою схилився хлопець. На дорозі 
було багато людей, але жодного з 
них, схоже, зовсім не цікавили ті два 
чоловіки на пагорбі. У цьому сні було 
дещо, що настільки вразило мене, 
що я відразу ж прокинулася; … Я не 
могла нікому розповісти свій сон, але 
мене, схоже, задовольнило його зна-
чення: ангел Мороній [настановляв] 
хлопчика Джозефа, коли той отриму-
вав пластини”.

Весною 1893 року Елізабет по-
їхала до Солт- Лейк- Сіті на освячення 
храму. Вона так описала свій досвід: 
“Там я побачила ту саму картину, 
[яку] бачила уві сні. Гадаю, що то 
було вікно з вітражного скла. Я впев-
нена у тому, що якби я побачила сам 
пагорб Кумора, він би не виглядав 
більш реально. Я задоволена тим, що 
мені було показано уві сні картину 
події, коли ангел Мороній передавав 
Джозефу Сміту [золоті] пластини”.

Через багато років після того, як 
Елізабет побачила цей сон, і за кілька 
місяців до того, як вона померла у 
віці 88 років, вона отримала могутнє 
одкровення. Вона сказала: “Мені 

прийшла дуже ясна думка, … ніби 
хтось сказав мені: … “Не закопуй 
своє свідчення в землю” 5.

Протягом багатьох поколінь 
нащадки Елізабет продовжу-
ють черпати силу з її свідчення. 
Подібно до Елізабет ми живемо 
у світі багатьох скептиків і крити-
ків, які глузують з дорогоцінних 
для нас істин і протистоять їм. Ми 
можемо чути історії, які збивають з 
пантелику, і суперечливі послання. 
Також, подібно до Елізабет, нам 
доведеться зробити все можливе, 
щоб триматися за те світло та іс-
тину, які ми маємо на цей момент, 
особливо у важких обставинах. 
Відповіді на наші молитви можуть 
бути не вражаючими, але ми маємо 
знаходити хвилини спокою, щоб 
шукати більше світло та істину. І 
коли ми отримаємо їх, то матимемо 
обов’язок жити за ними, ділитися 
ними і захищати їх.

Я залишаю вам своє свідчення, що 
я знаю, що коли ми наповнимо наші 
серця і домівки світлом та істиною 
Спасителя, у нас буде внутрішня 
сила вистояти у будь- яких обстави-
нах. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

Примітка: 4 квітня 2015 року сестру 
Есплін було звільнено як другого радника 
у генеральному президентстві Початко-
вого товариства і підтримано в якості 
першого радника.

ПОСИЛАННЯ
 1. “Сім’ю створив Господь”, в Настановах 

для проведення спільних заходів у 2014 
р. “Сім’ї є вічними”, (2013 р.), сс. 28-29.

 2. Див. Мороній 10:5.
 3. “Сім’ю створив Господь”.
 4. Дітер Ф. Ухтдорф, “Отримання свідчення 

щодо світла й істинності”, Ліягона, лист. 
2014, с. 21.

 5. Див. Elizabeth Staheli Walker, “My 
Testimony, Written for My Children and 
Their Children after I Am Gone”, 1939, 
22–26, University of Nevada, Las Vegas, 
Special Collections; пунктуацію, великі 
літери та орфографію стандартизовано.



11ТРАВЕНЬ 2015 Р.

земного досвіду, щоб розвиватися в 
досконалість і зрештою реалізувати 
[нашу] божественну долю спадкоєм-
ців вічного життя” 4.

Старійшина Річард Г. Скотт 
пояснив, що “у доземному світі нас 
навчали, що мета нашого приходу 
сюди—проходити оцінювання, пере-
вірку і випробування” 5. Цих випро-
бувань є стільки, скільки і людей, які 
проходять їх. Мені ніколи не дово-
дилося пережити розлучення, біль і 
почуття небезпеки, які з’являються, 
коли людину залишають, або відчути 
відповідальність як це бути матір’ю- 
одиначкою. Я не переживала смерть 
дитини, безплідність або потяг до 
особи тієї ж статі. Мені не довелося 
зазнати жорстокого ставлення до 
себе, хронічного захворювання чи 
мати згубну звичку. У мене не було 
можливості пройти ці випробування.

Тож, зараз хтось з вас думає: 
“Тоді, сестро Стівенс, ви просто 
не розумієте!” І я б відповіла, що 
можливо ви праві. Я не розумію пов-
ною мірою ваших викликів. Однак 

фінансового статусу, соціального 
статусу або навіть того статусу, який 
ми вказуємо в соціальних медіа.

Ми—Його сім’я. “Ми дочки нашого 
Небесного Батька, Який любить нас, 
а ми любимо Його” 3.

Другий рядок пісні продовжує 
думку першого. “Зійшов на землю 
кожен з нас в цей час. В сім’ю, 
щоб жити і вчитись”.

У доземному житті ми дізналися, 
що нам потрібен період смертного 
життя. Ми “прийняли план [Небес-
ного Батька], за яким Його діти могли 
отримувати фізичні тіла й набувати 

Керол М. Стівенс
Перший радник у генеральному  
президентстві Товариства допомоги

Чи є щось більш прекрасне й 
проникливе, ніж прості й чисті 
істини євангелії, викладені в 

пісні Початкового товариства? І всі ви, 
дівчатка з Початкового товариства, що 
присутні тут, знаєте пісню, про яку 
я збираюся поговорити. Ви вивчили 
її, виконуючи програму Початкового 
товариства у минулому році.

У словах пісні “Сім’ю створив Го-
сподь” 1—її заспівали цього ранку ра-
ніше—нам нагадано про чисте вчення. 
Ми дізнаємося не тільки про те, що 
сім’я є від Бога, але й про те, що кожна 
з нас є частинкою Божої сім’ї.

Перший рядок пісні навчає нас: 
“У Бога є своя сім’я. Це я. Це ти 
і решта всі: ми Божі діти”. З доку-
мента “Сім’я: Проголошення світові” 
ми дізнаємося: “У доземному царстві 
духовні сини й дочки знали Бога як 
свого вічного Батька [і] поклонялися 
Йому”. У тому царстві ми дізналися 
про свою вічну особистість, як жінки. 
Ми знали, що кожна з нас була “улю-
бленою … дочкою небесних батьків” 2.

Наша смертна подорож на землю 
не змінила цих істин. Кожна з нас 
належить до сім’ї Бога і є потрібною 
в ній. Всі земні сім’ї виглядають по- 
різному. І в той час, як ми доклада-
ємо всі зусилля, щоб створити міцні 
традиційні сім’ї, членство в сім’ї Бога 
не залежить від будь- якого статусу—
статусу в шлюбі, сімейного статусу, 

Сім’ю створив Господь
Кожна з нас належить до сім’ї Бога і є потрібною в ній.
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завдяки моїм особистим оцінюван-
ням і випробуванням—тим, що допо-
могли мені схилити мої коліна—я 
добре пізнала Того, Хто дійсно розу-
міє—Того, Хто був “знайомий з хоро-
бами” 6, Хто відчув усе, і зрозумів все. 
І, крім того, я пройшла всі, щойно 
згадані смертні випробування, пере-
буваючи в ролі дочки, матері, бабусі, 
сестри, тітки і друга.

Як Божі дочки, які зберігають 
завіти, ми маємо можливість не тільки 
навчатися на своїх особистих викли-
ках, ми маємо можливість об’єдну-
ватися у співчутті, коли підтримуємо 
інших членів Божої сім’ї в їхніх випро-
буваннях, як ми і обіцяли за завітом.

Коли ми чинимо так, то також 
зрозуміємо і довіримося, що Спа-
ситель знає всі складнощі шляху, 
і може скеровувати нас в будь- яких 
скорботах і розчаруваннях, які 
можуть прийти. Він є справжнім 
милосердям і Його любов “існує 

вічно” 7—частково через нас—коли 
ми наслідуємо Його.

Як дочки Бога і учні Ісуса Христа, 
ми діємо “відповідно до тих до-
брих почуттів, які Бог вклав у наше 
серце” 8. Наша сфера впливу не обме-
жується членами нашої власної сім’ї.

Недавно я мала нагоду відвідати 
сестру Яззі з колу Чінле, штат Ари-
зона, в її хатинці з глини. Коли вона 
запросила мене до себе додому, 
перше, що я помітила, на стінах і столі 
були різні фотографії в рамках членів 
сім’ї і місіонерів. Тож, я спитала: “Се-
стро Яззі, скільки у вас онуків?”

Здивована моїм запитанням, вона 
потиснула плечима. Збентежена її 
відповіддю, я подивилася на її дочку, 
сестру Єллоухеа, яка відповіла: “Вона 
не знає скільки у неї внуків. Ми їх 
не рахуємо. Всі діти називають її 
“бабуся”—вона для всіх бабуся”.

Сестра Яззі не обмежує свою 
любов і свій вплив її біологічною 

сім’єю. Вона розуміє, що означає роз-
ширяти свою сферу впливу, чинячи 
добро, благословляючи, виховуючи і 
захищаючи сім’ю Бога. Вона розуміє, 
що “де б жінка не зміцнювала віру 
дитини, там вона сприяє зміцненню 
сім’ї—тепер і в майбутньому” 9.

Третій рядок пісні далі пояснює 
мету нашого смертного життя: “Це 
Божий дар—сім’я, це поміч Його, 
це до Господа шлях”. Спаситель 
навчав: “Будьте єдиними; а якщо 
ви не єдині, ви не Мої” 10. Доку-
мент “Сім’я: Проголошення світові” 
навчає, що, як улюблені духовні 
дочки небесних батьків, ми маємо 
божественну природу, вічну особи-
стість і мету. Бог хоче, щоб ми були 
єдиними. Богу потрібно, щоб ми 
були єдиними—дочками, які збері-
гають завіти, об’єднані в розмаїтті 
наших особистих життєвих шляхів 11, 
які бажають навчитися всього, що 
потрібне для повернення в Його 
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присутність, запечатані до Нього, 
як частинка Його вічної сім’ї.

“Священні обряди й завіти, які 
можна отримати у святих храмах, 
дають можливість [нам] повернутися 
в присутність Бога, а сім’ям—об’-
єднатися навічно” 12. Обряди, які ми 
отримуємо, і завіти, які укладаємо під 
час хрищення та у святих храмах, 
з’єднують сім’ю Бога по обидва боки 
завіси—з’єднуючи нас з нашим Бать-
ком через Його Сина, Який молився: 
“Щоб були всі одно: як Ти, Отче, в 
Мені, а Я—у Тобі, щоб одно були в 
Нас і вони” 13.

Коли ми використовуємо наш 
час у смертному житті, щоб вивчати 
і застосовувати вчення Спасителя, 
ми стаємо більш схожими на Нього. 
Ми починаємо розуміти, що Він є 
дорогою—єдиною дорогою,—якою 
ми можемо подолати випробування 
смертного життя, бути зціленими і 
повернутися в наш небесний дім.

Останній рядок пісні повертає нас 
на початок: “Це Його свята лю-
бов, бо сім’ю створив Господь”. 
План Батька для Його дітей є пла-
ном любові. Він полягає у тому, щоб 
об’єднати Його дітей—Його сім’ю—з 
Ним. Старійшина Рассел М. Нельсон 
навчав: “У Небесного Батька є лише 
два бажання щодо Його дітей … : без-
смертя і вічне життя, що означає по-
вернення додому, щоб жити з Ним” 14. 
Ці бажання можна реалізувати лише 
тоді, коли ми також ділимося любов’ю, 
яку Небесний Батько має до Своєї 
сім’ї, допомагаючи іншим і ділячись 
з ними посланням про Його план.

Двадцять років тому Перше 
Президентство і Кворум Дванадця-
тьох Апостолів звернулися до всього 
світу, видавши Проголошення, яке 
стосувалося сім’ї. З того часу атаки 
на сім’ю зросли.

Якщо ми воліємо досягти успіху 

в наших священних обов’язках дочок 
Бога, у перспективі вічності ми маємо 
розуміти важливість плану нашого 
Небесного Батька для Його сім’ї та 
нашу індивідуальну відповідальність 
навчати істинам про нього. Прези-
дент Говард В. Хантер пояснював:

“Є велика потреба в тому, щоб 
жінки Церкви знову разом з братами 
і через братів зібрали свої зусилля, 
аби зупинити хвилю зла, яка нако-
чується на нас, і просувати вперед 
роботу нашого Спасителя. …

… [Тож] ми просимо вас служити 
своїм могутнім впливом на добро, 
зміцнюючи сім’ї, церкву, громади” 15.

Сестри, ми—Його сім’я. Нас лю-
блять. Ми потрібні. Ми маємо боже-
ственну мету, роботу, місце та роль в 
Церкві, і в царстві Бога, і в Його вічній 
сім’ї. Чи знаєте ви глибоко у своєму 
серці, що ваш Небесний Батько лю-
бить вас і бажає, щоб ви і ті, кого ви 
любите, були з Ним? Саме так, як “до-
сконалі Небесний Батько і Його Син, 
Ісус Христос, … Їхні надії щодо нас 
є досконалими” 16. Їхній план щодо 
нас є досконалим, а Їхні обіцяння є 
певними. Про ці істини я з вдячністю 
свідчу в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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щоб місіонерів вивели на вулицю. 
Не думаю, що вони дуже хотіли бути 
навченими євангелії—вони мали 
намір заподіяти тілесні ушкодження. 
Саме юна Марі вийшла з будинку, 
щоб протистояти цьому натовпу.

Вони продовжували викрикувати 
щось агресивне і вимагати вивести 
місіонерів. Марі підняла у руці свою 
Біблію і наказала їм піти геть. Вона 
сказала, що старійшини були під її 
захистом, і що ніхто не зможе запо-
діяти шкоду навіть волосині на їх го-
лові. Послухайте її власні слова: “Усі 
стояли приголомшені. … Зі мною був 
Бог. Він вклав ті слова в мої вуста, 
інакше я б їх не промовила. Настала 
тиша, миттєво. Ця юрба сильних, 
розлючених чоловіків стояла безпо-
мічною перед слабкою, тремтячою, 
але безстрашною дівчиною”. Місцеві 
священики попросили юрбу розій-
тися, що вони тихенько і зробили, 
відчуваючи сором, страх та докори 
сумління. Невелика група спокійно 
закінчила свої збори 1.

Чи можете ви лише уявити цю 
сміливу юну дівчину, такого ж віку як 
і багато хто з вас, яка постала проти 
натовпу і захистила свої недавно 
набуті вірування зі сміливістю і 
переконанням?

Сестри, небагато хто з нас стоя-
тиме перед розлюченим натовпом, 
але у цьому світі йде війна, в якій 
атакуються наші найцінніші і най-
фундаментальніші вчення. Я маю на 
увазі саме вчення про сім’ю. Святість 
домівки та основоположні цілі сім’ї 
піддаються сумнівам, критиці та на-
падкам з усіх боків.

Коли Президент Гордон Б. Хінклі 
вперше зачитав документ “Сім’я: 
Проголошення світові” рівно двад-
цять років тому, ми були вдячні і 
високо оцінили ясність, простоту та 
істинність цього отриманого через 

служити в Італії в 1850 році. Вона 
була молодою жінкою 17 чи 18 років, 
коли охристилася уся її сім’я. Якось у 
неділю, під час богослужіння, яке про-
водила її сім’я в їхній домівці високо 
в Альпах, на півночі Італії, юрба роз-
лючених чоловіків, разом з деякими 
місцевими священиками, зібралася 
навколо їхнього будинку. Ці люди по-
чали галасувати, кричати і вимагати, 

Бонні Л. Оскарсон
Генеральний президент Товариства молодих жінок

Який же це привілей і радість—
належати до цього чудового 
зібрання дівчат і жінок. Які ж ми 

благословенні, як жінки, що зібралися 
разом цього вечора в єдності і любові.

Недавно я прочитала розповідь 
про Марі Маделін Кардон, яка зі 
своєю сім’єю прийняла послання 
відновленої євангелії Ісуса Христа від 
перших місіонерів, яких покликали 

Захисниці 
Проголошення  
про сім’ю
Давайте допомагати розбудовувати царство Бога, сміливо 
відстоюючи і захищаючи шлюб, батьківство і домівку.
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одкровення документа. Ми тоді зовсім 
не усвідомлювали, наскільки у сучас-
ному світі надзвичайно великою буде 
наша потреба в цих основоположних 
твердженнях в якості критеріїв, за 
якими ми будемо оцінювати кожне 
нове віяння мирських догм, що доно-
ситимуться до нас з медіа, Інтернету, 
від учених, з телебачення та фільмів 
і навіть від законодавців. Проголо-
шення про сім’ю стало нашим етало-
ном у судженні про філософії світу, і я 
свідчу, що принципи, заявлені у цьому 
проголошенні, є такими ж істинними 
сьогодні, якими вони були тоді, коли 
їх нам дав пророк Бога близько 20 
років тому.

Чи можу я звернути вашу увагу 
на щось очевидне? Життя мало у кого 
йде точно за планом і ми дуже добре 
усвідомлюємо, що не у всіх жінок 
воно складається так, як це описано 
у Проголошенні. Однак все одно 
важливо розуміти зразок, наданий 
Господом, навчати йому і прагнути 
втілити його найкращим чином.

Кожна з нас відіграє свою роль 
у цьому плані, і кожна з нас одна-
ково цінна в очах Господа. Нам слід 
пам’ятати, що люблячий Небесний 
Батько знає про наші праведні 
бажання і буде шанувати Свої обі-
цяння, що ніщо не буде утримане 
від тих, хто вірно дотримується 
своїх завітів. Небесний Батько має 
місію і план для кожної з нас, але 
Він також має Свій розклад. Один із 
найважчих викликів цього життя—це 
мати віру в розклад Господа. Буде 
слушним мати в голові альтернатив-
ний план—це допоможе нам бути 
жінками, які дотримуються своїх 
завітів, є милосердними і правед-
ними, і будують царство Бога неза-
лежно від того, як складатиметься 
життя. Нам треба навчати наших 
дочок прагнути ідеалу, але готувати 

плани на випадок непередбачених 
обставин.

Протягом цієї 20- ї річниці виходу 
Проголошення про сім’ю, я б хотіла 
закликати всіх нас, жінок Церкви, 
стати захисницями документа “Сім’я: 
Проголошення світові”. Так само, як 
Марі Маделін Кардон сміливо захи-
щала місіонерів і свої щойно набуті ві-
рування, нам треба сміливо захищати 
явлені від Господа через одкровення 
вчення з описанням шлюбу, сімей, 
божественних ролей чоловіків і жінок 
і важливість домівок як священних 
місць—навіть якщо світ кричить у 
наші вуха, що ці принципи застаріли, 
що вони обмежують чи більше не 
актуальні. Кожна, незалежно від свого 
сімейного стану чи кількості дітей, 
може бути захисницею плану Господа, 
описаного у Проголошенні про сім’ю. 
Якщо це план Господа, це також має 
бути і нашим планом!

У цьому Проголошенні викладено 
три принципи, які, на мою думку, 
особливо потребують стійких захис-
ниць. Перший—це шлюб між чолові-
ком і жінкою. Писання навчають нас: 
“Одначе в Господі ані чоловік без 
жінки, ані жінка без чоловіка” 2. Для 

отримання повноти благословень 
священства, треба, щоб були чоловік 
і дружина, щоб вони були запечатані 
у домі Господа, працювали разом у 
праведності й залишалися вірними 
своїм завітам. Це план Господа для 
Його дітей, і ніяка міра публічних 
обговорень чи критики не змінить 
те, що проголосив Господь. Нам 
треба продовжувати бути взірцями 
праведних шлюбів, прагнути цього 
благословення у нашому житті і мати 
віру, якщо воно не так швидко до нас 
приходить. Давайте будемо захис-
ницями шлюбу, яким його встановив 
Господь, і будемо продовжувати 
виявляти любов і співчуття до тих, 
хто має інші погляди.

Наступний принцип, який вимагає 
наших голосів на його захист—це 
наголошення на божественних ролях 
матерів і батьків. Ми активно навча-
ємо наших дітей ставити високі цілі 
у цьому житті. Ми бажаємо переко-
натися, що наші дочки знають, що у 
них є потенціал досягти усього, що 
вони можуть лише уявити, і стати, 
ким забажають. Ми сподіваємося, 
що вони будуть любити навчання, 
будуть освіченими, талановитими 
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і мабуть навіть стануть наступними 
Марією Кюрі чи Елайзою Р. Сноу.

Чи навчаємо ми також наших 
синів і дочок, що немає більшої честі 
і більш піднесених звань і важливі-
ших ролей у цьому житті, ніж “матір” 
чи “батько”? Я сподіваюся, що коли 
ми заохочуємо наших дітей досягати 
чогось найкращого у цьому житті, ми 
також навчаємо їх шанувати і підно-
сити ролі, які матері і батьки відігра-
ють у плані Небесного Батька.

Наша наймолодша дочка, Еббі, 
побачила унікальну можливість стати 
захисницею ролі матерів. Одного 
дня вона отримала повідомлення зі 
школи, де навчалися її діти, що у тій 
школі мав відбутися День професій з 
презентаціями. Батьків запрошували 
надсилати свої заявки, якщо вони хо-
тіли прийти до школи і навчати дітей 
про свої професії, й Еббі відчула, що 
їй слід подати заявку і говорити про 
материнство. Відповідь зі школи не 
надійшла, і незадовго до Дня профе-
сій вона зрештою сама подзвонила 
у школу, гадаючи, що вони мабуть 
загубили її заявку. Організатори по-
шукали і знайшли двох вчителів, які 
погодилися, щоб Еббі прийшла у їхні 
класи під кінець Дня професій.

Своєю дуже веселою презента-
цією для дітей, Еббі навчала їх, серед 
іншого, що як матір, вона мала бути 
в деякій мірі експертом з медицини, 
психології, релігії, викладання, му-
зики, літератури, мистецтва, фінансів, 
оздоблення, догляду за волоссям, 
водіння автомобіля, різних видів 
спорту, кулінарного мистецтва і ба-
гато чого іншого. Діти були вражені. 
Вона завершила, запросивши дітей 
згадати своїх матерів—написати їм 
листівки з подякою, висловивши 
вдячність за багато проявів сповне-
ного любові служіння, яке вони здійс-
нювали для них щодня. Еббі відчула, 

що діти побачили своїх матерів у 
абсолютно новому світлі і що роль 
матері чи батька мала велику цінність. 
Вона знову подала заявку зробити те 
саме цього року на День професій і 
отримала запрошення провести свою 
презентацію в шести класах.

Еббі розповіла про свій досвід: 
“Я відчуваю, що у цьому світі дитині 
легко почати вважати, наче батьків-
ство—це другорядна робота або 
навіть іноді необхідна незручність. 
Я хочу, щоб кожна дитина відчувала, 
що вона для своїх батьків є найважли-
вішим пріоритетом, і мабуть моя роз-
повідь їм про те, наскільки для мене 

важливо бути матір’ю, допоможе їм 
зрозуміти усе, що їхні батьки роблять 
для них, і чому вони це роблять”.

Наш улюблений пророк, Прези-
дент Томас С. Монсон, є чудовим 
прикладом шанування жінок і мате-
ринства, особливо в його ставленні до 
своєї матері. Стосовно наших земних 
матерів він сказав: “Хай кожен з нас 
зберігає як скарб цю істину: людина 
не може забути матір і пам’ятати Бога. 
Людина не може пам’ятати матір і 
забути Бога. Чому? Бо ці дві священні 
особи, Бог і [наша земна] матір, є 
партнерами у творінні, у любові, у 
жертві, у служінні і єдині в цьому” 3.
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найбільше,—це Його безмежне 
співчуття.

Сьогодні ви відчували, що Він знає 
вас і любить вас. Ви відчували Його 
любов до тих, хто сидить поруч з 
вами. Вони є вашими сестрами—ду-
ховними дочками нашого Небесного 
Батька. Він дбає про них так, як і про 
вас. Він розуміє всі їхні страждання. 
Він воліє допомагати їм.

Моє послання до вас сьогодні по-
лягає у тому, що ви можете і повинні 
відігравати важливу роль у втішенні 
Ним тих, хто потребує втіхи. Ви мо-
жете якнайкраще виконувати свою 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Мої улюблені сестри, мені 
радісно бути з вами. Я 
думав про свою маму, про 

свою дружину, про своїх дочок, 
про своїх невісток, про своїх ону-
чок—багато з яких тут. Ця чудова 
програма допомогла мені більше 
цінувати їх. Я усвідомлюю, що 
така сім’я і таке дивовижне сімейне 
життя, є результатом того, що 
життя кожної з них зосереджене на 
Спасителі. Ми згадали про Нього 
сьогодні у співі, в молитвах і натх-
ненних проповідях. Одна з рис ха-
рактеру Спасителя, яку ми цінуємо 

Утішитель
Я свідчу, що живий Христос посилає Святого Духа, Утішителя,  
тим, кого ми зобов’язані допомагати Йому втішати.

Останній принцип, який ми 
маємо відстояти і захистити—це 
святість домівки. Нам треба взяти 
термін, про який іноді говорять 
зі зневагою, і піднести його. Цей 
термін—це домогосподарка. Усі 
ми—жінки, чоловіки, молодь і діти, 
самотні чи одружені—можемо 
працювати над тим, щоб зробити 
свій внесок у створення справжньої 
домівки. Нам слід зробити наші 
домівки місцями порядку, захисту, 
святості і безпеки. Наші домівки 
мають бути місцями, де великою 
мірою відчувається Дух Господа 
і де вивчають Писання і єванге-
лію, навчають їм і за ними живуть. 
Як це змінить світ, якщо всі люди 
побачать себе творцями праведних 
домівок. Давайте будемо захищати 
дім, як місце, яке за святістю стоїть 
лише на другому місці після храму.

Сестри, я вдячна, що я є жінкою 
у ці останні дні. Ми маємо нагоди і 
можливості, яких не мало жодне по-
коління жінок у світі. Давайте допо-
магати розбудовувати царство Бога, 
сміливо відстоюючи і захищаючи 
шлюб, батьківство і домівку. Господу 
потрібно, щоб ми були сміливими, 
стійкими і непохитними воїнами, які 
будуть захищати Його план і навчати 
нові покоління Його істинам.

Я свідчу, що Небесний Батько 
живе і любить кожну з нас. Його 
Син, Ісус Христос—наш Спаситель і 
Викупитель. Я залишаю це свідчення 
з вами в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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History Library, Salt Lake City, Utah.

 2. 1 Коринтянам 11:11.
 3. Thomas S. Monson, “Behold Thy Mother,” 

Ensign, Jan. 1974, 32.
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частину, якщо більше знаєте про те, 
як Він відповідає на ті молитви про 
допомогу.

Багато хто молиться Небесному 
Батькові про полегшення, про до-
помогу у несенні своїх тягарів горя, 
самотності і страху. Небесний Батько 
чує ті молитви і розуміє їхні потреби. 
Він і Його Улюблений Син, воскрес-
лий Ісус Христос, обіцяли допомогу.

Ісус Христос дав це чудове 
обіцяння:

“Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені,—і Я вас заспокою!

Візьміть на себе ярмо Моє, і нав-
чіться від Мене, бо Я тихий і сер-
цем покірливий,—і знайдете спокій 
душам своїм.

Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій 
легкий!” 1

Тягарі, які мають нести в житті 
Його віддані слуги, стають легшими 

завдяки Його Спокуті. Тягар гріха 
може бути знятим. Але випробу-
вання смертного життя для хороших 
людей все ще можуть залишатися 
важким тягарем.

Ви бачили такі випробування в 
житті хороших людей, яких любите. 
Ви відчували бажання допомогти їм. 
Існує причина, чому ви маєте спів-
чуття до них.

Ви є завітним членом Церкви Ісуса 
Христа. Коли ви приєдналися до 
Його Церкви, у вашому серці почали 
відбуватися могутні зміни. Ви склали 
завіт і ви отримали обіцяння, яке по-
чало змінювати саму вашу природу.

Під час проповіді біля вод Мор-
мона Алма описав те, що пообіцяли 
ви під час хрищення, і що це озна-
чатиме для вас і для всіх, хто ото-
чує вас—особливо у ваших сім’ях. 
Він звертався до тих, хто збирався 

скласти завіти, які склали ви, і вони 
також отримали обіцяння, яке Го-
сподь дав вам:

“Дивіться, ось води Мормона (бо 
так вони називалися) і ось, оскільки 
ви жадаєте прийти до кошари Бога і 
називатися Його народом, і бажаєте 
нести тягарі один одного, так щоб 
вони були легшими;

Так, і бажаєте сумувати з тими, 
хто сумує; так, і співчувати тим, хто 
потребує співчуття, і бути свідками 
Бога в усі часи і в усьому, і в усіх міс-
цях, де ви можете бути, аж до самої 
смерті, щоб ви могли бути викупле-
ними Богом, і причислені до тих, хто 
в першому воскресінні, щоб ви могли 
мати вічне життя” 2.

Саме тому ви відчуваєте бажання 
допомогти людині, якій важко просу-
ватися вперед, під ношею горя й труд-
нощів. Ви обіцяли, що допомагатимете 
Господу робити їхні тягарі легшими, 
і щоб їх було втішено. Вам було дано 
силу допомагати полегшувати ті ноші, 
коли ви отримали дар Святого Духа.

Незадовго до того, як Його роз-
п’яли, Спаситель описав спосіб, як 
Він допомагає полегшувати ноші і 
дає сили нести їх. Він знав, що Його 
учні відчуватимуть смуток. Він знав, 
що вони боятимуться за своє май-
бутнє. Він знав, що вони відчувати-
муть непевність щодо своєї здатності 
просуватися вперед.

Тому Він дав їм обіцяння, яке дає 
і нам, і всім Його учням:

“І вблагаю Отця Я,—і Втішителя 
іншого дасть вам, щоб із вами повік 
перебував,—

Духа правди, що Його світ при-
йняти не може, бо не бачить Його та 
не знає Його. Його знаєте ви, бо при 
вас перебуває, і в вас буде Він” 3.

Потім Він пообіцяв:
“Утішитель же, Дух Святий, що 

Його Отець пошле в ім’я Моє, Той 
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навчить вас усього, і пригадає вам 
усе, що Я вам говорив.

Зоставляю вам мир, мир Свій вам 
даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, 
ані не лякається!” 4

Лише протягом останніх кіль-
кох тижнів я бачив, як це обіцяння 
послати Святого Духа, було виконане 
в житті Божих дітей, які у молитві 
благали, щоб їхні тягарі було по-
легшено. Чудо полегшення тягарів 

прийшло в обіцяний Господом спо-
сіб. Він і Небесний Батько послали в 
допомогу Святого Духа, як Утішителя 
Його учням.

Недавно три покоління сім’ї 
горювали через смерть п’ятирічного 
хлопчика. Він помер через нещасний 

випадок, коли був зі своєю сім’єю на 
відпочинку. Мені випала можливість 
ще раз побачити, як Господь благо-
словляє вірних полегшенням і силою 
витерпіти.

Я бачив, у який спосіб Господь 
полегшив їхню велику ношу. Я був з 
ними, як Господній завітний слуга,—
яким або якою ви часто будете у 
своєму житті,—щоб “сумувати з тими, 
хто сумує, … і співчувати тим, хто 
потребує співчуття” 5.

Оскільки я знав, що це правда, мені 
було приємно і я відчував спокій, коли 
дідусь і бабуся запросили мене зустрі-
тися з ними і з батьками маленького 
хлопчика перед похованням.

Я молився, щоб знати, як я можу 
допомогти Господу втішити їх. Вони 
сиділи зі мною у нашій вітальні. Того 
холодного вечора я обігрів кімнату 
невеличким вогнищем у каміні.

Я відчув натхнення сказати їм, що 
люблю їх. Я сказав їм, що відчував 
любов Господа до них. Потім я нама-
гався сказати їм, що горюю з ними, 
але що тільки Господь знає і може 
досконало відчути їхні біль і сум.

Сказавши ті кілька слів, я відчув 
спонукання з любов’ю слухати їх, поки 
вони розповідають про свої почуття.

Протягом тієї години, коли ми си-
діли разом, вони говорили набагато 
більше, ніж я. Я відчував в їхньому 
голосі і бачив в їхніх очах, що Святий 
Дух торкнувся їх. Словами простого 
свідчення вони говорили про те, що 
сталося, і про свої почуття. Святий 
Дух вже дав їм спокій, який прихо-
дить з надією на вічне життя, що 
їхній син, який помер без гріха, міг 
бути їхнім навіки.

Коли я дав кожному з них благо-
словення священства, я подякував 
за вплив Святого Духа, який був 
там. Втішитель прийшов, принісши 
надію, сміливість і зміцнивши сили 
кожного з нас.

Тієї ночі я на власні очі побачив, 
як Господь працює з нами, щоб 
полегшувати ноші Свого народу. Ви 
пам’ятаєте з Книги Мормона, як Його 
народ майже зламався через тягарі, 
які поклали на їхні спини жорстокі 
наглядачі.

Люди благали про полегшення, як 
і багато тих, кого ми любимо і кому 
служимо. Ось, писання, які, я знаю, 
є істинними:

Мумбаї, Індія
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“І Я також полегшу тягарі, які по-
кладені на ваші плечі, щоб ви навіть 
не відчували їх на своїх спинах, навіть 
коли ви у залежності; і це Я зроблю 
для того, щоб ви предстали свідками 
Моїми після того, і щоб ви могли знати 
з впевненістю, що Я, Господь Бог, від-
відую Мій народ в їхніх скорботах.

І тоді сталося, що тягарі, які було 
покладено на Алму і його братів, 
зробилися легшими; так, Господь 
зміцнив їх, щоб вони могли зносити 
свої тягарі з легкістю, і вони підкори-
лися життєрадісно і з терпінням усій 
волі Господа” 6.

Я бачив це чудо багато разів. Най-
кращим чином ми полегшуємо ноші 
інших, допомагаючи Господу зміц-
нювати їх. Саме тому Господь додав 
до нашої відповідальності втішати 
інших, ще і наказ бути Його свідками 
в усі часи і в усіх місцях.

Батько і мама маленького хлоп-
чика свідчили про Спасителя того 
вечора в моїй вітальні. Прийшов 
Святий Дух і всіх було втішено. 
Батьків було зміцнено. Тягар смутку 
не зник, але їх було укріплено, щоб 
знести цей смуток. Їхня віра зміцни-
лась. А їхня сила продовжуватиме 
зростати, коли вони проситимуть 
про неї і житимуть гідно неї.

Свідчення Духа про Спокуту, яке 
прийшло того вечора, зміцнило Йова 
у тому, щоб нести його ношу:

“Та я знаю, що мій Викупитель 
живий, і останнього дня Він підійме 
із пороху

цю шкіру мою, яка розпадається, 
і з тіла свого я Бога побачу” 7.

Саме те свідчення Духа дало йому 
силу витерпіти. Він був готовий 
пройти через смуток і відсутність вті-
шення від оточуючих, щоб побачити 
радість, яка прийде до вірної лю-
дини, коли та віддано пройде через 
свої випробування.

Саме так було з Йовом. У цьому 
житті до нього прийшли благосло-
вення. Історія Йова закінчується 
чудово:

“А Господь поблагословив останок 
днів Йова більше від початку його. …

І таких вродливих жінок, як Йовові 
дочки, не знайшлося по всій землі. 
І дав їм їх батько спадщину поміж 
їхніми братами.

А Йов жив по тому сотню й сорок 
років, і побачив синів своїх та синів 
синів своїх, чотири покоління.

І впокоївся Йов старим та насиче-
ним днями” 8.

Для всіх нас мало бути залу-
чене саме це свідчення Духа про 

майбутню Спокуту, яку Йов бачив 
під час життєвих випробувань. Це ча-
стина великого плану щастя, який дав 
нам Батько. Через спокутну жертву 
Свого Сина Він дозволив Йому дати 
надію, яка втішає нас, яким би важ-
ким не був шлях додому до Нього.

Батько і Син послали Святого 
Духа, щоб утішати й зміцнювати 
учнів Господаря під час їхньої 
подорожі.

Я бачив це диво втішення, коли 
приїхав до каплиці, де мало від-
буватися поховання маленького 
хлопчика. Мене зупинила приємна 
молода жінка, яку я не впізнав. Вона 
пояснила, що прийшла на поховання, 
щоб розділити сум, і втішити, якщо 
випаде можливість.

Вона сказала, що прийшла на 
поховання, щоб і самій втішитися. 
Вона розповіла, що її перша дитина 
недавно померла. Вона тримала на 
руках прекрасну маленьку дівчинку. 
Я нахилився до неї, щоб подивитися 
на усміхнене обличчя дитини. Я запи-
тав маму дівчинки: “Як її звати?” Вона 
швидко і радісно відповіла: “Її звати 
Джой (тобто Радість). Радість завжди 
приходить після смутку”.

Вона склала мені своє свідчення. 
Я бачив, що мир і втішення прийшли 
до неї з єдиного певного джерела. 
Тільки Бог знає серця, а тому тільки 
Він насправді може сказати: “Я знаю, 
що ти відчуваєш”. Тому, я лише можу 
уявити її радість і смуток, який пе-
редував цьому, однак Господь, Який 
любить її, знає це.

Я лише частково розумію, яку 
радість Він відчуває щоразу, коли ви, 
як Його учні, допомагаєте Йому при-
нести мир і радість дитині нашого 
Небесного Батька.

Я свідчу, що Господь попросив 
кожного з нас, Його учнів, допо-
магати нести тягарі одне одного. 
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Ми пообіцяли робити це. Я свідчу, 
що Господь, через Свою Спокуту і 
Воскресіння, розірвав пута смерті. 
Я свідчу, що живий Христос посилає 
Святого Духа, Утішителя, тим, кого 
ми зобов’язані допомагати Йому 
втішати.

Як і я, всі ви є свідками істинності 
напису на шпильці, яку носила моя 
мама протягом більш, як 20 років, 
будучи членом генерального прав-
ління Товариства допомоги. Напис 
був таким: “Милосердя ніколи не 
минає” 9. Я все ще не знаю повного 
значення цих слів. Але воно трохи 
відкривалося мені, коли я бачив, як 
вона допомагає тим, хто був у нужді. 
Писання говорять нам про цю істину: 
“Милосердя є чиста любов Христа” 10.

Його любов ніколи не минає і 
ми завжди відчуватимемо в нашому 
серці спонукання “сумувати з тими, 
хто сумує … і співчувати тим, хто 
потребує співчуття” 11. І нас ніколи не 
полишить обіцяний Ним мир, коли 
ми будемо служити іншим для Нього.

Як Його свідок я дякую вам за те, 
що ви так добре робите, щоб допо-
могти живому Господу Ісусу Христу 
і Святому Духу, Утішителю, зміцню-
вати ослаблі коліна і піднімати руки, 
що опустилися 12. Всім своїм серцем 
я вдячний за жінок у моєму житті, 
які допомагали мені і благословляли 
мене, як істинні учні Ісуса Христа. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Матвій 11: 28–30.
 2. Мосія 18:8–9.
 3. Іван 14:16–17.
 4. Іван 14:26–27.
 5. Мосія 18:9.
 6. Мосія 24:14–15.
 7. Йов 19:25–26.
 8. Йов 42:12, 15–17.
 9. 1 Коринтянам 13:8.
 10. Мороній 7:47.
 11. Мосія 18:9.
 12. Див. Учення і Завіти 81:5.
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Коли то Тебе ми недужого бачили, 
чи у в’язниці—і до Тебе прийшли?”

Цар відповість і промовить до них: 
“Поправді кажу вам: що тільки вчи-
нили ви одному з найменших братів 
Моїх цих,—те Мені ви вчинили” 1.

Ви і я прагнемо такого теплого 
привітання від Спасителя. Але як 
ми можемо заслужити на нього? Го-
лодних, бездомних і самотніх дітей 
Небесного Батька більше, ніж ми 
спроможні допомогти. І їх кількість 
зростає швидше, ніж наша можли-
вість допомогти.

Тому Господь дав нам те, що ко-
жен з нас може зробити. Ця заповідь 
є настільки простою, що її може зро-
зуміти і дитина. Це заповідь з чудо-
вим обіцянням тим, хто в нужді, і нам.

Це закон посту. Слова у книзі Ісаї 
містять описання Господом заповіді 
і благословення, які доступні тим з 
нас, хто належить до Його Церкви:

“Чи ж ось це не той піст, що Я 
вибрав його: розв’язати кайдани 
безбожности, пута ярма розв’язати 
й пустити на волю утиснених, і всяке 
ярмо розірвати?

Чи ж не це,—щоб вламати голод-
ному хліба свого, а вбогих бурлаків 
до дому впровадити? Що як побачиш 

Бо Я голодував був—і ви нагоду-
вали Мене, прагнув—і ви напоїли 
Мене, мандрівником Я був—і Мене 
прийняли ви.

Був нагий—і Мене зодягли ви, сла-
бував—і Мене ви відвідали, у в’язниці 
Я був—і прийшли ви до Мене”.

Тоді відповідять Йому праведні й 
скажуть: “Господи, коли то Тебе ми 
голодного бачили—і нагодували, або 
спрагненого—і напоїли?

Коли то Тебе мандрівником ми 
бачили—і прийняли, чи нагим—і 
зодягли?

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Мої дорогі брати та сестри, я з 
радістю висловлюю вам свою 
любов на цій генеральній кон-

ференції Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. Ця радість походить 
від свідчення Духа, що любов Спаси-
теля сягає кожного з вас і всіх дітей 
Небесного Батька. Наш Небесний 
Батько бажає благословити Своїх ді-
тей духовно і матеріально. Він розуміє 
всі їхні потреби, їхні болі і їхні надії.

Коли ми допомагаємо комусь, 
Спаситель сприймає це, ніби ми 
простягнули руку допомоги Йому.

Він розповів нам, як це буде на-
справді, описуючи майбутню подію, 
в якій всі ми братимемо участь, коли 
побачимо Його після того, як наше 
життя у цьому світі буде завершене. 
Картина того дня у моєму розумі 
стала більш живою в ті дні, коли я мо-
лився і постився, щоб дізнатися, про 
що говорити цього ранку. Господь 
описав те майбутнє інтерв’ю Своїм 
учням, і в ньому сказано про те, чого 
ми також прагнемо всім своїм серцем:

“Тоді скаже Цар тим, хто праворуч 
Його: “Прийдіть, благословенні Мого 
Отця, посядьте Царство, уготоване 
вам від закладин світу.

“Чи ж ось це не той піст, 
що Я вибрав його?”
Ваше пожертвування від посту зробить більше, ніж допоможе 
нагодувати і вдягнути тіло. Воно зцілить і змінить серця.

Суботня ранкова сесія | 4 квітня 2015 р.
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нагого,—щоб вкрити його, і не 
сховатися від свого рідного?

Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє 
світло, і хутко шкірою рана твоя 
заросте, і твоя справедливість ходи-
тиме перед тобою, а слава Господня 
сторожею задньою!

Тоді кликати будеш—і Господь 
відповість, будеш кликати—і Він 
скаже: Ось Я! Якщо віддалиш з- поміж 
себе ярмо, не будеш підносити 
пальця й казати лихого,

і будеш давати голодному хліб 
свій, і знедоленому душу наситиш,—
тоді- то засвітить у темряві світло твоє, 
і твоя темрява ніби як полудень стане,

і буде Господь тебе завжди прова-
дити, і душу твою нагодує в посуху, 
кості твої позміцняє, і ти станеш, не-
мов той напоєний сад, і мов джерело 
те, що води його не всихають!” 2

Тож Господь дав нам просту 
заповідь з чудовим обіцянням. У 
Церкві в наші дні нам запропонована 
можливість поститися один раз на 
місяць і давати щедрі пожертвування 
від посту через нашого єпископа або 
президента філії на користь бідних 
і нужденних. Дещо з того, що ви 
даєте, буде використовуватися, щоб 

допомогти тим, хто навколо вас, мож-
ливо комусь з вашої власної родини. 
Господні слуги молитимуться і пости-
тимуться про одкровення, щоб знати, 
кому допомогти, і яку допомогу 
надати. Ті кошти, які не потрібні, щоб 
допомагати людям у вашому місце-
вому церковному підрозділі, стануть 
доступними, щоб благословляти 
інших членів Церкви по всьому світу, 
які перебувають у нужді.

Заповідь поститися заради бідних 
супроводжується багатьма благосло-
веннями. Президент Спенсер В. Кім-
бол назвав невиконання цього закону 
гріхом бездіяльності, який має велику 
ціну. Він написав: “Щедрі обіцяння 
дані Господом тим, хто поститься і 
допомагає нужденним. … Натхнення 
і духовний провід прийдуть разом з 
праведністю і близькістю до нашого 
Небесного Батька. Невиконання цієї 
праведної дії—поститися, позбавить 
нас цих благословень” 3.

Я отримав одне з цих благо-
словень лише кілька тижнів тому. 
Оскільки генеральна конференція 
припадає на вихідні дні, які зазви-
чай включають в себе збори посту і 
свідчень, я молився і постився, щоб 

знати, як я все ще можу виконувати 
заповідь дбати про тих, хто в нужді.

В суботу, все ще постуючи, я 
прокинувся о 6:00 ранку і знову по-
молився. Я відчув натхнення подиви-
тися світові новини. Там я прочитав 
такий звіт:

“Тропічний циклон Пем зруйнував 
багато будинків, вдаривши прямо 
в Порт- Віла, столицю Вануату. Він 
убив принаймні шістьох людей 
у Вануату, відповідно до перших 
підтверджених даних про смерті від 
одного з найпотужніших ураганів, 
який вдарив по суші.

Коли [циклон] пройшовся по 
країні тихоокеанського острова, на 
ньому майже не залишилося непова-
лених дерев 4.

Група з оцінювання пошкоджень 
під час надзвичайних ситуацій 
організації World Vision планувала 
оцінити пошкодження після того, 
як ущухне ураган.

Вони порадили жителям знайти 
притулок у міцних спорудах, таких 
як університети і школи.

А потім сказали: “Найміцнішими 
їхніми спорудами є церковні бу-
динки з цементу,—прокоментувала 
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Інга Мефем [з] організації CARE 
International.— … Дехто не має 
й того. Важко знайти будівлю, яка 
допоможе вам вистояти в ураган  
5- ї категорії” 5.

Коли я читав про це, то згадав, як 
відвідував маленькі домівки у Вану-
ату. Я міг уявити, як люди юрбилися 
в домівках, зруйнованих вітрами. І 
тоді я пригадав, як тепло мене вітали 
люди у Вануату. Я подумав про те, як 
вони і їхні сусіди рятувалися у наших 
безпечних каплицях.

Тоді я подумав про єпископа і 
президента Товариства допомоги, 
які ходили серед них, заспокоювали, 
роздавали ковдри, їжу, щоб поїсти, і 
воду, щоб попити. Я міг уявити наля-
каних дітей, які скупчилися разом.

Вони знаходяться дуже далеко від 
дому, де я прочитав той звіт, однак я 
знав, що Господь буде робити через 
Своїх слуг. Я знав, що саме надало 
їм можливість допомагати тим дітям 
Небесного Батька—пожертвування 
від посту, які щедро віддавали учні 
Господа, хто жив далеко від них, але 
знаходився близько до Господа.

Тож я не став чекати неділі. Того 
ранку я відніс своєму єпископу 
пожертвування від посту. Я знаю, 
що мої пожертвування можуть 
використовуватися єпископом і 
президентом Товариства допомоги, 
щоб допомогти комусь, хто мешкає 
по- сусідству. Мої невеликі пожер-
твування можливо не знадобляться 
тут, де живе моя сім’я і я, але місцеві 

надлишки можуть потрапити навіть 
до Вануату.

Інші урагани і трагедії підуть сві-
том до людей, яких любить Господь, 
і чиї скорботи Він відчуває. Частина 
ваших і моїх пожертвувань від посту 
цього місяця буде використана, щоб 
допомогти комусь, десь, чиє полег-
шення Господь відчує, ніби воно 
було Його особистим.

Ваше пожертвування від посту 
зробить більше, ніж допоможе наго-
дувати і вдягнути тіло. Воно зцілить 
і змінить серця. Плодом пожертву-
вання доброї волі може бути ба-
жання в серці отримувача допомогти 
іншим у нужді. Так відбувається по 
всьому світу.

Так сталося і в житті сестри Ебі 
Турей, яка мешкає в Сьєрра- Леоне. 
Громадянська війна почалася у 1991 
році. Вона роками спустошувала 
країну. Сьєрра- Леоне вже була од-
нією з найбідніших країн у світі. “Під 
час війни було неясно, хто [керував] 
країною. Банки … закрилися, уря-
дові служби не працювали, поліцей-
ські загони [були неефективними 
проти повстанців], … і там був хаос, 
убивства та смуток. Десятки тисяч 
людей втратили своє життя, а більш 
як два мільйона людей були змушені 
полишити свої домівки, щоб уник-
нути смерті” 6.

Навіть у такі часи Церква Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів зростала.

Одну з перших філій було орга-
нізовано у місті, де мешкала сестра 

Турей. Її чоловік був першим пре-
зидентом філії. Під час громадян-
ської війни він служив президентом 
округу.

Коли [зараз] до сестри Турей 
приходять гості, їй подобається по-
казувати їм два [скарби] з часів війни: 
блузку у блакитно- білу стрічку, яку 
[вона взяла] з купи ношеного одягу, 
[переданого членами Церкви], і ков-
дру, яка зараз вже була потертою і 
геть дірявою” 7.

Вона каже: “Цю блузку я [отри-
мала] першою. … Зазвичай я вдягала 
її на роботу—вона була такою гар-
ною. [В ній я так чудово себе відчу-
вала]. У мене не було іншого одягу.

Під час війни ця ковдра зігрівала 
нас—мене і моїх дітей. Коли пов-
станці приходили, щоб атакувати 
нас, це була єдина річ, яку я [могла] 
тримати в руках, [коли ми втікали у 
чагарники, щоб сховатися]. Тож ми 
брали ковдру з собою. Вона зігрівала 
нас і захищала від комарів” 8.

Сестра Турей говорить про свою 
вдячність президентові місії, який 
пробирався у виснажену війною кра-
їну з [грошима] у кишені. Ті кошти з 
пожертвувань від посту таких людей, 
як ви, дозволяли святим купувати 
їжу, яку більшість сьєрра- леонців не 
могли собі дозволити 9.

Сестра Турей, говорячи про тих 
людей, які були досить щедрими, 
щоб жертвувати, аби вони вижили, 
каже: “Коли я думаю [про] людей, 
які робили це, … то відчуваю, що [їх 
було] послано Богом, оскільки для 
[нас] ці добрі справи чинили прості 
люди” 10.

Не так давно з Ебі сидів один 
гість зі Сполучених Штатів. Коли він 
був з нею, його очі “зупинилися на 
примірнику Писань, який лежав на 
столі”. Він міг засвідчити, що вони 
були скарбом “з багатьма позначками 
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і примітками на полях. Сторінки 
були [потертими]; деякі з них по-
рвані. А обкладинка відірвалася 
від переплетення”.

Він тримав Писання у своїй 
“руці і ніжно перегортав сторінки. 
“Гортаючи сторінки, він знайшов” 
жовту копію бланку “Десятина та 
інші пожертвування”. “Він” побачив, 
що у країні, де “долар цінувався, 
як золото”, Ебі Турей платила один 
долар, як свою десятину, один 
долар до місіонерського фонду і 
один долар, як пожертвування від 
посту для тих, за її словами, хто був 
“дійсно бідним”.

Гість закрив Писання сестри Турей 
і, знаходячись поруч з цією вірною 
африканською матір’ю, подумав, що 
знаходиться на священній землі 11.

Саме так, як отримання благосло-
вення від ваших і моїх пожертвувань 
від посту може змінити серця, те ж 
саме робить і піст заради благопо-
луччя інших. Навіть дитина може 
відчути це.

Багато дітей і деякі дорослі з 
особистих причин можуть вважати 
24- годинний піст важкою справою. 
За словами Ісаї, можна відчувати, 

що піст мучить душу їхню. Мудрі 
батьки бачать цю можливість, а тому 
старанно дотримуються поради 
Президента Джозефа Ф. Сміта: 
“Краще навчити їх принципу і дати 
їм виконати його, коли вони вже 
достатньо дорослі, щоб вибирати 
з розумінням” 12.

Недавно я побачив благословення 
в тій пораді. Один з моїх онуків зро-
зумів, що 24- годинний піст переви-
щував його сили витерпіти. Однак 
його мудрі батьки все ж закарбували 
цей принцип в його серці. В одного 
з його шкільних друзів недавно 
несподівано помер його юний кузен. 
Мій онук спитав свою маму в пісний 
день, приблизно в той час, коли він 
завжди відчував, що піст вже важко 
продовжувати, чи краще почувати-
меться його друг, який сумував, якщо 
він продовжить свій піст.

Його питання було підтверджен-
ням поради Президента Джозефа Ф. 
Сміта. Мій онук дійшов до пункту, де 
не тільки зрозумів принцип посту, 
але той ще й укорінився в його серці. 
Він навчився відчувати, що його піст 
і молитви приведуть до благосло-
вення від Бога для когось в нужді. 
Якщо він достатньо часто житиме 
за цим принципом, в його особи-
стому житті він приведе до чудових 
результатів, як обіцяно Господом. Він 
матиме духовне благословення сили 
отримувати натхнення і більшу спро-
можність чинити опір спокусі.

Ми не знаємо всіх причин, чому 
Ісус Христос пішов у пустиню по-
ститися і молитися. Однак ми знаємо 
принаймні про один результат: 
Спаситель не піддався жодній спокусі 
Сатани зловжити Його божествен-
ною владою.

Той короткий час, що ми пости-
мося кожного місяця, і та невелика 
сума, яку ми жертвуємо для бідних, 

можуть лише трохи змінити наш 
характер, щоб ми більше не хотіли 
чинити зла. Але є велике обіцяння, 
навіть коли ми помірковано робимо 
все, що можемо, щоб молитися,  
поститися і жертвувати для тих,  
хто в нужді:

“Засяє тоді, мов досвітня зоря, 
твоє світло, і хутко шкірою рана твоя 
заросте, і твоя справедливість ходи-
тиме перед тобою, а слава Господня 
сторожею задньою!

Тоді кликати будеш—і Господь 
відповість, будеш кликати—і Він 
скаже: Ось Я!” 13

Я молюсь, щоб ми домагалися цих 
великих благословень для себе і для 
наших сімей.

Я свідчу, що Ісус є Христос, що в 
Його Церкві нас запрошено допома-
гати Йому в піклуванні про бідних 
в Його спосіб, і що Він обіцяє вічні 
благословення, які прийдуть, коли ми 
допомагатимемо Йому. У священне 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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і вони також народжували синів і 
дочок” (Мойсей 5:2–3).

Заповідь розмножуватися і напов-
нювати землю ніколи не відмінялася. 
Вона є суттєво важливою для плану 
викуплення і є джерелом людського 
щастя. Через праведне використання 
цієї сили, ми можемо наблизитися до 
нашого Батька на Небесах і відчути 
повноту радості, навіть божествен-
ність. Сила породження не випадкова 
складова плану; це план щастя; це 
ключ до щастя.

Людське бажання паруватися є 
постійним і дуже сильним. Наше ща-
стя у смертному житті, наші радість 
і піднесення залежать від того, як ми 
відреагуємо на ці постійні, фізичні 
бажання. Коли сила породження до-
зріває на початку розквіту змужніло-
сті та жіночності, у природній спосіб 
з’являються дуже особисті почуття, 
і це відрізняється від будь- якого ін-
шого фізичного досвіду.

В ідеалі, парування починається з 
романтичних стосунків. Хоча тради-
ції можуть відрізнятися, ці стосунки 
розквітають з усіма, описаними в 
книжках, почуттями захоплення, 
очікування, іноді навіть відмови. Там 
і місяць, і троянди, і любовні листи, і 
пісні про любов, і вірші, і рука в руці 
та інші вияви почуттів між молодим 
чоловіком і молодою жінкою. Нав-
коло пари зникає світ, і вони відчува-
ють радість.

І якщо ви гадаєте, що розквіт захо-
плюючої юної романтичної любові 
є вершиною і втіленням усіх можли-
востей, які надає джерело життя, ви 
ще не бачили відданості та комфорту 
тривалої любові у шлюбі. Одружені 
пари випробовуються спокусами, 
непорозуміннями, фінансовими 
проблемами, сімейними кризами та 
хворобами, й увесь цей час любов 
міцніє. Зріла любов дає блаженство, 

І Боги сказали: Ми благословимо 
їх. І Боги сказали: Ми зробимо так, 
щоб вони були плідними, і розмно-
жувалися, і наповнювали землю, 
і підпорядковували її” (Авраам 
4:27–28).

І так почався цикл людського 
життя на цій землі, коли “пізнав Адам 
жінку свою, і вона породила йому 
синів і дочок, і вони почали плоди-
тися й наповнювати землю.

І … сини й дочки Адама почали 
розділятися по двоє на цій землі, … 

Президент Бойд К. Пекер
Президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Багато років тому, після Другої 
світової війни, я навчався в ко-
леджі. Там я зустрів Донну Сміт. 

Десь у той час я прочитав, що дві не-
від’ємні складові успішного шлюбу—
це печиво і поцілунок. Я вважав, що 
то був досить хороший баланс.

Зранку я ходив до коледжу, а 
потім повертався до Бригам- Сіті, щоб 
після обіду попрацювати в автомай-
стерні мого батька. Останнім з ран-
кових класів Донни була економіка 
домогосподарства. Перед тим, як іти, 
я заходив до її класу. На дверях було 
напівпрозоре скло, але якщо я ставав 
близько до цього скла, вона могла 
бачити мій силует. Вона тихенько 
виходила, щоб винести мені печиво 
і поцілувати. Решта—вже історія. 
Ми побралися у Логанському храмі і 
це стало початком чудової пригоди 
нашого життя.

Роками я часто навчав важли-
вому принципу: мета усієї діяльно-
сті Церкви—це досягти того, щоб 
чоловік і жінка зі своїми дітьми були 
щасливі вдома і запечатані разом на 
час і на всю вічність.

Спочатку:
“Тож зійшли Боги, щоб організу-

вати людину за Своїм власним обра-
зом, за образом Богів сформувати її, 
чоловіком та жінкою сформувати їх.

План щастя
Мета усієї діяльності Церкви—це досягти того, щоб чоловік і жінка  
зі своїми дітьми були щасливі вдома і запечатані на всю вічність.
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якого навіть уявити не можуть 
молодята.

Справжня любов вимагає стрима-
ності, щоб до шлюбу не відбувалося 
того взаємного вияву почуттів, який 
дає волю священним силам цього 
джерела життя. Це означає, що слід 
уникати ситуацій, в яких вами почне 
керувати фізичне бажання. Чиста 
любов вимагає, щоб лише після 
клятви вічної вірності, легальної та 
законної церемонії, а в ідеалі—після 
обряду запечатування у храмі, ці 
сили породження були використані 
під наглядом Бога для повного вияву 
любові. Це має відбуватися лише і 
тільки з тим єдиним, чи тією єдиною, 
хто є вашим напарником навіки.

Коли ми входимо у цей процес 
гідно, він поєднує найчудовіші та 
найпіднесеніші фізичні, емоційні 
й духовні почуття, пов’язані зі сло-
вом любов. Ця частина життя немає 
нічого рівного собі, нічого подібного 
у всьому людському досвіді. Вона, за 
умови укладання завітів та їх дотри-
мання, буде тривати вічно “бо в ньому 
висвячують на отримання ключів свя-
того священства, щоб ви могли мати 
шану й славу” (УЗ 124:34), “слав[у], 
яка буде повнотою і продовженням 
сімені на віки вічні” (УЗ 132:19).

Але романтична любов є недовер-
шеною; це прелюдія. Любов піджив-
люється появою дітей, які приходять 
з джерела життя, що довірено парам 
у шлюбі. Зачаття відбувається у 
шлюбному поєднанні чоловіка і 
дружини. Малесеньке тільце починає 
формуватися за дуже складною, диво-
вижною схемою. Дитина з’являється 
в процесі дива народження, ство-
рена за подобою її земного батька і 
матері. В її смертному тілі є дух, який 
має здатність відчувати і сприймати 
духовне. В тому смертному тілі цієї 
дитини спить сила породжувати по-
томство за її власною подобою.

“А дух і тіло є душею людини” 
(УЗ 88:15), й існують духовні та 
фізичні закони, які слід виконувати, 
якщо ми бажаємо бути щасливими. 
Є вічні закони, включаючи закони, 
які стосуються цієї сили давати життя 
“нескасовно встановлені в небесах 
до заснування цього світу, на яких 
ґрунтуються всі благословення” (див. 
УЗ 130:20). Це духовні закони, які 
визначають моральні норми для люд-
ства (див. Переклад Джозефа Сміта, 
Римлянам 7:14–15; 2 Нефій 2:5; УЗ 
29:34; 134:6). Це завіти, які зв’язують, 
запечатують й охороняють і дають 
обіцяння вічних благословень.

Алма наставляв свого сина 
Шиблома: “Гляди, щоб ти стримував 
усі свої пристрасті, щоб ти сповнився 
любові” (Алма 38:12). Стримування 
допомагає скеровувати, направляти, 
обмежувати. Нашу пристрасть слід 
контролювати. Якщо використовувати 
її в межах закону, сила породження 
благословлятиме й освячуватиме 
(див. Учення Президентів Церкви: 
Джозеф Ф. Сміт [1999], с. 159).

Спокуси є завжди. Через те, що 
супротивник не може давати життя, 
він заздрить усім, хто має цю надзви-
чайну силу. Він і ті, хто пішли за ним, 
були вигнані і втратили право мати 
смертне тіло. “Він прагне всіх людей 
зробити так само нещасними, як сам” 
(2 Нефій 2:27). Він спокушатиме, 
якщо зможе, щоб принизити, зіпсу-
вати і, якщо можливо, знищити цей 
дар, яким ми можемо, якщо будемо 
гідними, мати вічне зростання (див. 
УЗ 132:28–31).

Якщо ми забруднимо наші дже-
рела життя або підведемо інших 
до гріха, то отримаємо покарання 
більш “виняткові” і які буде настільки 
“важко зносити” (УЗ 19:15), що всі фі-
зичні задоволення не варті такої ціни.

Алма сказав своєму сину Коріан-
тону: “Хіба ти не знаєш, сину мій, 
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що це мерзота в очах Господа; так, 
наймерзотніший серед усіх гріхів, 
крім пролиття невинної крові або 
зречення Святого Духа?” (Алма 39:5). 
Ми не зможемо уникнути наслідків, 
якщо вчинимо гріх.

Єдиним законним, уповноваженим 
виявом сил породження є застосу-
вання їх між чоловіком і дружиною, 
чоловіком і жінкою, які перебува-
ють у законному шлюбі. Усе інше 
порушує заповіді Бога. Не піддавай-
теся жахливій спокусі супротивника, 
оскільки усі борги гріха мають бути 
сплачені “поки не віддаси ти й остан-
нього шеляга” (Матвій 5:26).

Ні в чому щедрість і милість 
Бога не проявляється більше, ніж 
у покаянні.

Наші фізичні тіла, зазнавши ушко-
джень, можуть відновити себе, іноді 
за допомогою лікаря. Однак, якщо 
ушкодження великі, часто може за-
лишатися шрам, як нагадування про 
ушкодження.

Інша справа наші духовні тіла. 
Наші духи ушкоджуються, коли ми 
робимо помилки і грішимо. Та на 
відміну від наших смертних тіл, коли 
процес покаяння завершено, шрамів 
не залишається через Спокуту Ісуса 
Христа. Обіцяння таке: “Ось, хто по-
каявся у своїх гріхах, того прощено, 
і Я, Господь, не пам’ятаю їх більше” 
(УЗ 58:42).

Коли ми говоримо про шлюб і 
сімейне життя, обов’язково прихо-
дить думка: “А як же винятки?” Дехто 

народжується із обмеженнями і не 
може мати дітей. У деяких невинних 
людей шлюб руйнується через невір-
ність їхніх подружь. Інші не одружу-
ються і ведуть самотнє, гідне життя.

На цей час я утішу так: Бог—наш 
Батько! Уся любов і щедрість, які є 
в ідеального земного батька, помно-
жені в Ньому, Хто є наш Батько і наш 
Бог, понад здатність смертного ро-
зуму усвідомити це. Його суди спра-
ведливі; Його милість—безмежна; 
Його сила компенсувати перевищує 
будь- яке земне порівняння. “Коли ми 
надіємося на Христа тільки в цьому 
житті, то ми найнещасніші від усіх 
людей” (1 Коринтянам 15:19).

Тепер я благоговійно використаю 
слово храм. Я бачу кімнату для запе-
чатування й олтар з молодою парою, 
яка стоїть біля нього на колінах. Цей 
священний храмовий обряд—наба-
гато більше, ніж укладання шлюбу, 
бо цей шлюб може бути запечатаний 
Святим Духом обіцяння, і Писання 
проголошують, що ми “успадкує[мо] 
престоли, царства, панування і влади, 
владарювання, усі висоти та глибини” 
(УЗ 132:19). Я бачу радість, яка очікує 
на тих, хто приймає цей надзвичай-
ний дар і гідно його використовує.

Ми з сестрою Донною Сміт Пекер 
були пліч- о- пліч у шлюбі майже 70 
років. У тому, що стосується моєї 
дружини, матері наших дітей, у 
мене немає слів. Почуття настільки 
глибоке і вдячність така сильна, що я 
майже не можу говорити. Найбільша 

нагорода, яку ми отримали у цьому 
житті і в наступному—це наші діти й 
наші онуки. Ближче до кінця наших 
смертних днів, проведених разом, я 
вдячний за кожний момент, коли я 
був поряд з нею, і за обіцяння, дане 
Господом, що цьому не буде кінця.

Я свідчу, що Ісус є Христос і 
Син живого Бога. Він очолює цю 
Церкву. Через Його Спокуту і силу 
священства, сім’ї, які ми започатку-
вали у смертному житті, можуть бути 
разом у вічностях. Спокута, яка може 
викупити кожного з нас, не залишає 
шрамів. Це означає, що незалежно від 
того, що ми зробили, чи де ми були, 
чи яким чином щось сталося, якщо ми 
щиро покаємося, Він пообіцяв, що Він 
викупить. І коли Він викупив, це все 
владнало. Серед нас багато тих, хто 
пробуксовує через почуття провини, 
не знаючи точно, як позбавитися цих 
почуттів. Ви позбавляєтеся їх, при-
йнявши Спокуту Христа, і все те, що 
було сердечним болем, може пере-
творитися на красу, і любов, і вічність.

Я так вдячний за благословення 
Господа Ісуса Христа, за силу по-
родження, за силу викуплення, за 
Спокуту—Спокуту, яка може змити 
добіла усю брудноту, незалежно 
від того, наскільки це все є склад-
ним, чи як довго тривало, чи скільки 
разів повторювалося. Спокута може 
зробити вас знову вільними, щоб ви 
рухалися вперед, у чистоті і гідності, 
тим шляхом, який ви обрали у житті.

Я свідчу, що Бог живе, що Ісус є 
Христос, що Спокута—це не щось за-
гальне, призначене для всієї Церкви. 
Спокута—індивідуальна, і якщо є те, 
що непокоїть вас—щось настільки 
давнє, що ви ледве можете це зга-
дати—застосуйте Спокуту. Вона це 
вичистить, і ви, як і Він, більше не 
пам’ятатимете ваших гріхів. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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роблять усе можливе, аби виконати 
свої призначені Богом ролі, описані 
в Проголошенні про сім’ю, зокрема 
головувати в праведності, забезпечу-
вати і захищати свої сім’ї. Будь ласка, 
знайте, що я глибоко усвідомлюю, 
наскільки теми батьківства, материн-
ства і шлюбу можуть бути болісними 
для багатьох. Я знаю, що деякі члени 
Церкви вважають, що їхні домівки 
ніколи не сягнуть такого стану, який 
вони вважають ідеальним. Багато 
хто відчуває біль через недбалість, 
жорстоке ставлення, згубні звички і 
неправильні традиції та культуру. Я 
не захищаю дії чоловіків або жінок, 
які свідомо або навіть несвідомо 
стають причиною болю, страждань 
і розпачу в їхніх домівках. Але сьо-
годні я говоритиму про щось інше.

Я переконана, що чоловік ніколи 
не є більш привабливим для своєї 
дружини, ніж коли він виконує свої 
Богом дані ролі, служачи як гідний 
носій священства—насамперед у 
своєму домі. Я з любов’ю і вірою 
сприймаю ці слова президента 
Пекера, звернені до гідних чоловіків 
і батьків: “Влада священства, яку ви 
маєте, надана вам безпосередньо від 
Господа, щоб захищати ваші домівки. 
Настануть часи, коли усе, що стоя-
тиме щитом між вашою сім’єю і злом 
супротивника, буде ця влада” 6.

Духовні провідники і вчителі в домі
На початку цього року я була на 

похороні надзвичайного звичайного 
чоловіка—дядечка мого чоловіка 
на ім’я Дон. Один із синів дядечка 
Дона розповів про випадок зі свого 
дитинства, який стався невдовзі після 
того, як його батьки придбали свій 
перший будинок. Оскільки в сім’ї 
було п’ятеро маленьких дітей, яких 
треба було годувати й одягати, не ви-
стачало грошей на огорожу навколо 

любов до мого улюбленого су-
путника життя Крейга. Він—доро-
гоцінний дар для мене! У моєму 
патріаршому благословенні є чудова 
і священна фраза, яка стосується 
мого чоловіка: моє життя і життя моїх 
дітей “буде хорошим, завдяки його 
піклуванню”. Я розумію, що Крейг є 
виповненням того обіцяння. Звернув-
шись до слів Марка Твена, я кажу, що 
“життя без [Крейга] не було б жит-
тям” 5. Я кохаю його серцем і душею!

Божественні ролі й обов’язки
Сьогодні я хочу вшанувати 

чоловіків, батьків, братів, синів і 
дядечків, які знають, ким вони є, і які 

Лінда К. Бертон
Генеральний президент Товариства допомоги

Крім надихаючих промов, музики 
і молитов, які завжди зворушу-
ють серце під час генеральної 

конференції, багатьом сестрам, як 
вони мені казали, найбільше подоба-
ється спостерігати за Першим Прези-
дентством і Кворумом дванадцятьох, 
коли вони сидять на подіумі зі своїми 
вічними супутницями. І хіба всім нам 
не подобається слухати, з якою ніжні-
стю Брати виявляють їм свою любов?

Говорячи про свою дружину 
Донну, президент Бойд К. Пекер 
сказав: “З огляду на чин, який у мене 
є, я маю урочистий обов’язок сказати 
правду: вона—досконала” 1.

“Вона є сонячним світлом у моєму 
житті” 2,—сказав президент Дітер Ф. 
Ухтдорф про свою дружину Гарріет.

Президент Генрі Б. Айрінг, розпо-
відаючи про свою дружину Кетлін, 
сказав: “Вона є людиною, яка завжди 
пробуджувала в мені бажання вияв-
ляти свою найкращу сутність” 3.

А Президент Томас С. Монсон, роз-
повідаючи про свою улюблену Френ-
сіс, сказав: “Вона була коханням мого 
життя, моїм надійним повірником і 
моїм найближчим другом. Сказати, що 
я сумую за нею, це майже нічого не 
сказати про глибину моїх почуттів” 4.

Я також хочу виразити свою 

Ми піднімемося разом
Як жінки і чоловіки, які дотримуються завітів, ми повинні піднімати 
одне одного і допомагати одне одному ставати такими людьми, 
якими хоче бачити нас Господь.
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подвір’я. Поставившись серйозно 
до однієї зі своїх божественних ро-
лей—захисника своєї сім’ї,—дядечко 
Дон вбив кілька невеликих кілочків у 
землю, узяв мотузку і натягнув її від 
кілочка до кілочка навколо всього 
подвір’я. Після цього він покликав до 
себе дітей. Показуючи їм на кілочки 
і мотузку, він пояснив, що якщо вони 
будуть залишатися в межах тимчасо-
вої огорожі, то будуть у безпеці.

Одного дня візитні вчительки не 
могли повірити свої очам, спостері-
гаючи таку сцену: коли вони підхо-
дили до будинку, п’ятеро малих дітей 
слухняно стояли біля краю мотузки, 
нетерпляче дивлячись на м’яч, який 
перестрибнув за огорожу і потрапив 
на вулицю. Хтось із малюків побіг 
покликати татка, який, відгукнувшись 
на прохання, прибіг і приніс м’яч.

Пізніше на цьому ж похороні най-
старший син зі сльозами на очах ска-
зав, що все, на що він сподівається 
у своєму житті—це бути схожим на 
свого улюбленого тата.

Президент Езра Тефт Бенсон казав:
“О чоловіки і батьки у Ізраїлі! Ви 

можете так багато робити для спа-
сіння і піднесення своїх сімей! …

Пам’ятайте про своє священне 
покликання батька в Ізраїлі—ваше 
найважливіше покликання у часі й у 
вічності—покликання, від якого вас 
ніколи не буде звільнено.

Ви повинні допомагати у ство-
ренні домівки, де зможе перебувати 
Дух Господа” 7.

Якими актуальними ці пророчі 
слова є сьогодні.

Мабуть важко, принаймні для 
чоловіків завіту, жити у світі, який не 
тільки принижує їхні божественні 
ролі та обов’язки, але й посилає 
хибні меседжі про те, що означає 
бути “справжнім чоловіком”. Один з 
неправдивих меседжів є таким: “Для 
мене найважливішим є я сам”. На 
протилежному кінці шкали—приниз-
ливий і глузливий меседж про те, що 
в чоловіках і батьках більше немає 
потреби. Я благаю вас не слухати 
брехню Сатани! Він втратив свя-
щенний привілей стати коли- небудь 
чоловіком або батьком. Оскільки він 
заздрить тим, хто має священні ролі, 
яких у нього ніколи не буде, він має 
намір зробити “всіх людей … так 
само нещасними, як сам”! 8

Піднімати і допомагати у наших 
взаємодоповнюючих ролях

Брати і сестри, ми потрібні одне 
одному! Як жінки і чоловіки, які 
дотримуються завітів, ми повинні 
піднімати одне одного і допомагати 
одне одному ставати такими людьми, 
якими хоче бачити нас Господь. І 
нам треба працювати разом, аби 
піднімати підростаюче покоління й 

допомагати йому досягнути свого бо-
жественного потенціалу спадкоємців 
вічного життя. Ми можемо робити 
так, як робив старійшина Роберт Д. 
Хейлз і його дружина Мері, аби 
наслідувати сказане в приказці: “Ти 
піднімаєш мене, я піднімаю тебе і ми 
піднімемося разом” 9.

З Писань ми знаємо, що “не до-
бре, щоб бути чоловіку самотнім”. 
Саме тому наш Небесний Батько 
створив “йому поміч, подібну до 
нього” 10. Фраза поміч, подібна до 
нього, означає “помічника, який йому 
підходив, був гідним його чи подіб-
ним до нього” 11. Наприклад, наші 
дві руки схожі одна на одну, але не 
повністю однакові. Насправді, вони 
є повною протилежністю, але вони 
доповнюють одна одну і підходять 
одна одній. Працюючи разом, вони 
сильніші 12.

У церковному Довіднику, в 
розділі, присвяченому сім’ям, є таке 
твердження: “Природа духів чо-
ловічої і жіночої статі є такою, що 
вони довершують одне одного” 13. 
Будь ласка, зазначте, що там ска-
зано “довершують одне одного”, а 
не “змагаються одне з одним”! Ми 
тут, аби допомагати, піднімати і 
радіти одне одному, намагаючись 
стати якомога кращими. Сестра 
Барбара Б. Сміт мудро навчала: 
“Можна отримати набагато більше 
радості, коли ми радіємо успіхам 
інших людей, а не лише особи-
стим успіхам” 14. Коли ми прагнемо 
“довершувати”, а не “змагатися”, 
набагато легше радісно підбадьо-
рювати одне одного!

Коли я була молодою матір’ю 
з кількома малими дітьми, то в 
кінці дня, наповненого переодя-
ганнями підгузків, миттям посуду і 
вихованням дітей, ніхто з більшим 
ентузіазмом, ніж я, не співав пісню 
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Початкового товариства “Як додому 
прийде татусь” 15. Мені сумно казати, 
що я не завжди була дуже веселою, 
коли Крейг радісно заходив у дім 
після важкого робочого дня. Він 
завжди вітав кожного з нас обій-
мами і поцілунком, перетворюючи 
багато важких, іноді катастрофічних 
днів на приємний час спілкування 
з татусем. Мені хотілося б, аби я 
менше переймалася безкінечним 
переліком справ, які треба було 
зробити, і виявляла більше мудрості, 
зосереджуючись, як це робив він, на 
тому, що має найбільше значення. 
Я б хотіла частіше робити паузу і 
насолоджуватися священним часом, 
проведеним сім’єю, і частіше дяку-
вати йому за те, що він благословляє 
наше життя!

Давайте частіше казати  
ласкаві і добрі слова

Нещодавно одна вірна сестра у 
Церкві поділилася зі мною глибоким 
занепокоєнням, про яке вона вже 

певний час молилася. Це занепоко-
єння стосувалося деяких сестер у її 
приході. Вона розповіла мені, що у 
неї болить серце, коли вона спосте-
рігає, як ті сестри іноді нешанобливо 
розмовляють зі своїми чоловіками і 
зневажливо відгукуються про них на-
віть у присутності своїх дітей. Вона 
розповіла мені, як вона ще молодою 
жінкою гаряче прагнула і молилася 
про те, аби знайти гідного носія 
священства і укласти з ним шлюб та 
разом створити щасливу сім’ю. Вона 
зростала у сім’ї, де всім керувала 
мати, а батько слухняно підкорявся 
всім наказам матері, аби зберегти 
в домі спокій. Вона відчувала, що 
є кращі стосунки. Вона не спосте-
рігала їх в домі, де зростала, але, 
коли вона палко просила в молитві 
скерування, Господь благословив її 
знанням про те, як створити разом 
з чоловіком домівку, де Дух завжди 
буде бажаним гостем. Я була в цьому 
домі і можу свідчити, що він дійсно є 
святим місцем!

Сестри і брати! Як часто ми сві-
домо кажемо одне одному “ласкаві 
і добрі слова”? 16

Ми можемо себе перевірити, 
поставивши кілька запитань. З 
невеликими змінами, ці запитання 
можуть стосуватися більшості з нас, 
незалежно від того, ми у шлюбі чи 
самотні, і також за будь- якої ситуації 
в нашому домі.

 1. Коли я востаннє щиро хвалила/
хвалив свого супутника життя 
приватно чи в присутності наших 
дітей?

 2. Коли я востаннє дякувала/
дякував, виявляючи любов супут-
нику життя, або щиро молилася/
молився за нього/неї?

 3. Коли я востаннє зупиняла/зупиняв 
себе, щоб не сказати чогось, 

що, як я знала/знав, буде боляче 
почути?

 4. Коли я востаннє вибачалася/
вибачався і смиренно просила/
просив пробачення—при цьому 
не додаючи “якби тільки ти …” 
чи “якби тільки ти не …”?

 5. Коли востаннє я вирішувала/
вирішував, що буду щасливою/
щасливим, замість того, щоб напо-
лягати на тому що я права/правий?

Якщо будь- яке з цих запитань 
змусило вас зніяковіти або у вас 
з’явилося легке відчуття провини, 
пам’ятайте, що старійшина Девід А. 
Беднар навчав нас, що “вина для на-
шого духа є тим самим, що біль для 
нашого тіла,—попередженням про 
небезпеку і захистом від ще більшого 
пошкодження” 17.

Я запрошую кожного дослуха-
тися до щирого благання старій-
шини Джеффрі Р. Холланда: “Брати і 
сестри, у цьому тривалому, вічному 
прагненні стати подібними до Спа-
сителя, спробуймо бути “доскона-
лими” мужами і жінками принаймні 
в одному—не ображати словом, або, 
кажучи більш позитивно, розмовляти 
новим язиком, язиком ангелів” 18.

Коли я готувалася до цього сьо-
годнішнього виступу, Дух навчав 
мене, і я взяла зобов’язання частіше 
казати добрі слова моєму дорогому 
супутнику життя і також про нього, 
піднімати чоловіків у своїй сім’ї і 
висловлювати вдячність за те, як 
вони виконують свої божественні й 
взаємодоповнюючі ролі. І я вирішила 
втілювати в життя слова приказки: 
“Ти піднімаєш мене, я піднімаю тебе 
і ми піднімемося разом”.

Чи будете ви разом зі мною праг-
нути допомоги Святого Духа, Який 
навчає нас, як ми можемо краще 
піднімати одне одного у наших 
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не потрапили на земний ґрунт, де б 
вони могли рости. Вони подібні до 
вчень, промовлених до жорстоких 
серцем або непідготовлених людей. 
Я більше нічого не казатиму про них. 
Моє послання стосується тих з нас, 
хто взяв на себе зобов’язання бути 
учнями Христа. Що ми робимо з 
вченнями Спасителя у нашому житті?

Притча про сіяча попереджає 
нас про обставини та ставлення, які 
можуть заважати кожному, хто отри-
мав зерно євангельського послання, 
принести гарний врожай.

I. Кам’янистий ґрунт, не мають коріння
Деяке зерно “упало на ґрунт кам’я-

нистий, де не мало багато землі,—і 
негайно зійшло, бо земля неглибока 
була; а як сонце зійшло—то зів’яло, 
і, коріння не мавши, усохло” (Марк 
4:5–6).

Ісус пояснив, що цими словами 
описано людей, які “як почують те 
слово, то з радістю зараз приймають 
його”, але оскільки вони “коріння не 
мають у собі й непостійні; а згодом, 
як утиск або переслідування наступає 
за слово, вони спокушаються зараз” 
(Марк 4:16–17).

В чому причина того, що слухачі 
“коріння не мають у собі”? У цих 
обставинах опиняються нові члени 

Старійшина Даллін Х. Оукс
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Теми виступів на генеральній 
конференції призначаються не 
смертною людиною, яка має на 

те повноваження, але враженнями від 
Духа. Багато тем стосуються земних 
проблем, які непокоять усіх нас. Але 
подібно до того, як Ісус не навчав 
як долати земні випробування або 
політичні утиски за Його часів, Він, 
як правило, надихає Своїх сучасних 
слуг говорити про те, що ми повинні 
робити, щоб змінити на краще своє 
власне життя, аби підготуватися до 
повернення до нашого небесного 
дому. Цими Великодніми днями я 
відчув спонукання говорити про до-
рогоцінні й актуальні в будь- які часи 
вчення з однієї з Ісусових притч.

Притча про сіяча є однією з 
незначної кількості притч, які зга-
дуються в усіх трьох синоптичних 
євангеліях. Вона також є однією з ще 
меншого кола притч, які Ісус пояснив 
Своїм учням. Посіяне зерно було 
“словом про Царство” (Матвій 13:19), 
“словом” (Марк 4:14), або “Божим 
Словом” (Лука 8:11)—вченнями 
Учителя і Його слуг.

Різні ґрунти, на які впали зерна, 
символізують те, як по- різному 
смертні люди приймають ці вчення 
і дотримуються їх. Так зерна, що 
“упали … край дороги” (Марк 4:4), 

Притча про сіяча
Для кожного з нас важливо встановити пріоритети і робити те,  
що зробить нашу землю доброю і наш врожай щедрим.

взаємодоповнюючих ролях, які ми 
маємо як завітні сини і дочки наших 
люблячих небесних батьків?

Я знаю, що завдяки уможливлю-
ючій силі Спокути Ісуса Христа і 
нашій вірі ми можемо це зробити. 
Я молюся, щоб ми покладали свою 
довіру на Нього, аби Він допо-
міг нам допомагати одне одному 
жити щасливо і вічно у нашому 
сходженні вгору разом. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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Церкви, чиє навернення зосереджене 
тільки на місіонерах або багатьох 
привабливих рисах Церкви, або 
багатьох чудових благословеннях від 
членства в Церкві. Коли з’являється 
протидія, вони, не будучи вкоріне-
ними у слові, можуть “зів’янути” і 
“усохнути”. Але навіть ті, хто виріс у 
Церкві—хто є членами Церкви три-
валий час—можуть дійти до такого 
стану, коли не матимуть коріння в 
собі. Я знав декількох з таких лю-
дей—членів Церкви без твердого і 
незмінного навернення до євангелії 
Ісуса Христа. Якщо ми не вкорінені у 

вчення євангелії і регулярно не засто-
совуємо його на практиці, у кожного 
з нас може розвинутися закам’яніле 
серце, яке є кам’янистим ґрунтом для 
духовних зерен.

Духовне підживлення необхідне 
для духовного виживання, особливо 
у світі, який все більше віддаляється 
від віри в Бога і абсолютних по-
нять про правильне і неправильне. 
В епоху домінування Інтернету, 
яким дедалі більше поширюються 
послання, що загрожують вірі, ми 
повинні стати ще більш відкритими 
до духовних істин, щоб зміцнити 

нашу віру і залишатися вкоріненими 
в євангелії.

Молоді люди, якщо це вчення 
здається надто узагальненим, наведу 
конкретний приклад. Якщо розносять 
символи причастя, а ви обмінюєтеся 
текстовими повідомленнями або пе-
решіптуєтесь, або граєте у відеоігри, 
або робите щось ще, чим віддаляєте 
себе від життєво важливого духов-
ного підживлення, ви відриваєте 
своє духовне коріння і просуваєтеся 
у напрямку до кам’янистого ґрунту. 
Ви робите себе уразливими до 
усохнення, коли стикаєтеся з пробле-
мами, такими як ізоляція, утиски або 
висміювання. Це стосується також і 
дорослих.

Іншим потенційним нищівни-
ком духовного коріння—підсиле-
ним сучасними технологіями, але 
притаманним не лише для них—є 
вузький погляд на євангелію або 
Церкву. Цей обмежений погляд 
зосереджується на окремому вченні 
або порядку, або недоліку певного 
провідника, та ігнорує величну 
панораму євангельського плану й 
особистих та спільних плодів його 
врожаю. Президент Гордон Б. Хін-
клі навів яскраве описання однієї зі 
складових такого вузького погляду. 
Звертаючись до аудиторії в УБЯ, він 
так сказав про політичних комента-
торів, які “запально обурювалися” 
через якусь тодішню подію в нови-
нах: “Майстерно навчені, їхні вуста 
бризкають оцтом гострих випадів 
і гніву. … Безсумнівно,—зазначив 
він,—це відповідні час і місце для 
таких обдарованих обсмоктувачів 
маринованих огірків” 1. На відміну 
від цього, щоб бути надійно вкорі-
неними в євангелії, ми повинні бути 
стриманими і зваженими у критиці, 
і завжди прагнути ширшого бачення 
величної роботи Бога.
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II. Терни: клопоти цьогосвітні  
й омана багатства

Ісус навчав, що “інше впало 
між терен, і вигнався терен, і його 
поглушив,—і плоду воно не дало” 
(Марк 4:7). Він пояснив, що це ті, 
“що слухають слово, але клопоти 
цьогосвітні й омана багатства та різні 
бажання ввіходять, та й заглушують 
слово,—і плоду воно не дає” (Марк 
4:18–19). Це важливе попередження, 
до якого слід дослухатися усім нам.

Спочатку я говоритиму про оману 
багатства. Де б ми не були у нашій 
духовній подорожі—яким би не був 
стан нашого навернення—усі ми 
спокушаємося цим. Коли ставлення 
або пріоритети зосереджені на при-
дбанні, використанні або володінні 
майном, ми називаємо це матеріаліз-
мом. Про матеріалізм було сказано 

і написано так багато, що немає 
потреби ще щось тут додавати 2. 
Ті, хто вірить у так звану теологію 
процвітання, страждають від омани 
багатства. Володіння багатством 
або значним прибутком не є озна-
кою небесного благовоління, а їхня 
відсутність не є доказом небесної 
немилості. Коли Ісус сказав відда-
ному послідовнику, що той може 
успадкувати вічне життя, якщо лише 
віддасть все, що має, бідним (див. 
Марк 10:17–24), Він не ототожнював 
зі злом володіння багатством, але от-
отожнював зі злом ставлення цього 
послідовника до нього. Як всім нам 
відомо, Ісус хвалив доброго самаря-
нина, який використав монети, щоб 
послужити своєму ближньому, а Юда 
використав такі самі монети, щоб 
зрадити Свого Спасителя. Коренем 

усього лихого є не гроші, а грошо-
любство (див. 1 Тимофію 6:10).

У Книзі Мормона розповідається 
про часи, коли Церква Бога “почала 
зазнавати невдачі у своєму розвиткові” 
(Алма 4:10) через те, “що люди церкви 
почали … прикипати серцями до ба-
гатств і до суєтних речей цього світу” 
(Алма 4:8). Будь- яка людина, що має 
багато матеріального майна, перебу-
ває у небезпеці бути духовно “уми-
ротвореною” багатствами та іншими 
речами світу 3. Це доречна передмова 
до наступного вчення Спасителя.

Найбільш непомітними тернами, 
що придушують вплив євангель-
ського слова на наше життя, є мир-
ські сили, які Ісус назвав “клопотами, 
та багатством, та життьовими розко-
шами” (Лука 8:14). Їх надто багато, 
щоб перераховувати. Буде достатньо 
кількох прикладів.

Одного разу Ісус докорив Своєму 
головному апостолові, кажучи Петру: 
“Ти спокуса Мені, бо думаєш не про 
Боже, а про людське!” (Матвій 16:23; 
див. також УЗ 3:6–7; 58:39). Споку-
шатися людським означає ставити 
турботи цього світу попереду Божих 
справ у наших діях, пріоритетах та 
думках.

Ми здаємося в полон “клопотам 
цьогосвітнім”, (1) коли маємо згубну 
звичку, яка перешкоджає застосу-
ванню дорогоцінного Божого дару 
свободи волі; (2) коли нас вводить в 
оману щось несуттєве, що відволікає 
нас від того, що має вічну значу-
щість; і (3) коли ми маємо менталітет 
людини, яка вважає, що має право на 
привілеї, що заважає особистому зро-
станню, необхідному, щоб зробити 
нас гідними нашої вічної долі.

Нас долають “клопоти цього-
світні”, коли нас паралізує страх 
майбутнього, який заважає нам про-
суватися вперед з вірою, довіряючи 
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Богові та Його обіцянням. Двадцять 
п’ять років тому мій шанований вчи-
тель в УБЯ, Х’ю В. Ніблі, говорив про 
небезпеку здачі в полон клопотам 
цьогосвітнім. Під час інтерв’ю його 
спитали, чи варто, враховуючи стан 
речей у світі та наш обов’язок діли-
тися євангелією, прагнути якимось 
чином “пристосовуватися до світу 
в тому, що ми робимо у Церкві” 4.

Він відповів: “Церква завжди з цим 
стикалася, чи не так? Ви маєте бути 
готовими до того, що хтось обра-
зиться, ви маєте бути готові піти на 
ризик. Бо тоді починає діяти віра. … 
Наше зобов’язання має бути випро-
буванням, воно має бути важким, 
воно має бути непрактичним в умо-
вах цього світу” 5.

Всього кілька місяців тому такий 
пріоритет євангелії було підтвер-
джено в студмістечку УБЯ одним з 
шанованих керівників католицької 
церкви, архієпископом Філадельфії 
Чарльзом Дж. Чапутом. Говорячи про 
“питання, спільні для громад святих 
останніх днів і католицьких громад”, 
такі як “шлюб і сім’я, природа нашої 
сексуальності, святість людського 
життя та нагальна потреба в релігій-
ній свободі”, він сказав:

“Я хочу знову наголосити на 
важливості по- справжньому жити за 
своїми віруваннями. Це має бути прі-
оритетом—не лише в нашому особи-
стому і сімейному житті, але в наших 
церквах, у нашому політичному ви-
борі, наших комерційних операціях, 
нашому ставленні до бідних; іншими 
словами, в усьому, що ми робимо.

Ось чому це важливо,— [продов-
жив він].—Навчіться з католицького 
досвіду. Ми, католики, віримо, що 
наша роль—бути закваскою в су-
спільстві. Але є тонка грань між тим, 
щоб бути закваскою в суспільстві і 
бути поглинутими суспільством” 6.

Спасителеве застереження про те, 
щоб не дати клопотам цьогосвітнім 
придушити Боже слово в нашому 
житті є важливим закликом до нас—
не змінювати своїх пріоритетів, зосе-
редити наші серця на заповідях Бога 
і провідництві Його Церкви.

Через приклади, наведені 
Спасителем, нам може здатися, що 
це притча про різновиди ґрунту. 
Придатність ґрунту залежить від 
серця кожного з нас, куди посіяли 
зерно євангелії. По сприйнятливо-
сті до духовних вчень деякі серця 
є затверділими і непідготовленими, 
деякі серця закам’яніли від того, що 
ними не користуються, а деякі серця 
зосереджені на речах цього світу.

III. Упали на добрую землю і зродили
Притча про сіяча завершується 

описанням Спасителем зернин, які 
“упали на добрую землю—і зро-
дили” у різній мірі (Матвій 13:8). Як 
ми можемо підготуватися, щоб бути 
тією доброю землею і отримати той 
гарний врожай?

Ісус пояснив, що “на добрій 
землі,—це оті, хто як слово почує, 
береже його в щирому й доброму 
серці,—і плід приносять вони в 
терпеливості” (Лука 8:15). Ми маємо 
зерно євангельського слова. Для 
кожного з нас важливо встановити 
пріоритети і робити те, що зробить 
нашу землю доброю і наш врожай 
щедрим. Ми повинні прагнути міцно 
вкорінитися в євангелії Ісуса Христа 
і глибоко навернутися до неї (див. 
Колосянам 2:6–7). Ми сягаємо цього 
навернення молитвою, читанням 

Писань, служінням, регулярним при-
йняттям причастя, щоб завжди мати 
Його Дух із нами. Ми повинні також 
прагнути тієї могутньої зміни серця 
(див. Алма 5:12–14), яка замінює злі 
бажання та егоїстичні інтереси на 
Божу любов і бажання служити Йому 
та Його дітям.

Я свідчу про істинність цього і я 
свідчу про нашого Спасителя, Ісуса 
Христа, чиї вчення вказують шлях і 
чия Спокута уможливлює все. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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лікарні, де їй допомогли видужати 1.
Сейлор вижила, оскільки побачила 

вдалині світло і, долаючи труднощі, 
просувалася до нього попри дику 
природу, глибину трагедії, яка її 
спіткала, та отримані нею поранення. 
Важко уявити, як Сейлор змогла 
зробити усе, що зробила у ту ніч. Але 
ми точно знаємо, що вона усвідом-
лювала, що те далеке світло будинку 
було її шансом на порятунок. Там 
була надія. Сміливості їй додавав 
той факт, що незалежно від того, 

Старійшина Л. Уітні Клейтон
З президентства сімдесятників

Минулого січня семирічна 
Сейлор Гутзлер та її сім’я 
летіли зі шт. Флорида до шт. 

Іллінойс на приватному літаку. Батько 
Сейлор був за штурвалом. Невдовзі, 
після настання ночі, у літака виникла 
механічна проблема, і він упав на 
огорнуті темрявою пагорби шт. Кен-
туккі, перекинувшись на дуже нерівній 
місцевості. Усі, крім Сейлор, загинули 
у цій катастрофі. Під час падіння вона 
зламала зап’ясток. У неї були численні 
порізи та подряпини і вона загубила 
своє взуття. Температура повітря була 
3°С—то була холодна, дощова, зимова 
ніч у шт. Кентуккі—і Сейлор була 
вдягнена лише в шорти, футболку 
та одну шкарпетку.

Вона гукала маму і тата, але ніхто 
не відповів. Зібравши усю свою смі-
ливість, вона пішла босоніж незаселе-
ною місцевістю у пошуках допомоги, 
переходячи вбрід річки, перетинаючи 
канави, і сміливо продираючись крізь 
зарослі ожини. З верхівки одного з 
невеликих пагорбів Сейлор побачила 
далеке світло, десь на відстані милі. 
Спотикаючись крізь темряву і зарослі, 
вона попрямувала до того світла 
і зрештою потрапила до будинку 
доброго чоловіка, якого ніколи раніше 
не зустрічала і який допоміг їй. Сейлор 
була в безпеці. Невдовзі її забрали до 

Виберіть вірити
Спаситель надає Свою євангелію, як світло, яке скеровує тих,  
хто вибирає вірити в Нього і йти за Ним.
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наскільки все було погано, її поряту-
нок буде знайдено у тому світлі.

Мало кому з нас доведеться 
пережити щось настільки важке, що 
пережила Сейлор. Та усі ми, рано чи 
пізно, маємо перетинати наші власні 
духовні пустелі і починати наші 
власні неспокійні в емоційному плані 
подорожі. У ті моменти, якими б тем-
ними, чи на перший погляд безнадій-
ними вони не були, якщо ми будемо 
шукати, завжди буде духовне світло, 
яке манитиме нас, даючи надію на 
порятунок і полегшення. Те світло 
випромінює Спаситель усього люд-
ства, Який є Світлом для Світу.

Сприйняття духовного світла відріз-
няється від бачення фізичного світла. 
Розпізнавання духовного світла Спа-
сителя починається з нашого бажання 
вірувати. Бог спочатку вимагає, щоб 
ми принаймні мали бажання вірити. 
“Якщо ви прокинетеся і пробудите 
сили свого розуму, … і скористуєтеся 
принаймні частинкою віри,—навчає 
пророк Алма,—так, навіть якщо ви не 
можете нічого, окрім того, щоб мати 
бажання повірити, нехай це бажання 
працює в вас, аж до того, як ви пові-
рите так, що зможете дати місце для 
частини [Спасителевих] слів” 2.

Заклик Алми до нас в тому, щоб 
ми мали бажання повірити і “дати 
місце” у наших серцях словам 
Спасителя, нагадує нам, що вірування 
і віра вимагають нашого особистого 
вибору і дії. Нам треба “прокинутися 
і пробудити сили нашого розуму”. 
Ми просимо до того, як отримаємо; 
ми шукаємо до того, як знайдемо; ми 
стукаємо до того, як нам відкриють. 
І потім нам дано таке обіцяння: “Бо 
кожний, хто просить, отримає; і той, 
хто шукає, знайде; і тому, хто стукає, 
буде відчинено” 3.

Ніколи до нас не надходив більш 
пристрасний заклик вірити, ніж від 

Самого Спасителя, під час Його зем-
ного служіння, коли Він звертався до 
Своїх невіруючих слухачів:

“Коли Я не чиню діл Свого Отця, 
то не вірте Мені.

А коли Я чиню, то хоч ви Мені 
віри й не ймете, повірте ділам, щоб 
пізнали й повірили ви, що Отець у 
Мені, а Я—ув Отці” 4.

Кожного дня кожен з нас прохо-
дить тест. Це тест нашого життя: чи 
виберемо ми вірити у Нього і дозво-
лити світлу Його євангелії зростати 
в нас, чи ми відмовимося від віри і 
наполягатимемо, що будемо подо-
рожувати в темряві самі? Спаситель 
надає Свою євангелію, як світло, яке 
скеровує тих, хто вибирає вірити в 
Нього і йти за Ним.

Після катастрофи у Сейлор був 
вибір. Вона могла вибрати залиша-
тися у темряві біля літака, самотня і 
перелякана. Але попереду була довга 
ніч, і холод мав посилитися. Вона ви-
брала інший шлях. Сейлор піднялася 
на пагорб, і звідти змогла побачити 
світло на горизонті.

Поступово, по мірі того, як вона 
просувалася крізь ніч до світла, воно 
ставало яскравішим. Однак мабуть 
були моменти, коли вона не могла 
його бачити. Мабуть воно зникало 
з її поля зору, коли вона була в ни-
зині, чи за деревами або кущами, та 
вона йшла вперед. Коли вона могла 
бачити світло, це було для Сейлор 
підтвердженням того, що вона на 
правильному шляху. Вона ще точно 
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не знала, що то було за світло, але 
продовжувала йти до нього, основу-
ючись на тому, що знала—довіряючи 
і сподіваючись, що вона ще побачить 
його, якщо буде продовжувати йти у 
правильному напрямку. Цими діями 
вона, можливо, врятувала собі життя.

Таким може бути і наше життя. 
Бувають часи, коли ми поранені, 
втомлені, або коли наші життя 
здаються темними і холодними. 
Бувають часи, коли ми не бачимо на 
горизонті ніякого світла і можливо 
відчуваємо, що готові здатися. Якщо 
ми готові вірити, якщо ми маємо 
бажання вірити, якщо ми виберемо 
вірити, тоді вчення і приклад Спаси-
теля покажуть нам шлях уперед.

Виберіть вірити
Так само, як Сейлор мала вірити, 

що вона знайде безпеку у тому відда-
леному світлі, нам теж слід відкрити 
наші серця божественній реальності 
Спасителя, Його вічного світла та 
Його цілющої милості. Пророки крізь 
віки заохочували і навіть вмовляли 
нас вірити в Христа. Їхні вмовляння 
відображають фундаментальний 
факт: Бог не змушує нас вірити. Нато-
мість Він запрошує нас вірити, поси-
лаючи сучасних пророків і апостолів 
навчати нас, надаючи Писання і 

закликаючи нас через Свій Дух. Саме 
ми маємо зробити вибір прийняти 
ці духовні запрошення, обравши 
побачити нашим внутрішнім зором 
духовне світло, яким Він закликає 
нас. Рішення вірити—це найважливі-
ший вибір, який ми можемо зробити 
взагалі. Він формує усі наші інші 
рішення.

Бог не змушує нас вірити, не 
більше, ніж Він змушує нас викону-
вати будь- які заповіді, попри Його 
досконале бажання благословити 
нас. Але Його заклик нам вірити в 
Нього—застосовувати ту часточку 
віри і знайти місце для Його слова—
залишається в силі і сьогодні. Як ска-
зав Спаситель: “Я даю свідчення, що 
Батько наказав усім людям, повсюди, 
покаятися і повірити в Мене” 5.

Вірування, свідчення і віра— 
не пасивні принципи. Вони не 
можуть спонтанно набутися нами. 
Вірування—це те, що ми вибира-
ємо—ми сподіваємося на це, ми 
працюємо над досягненням цього і 
жертвуємо заради цього. Те, що ми 
почнемо вірити у Спасителя і Його 
євангелію випадково, є не більш 
імовірним, ніж те, що ми випадково 
помолимося або сплатимо десятину. 
Ми активно вибираємо вірити, так як 
вибираємо виконувати інші заповіді.

Застосовуйте віру в діях
Сейлор не могла спочатку бути 

певною, що її просування крізь 
зарослі зрештою матиме результат. 
Вона загубилася і була поранена; 
було темно і холодно. Але вона 
залишила місце катастрофи і ризик-
нула рушати з надією на порятунок, 
повзучи і продираючись на своєму 
шляху вперед, доки не побачила 
далеке світло. Щойно вона його 
побачила, вона зробила усе можливе, 
аби наблизитися до нього, пам’ята-
ючи про те, що бачила його.

Так само і ми маємо знайти місце 
для надії, що ми знайдемо духовне 
світло, якщо схилимося до віри, 
замість того, щоб вибрати сумніви. 
Наші дії є доказом нашого вірування 
і стають суттю та доказом нашої 
віри. Ми вибираємо вірити, коли 
молимося і коли читаємо Писання. 
Ми вибираємо вірити, коли пости-
мося, коли дотримуємося святості 
Суботнього дня і коли поклоняємося 
у храмі. Ми вибираємо вірити, коли 
христимося і приймаємо причастя. 
Ми вибираємо вірити, коли каємося 
і прагнемо отримати духовне про-
щення і цілющу любов.

Ніколи не здавайтеся
Іноді прогрес у духовних питан-

нях може здаватися повільним чи не-
стійким. Іноді ми можемо відчувати, 
наче втратили ґрунт під ногами, що 
ми наробили помилок, чи що наші 
найкращі зусилля знайти Спасителя 
не діють. Якщо ви так відчуваєте, 
будь- ласка, не здавайтеся—ніколи. 
Просто продовжуйте вірити у Нього, 
в Його євангелію і Його Церкву. 
Приведіть свої дії у відповідність з 
цією вірою. У ті моменти, коли світло 
вашої віри тьмяніє, нехай ваша надія 
на любов і милість Спасителя, яка 
є в Його євангелії та Його Церкві, 
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яких був запрошений висловити свої 
переконання щодо того, що відбува-
ється з сім’єю у сьогоднішньому світі.

Папа Франциск відкрив першу 
сесію асамблеї такими словами: 
“Зараз ми живемо в культурі тимчасо-
вого, в якій все більше людей просто 
відмовляються від шлюбу, як від 
публічного зобов’язання. Ця револю-
ція в області поведінки і моралі часто 
вивішувала прапор свободи, але в 
дійсності призвела до духовного і ма-
теріального спустошення величезної 
кількості людських істот, особливо 
найбідніших і самих незахищених. … 
Саме вони завжди найбільше страж-
дають у цій кризі” 1.

Говорячи про підростаюче 
покоління, він сказав, що важливо, 
аби вони “не піддавалися отруйній 
[ментальності] тимчасового, але були 
революціонерами, які б сміливо шу-
кали істинну і тривалу любов, йдучи 
проти звичних тенденцій”; це треба 
зробити 2.

Після цього були три дні презен-
тацій та обговорень з релігійними 
провідниками, які говорили про 

Старійшина Л. Том Перрі
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Минулого листопада я мав 
привілей бути запрошеним—
разом з президентом Генрі Б. 

Айрінгом і єпископом Джеральдом 
Коссе—на конференцію, присвя-
чену шлюбу і сім’ї, до Ватикану в 
Римі, Італія. Серед відвідувачів були 
представники 14- ти різних релігій, з 
шести із сімох континентів, кожен з 

Чому шлюб і сім’я 
мають значення— 
в усьому світі
Сім’я є центром життя і ключем до вічного щастя.

подолає ваш сумнів. Я обіцяю, що 
Він стоїть напоготові, щоб при-
йняти вас. З часом ви побачите, що 
ви зробили найкращий вибір, який 
лише могли зробити. Ваше сміливе 
рішення вірити в Нього благосло-
вить вас безмірно і назавжди.

Благословення від вірування
Я відчував милосердну любов 

Спасителя в моєму житті. Я шукав 
Його в мої моменти темряви, і Він 
допомагав мені Своїм цілющим 
світлом. Серед найкращих момен-
тів радості в моєму житті були і є 
подорожі з моєю дружиною Кеті до 
багатьох куточків світу на зустрічі з 
членами Церкви. Ці чудові зустрічі 
навчали мене і нас про любов Бога 
до Його дітей. Вони показали мені 
безмежний потенціал отримати 
щастя, що стає благословенням для 
тих, хто робить вибір виконувати 
вчення Господа Ісуса Христа. Я діз-
нався, що віра в Нього і Його силу 
викупляти є істинним шляхом до 
“миру у цьому світі і вічного життя 
у тому світі, що прийде” 6.

Я свідчу, що Ісус Христос—це 
джерело світла і надії для усіх 
нас. Я молюся, щоб ми усі могли 
вибрати вірити в Нього. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Lindsey Bever, “How 7- Year- 

Old Sailor Gutzler Survived a Plane 
Crash,” Washington Post, Jan. 5, 2015, 
washingtonpost.com; “Girl Who Survived 
Plane Crash Hoped Family ‘Was Just 
Sleeping,’” Jan. 4, 2015, myfox8.com; 
“Kentucky Plane Crash: Four Killed, 
Little Girl Survives,” Jan. 4, 2015, news.
com.au; Associated Press, “Young Girl, 
Sole Survivor of Kentucky Plane Crash,” 
Jan. 3, 2015, jems.com.

 2. Алма 32:27; курсив додано
 3. 3 Нефій 14:8; див. також вірш 7.
 4. Іван 10:37–38.
 5. 3 Нефій 11:32.
 6. Див. Учення і Завіти 59:23.
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шлюб між чоловіком і жінкою. Коли я 
слухав таке розмаїття провідників ре-
лігій з усього світу, яке лише можна 
уявити, я чув, як вони повністю по-
годжувалися одне з одним, і вислов-
лювали підтримку вірі один одного 
у святість інституту шлюбу і важли-
вість сімей як основного елементу 
суспільства. Я мав сильне відчуття 
спільності і єднання з ними.

Було багато таких, хто бачив і ви-
словлював цю єдність і вони робили 
це різними способами. Одне з того, 
що сподобалось найбільше—це коли 
релігієзнавець- мусульманин з Ірану 
слово в слово процитував два абзаци 
з нашого Проголошення про сім’ю.

Під час цих зборів я побачив, що 
коли різні віри, конфесії та релігії по-
єднуються у питаннях шлюбу і сім’ї, 
вони також поєднуються і в цінно-
стях, відданості і зобов’язаннях, при-
родньо пов’язаних з сімейними узами. 
Мені було дивовижно спостерігати, 
як пріоритети шлюбу і сім’ї стоять 
вище будь- яких політичних, еконо-
мічних чи релігійних відмінностей. 
У питаннях любові до подружжя і 
сподівань, занепокоєнь та очікувань 
щодо дітей, ми усі однакові.

Було дивовижно знаходитися на 
зборах з промовцями зі всього світу, 
де кожен з них висловлював свої 
почуття про важливість шлюбу між 
чоловіком і жінкою. Після кожного з 
їхніх виступів були свідчення інших 
провідників релігій. Президент 
Генрі Б. Айрінг виголосив останнє 
свідчення на конференції. Він приніс 
потужне свідчення про красу відда-
ного шлюбу і нашу віру в обіцяні 
благословення вічних сімей.

Свідчення президента Айрінга 

було доречним завершенням цих 
трьох особливих днів.

Тепер, ви можете запитати: “Якщо 
більшість відчували схожість поглядів 
стосовно пріоритетності і вірувань 
щодо сім’ї, якщо усі ці віри і релігії 
по суті дійшли згоди щодо питання, 
яким має бути шлюб, і якщо вони всі 
зійшлися в думці на тій цінності, яку 
несуть домівки і сімейні стосунки, 
тоді чим же ми відрізняємося? Як 
Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів виділяється і відокремлюється 
від решти світу?”

А відповідь така: хоча було чу-
дово бачити і відчувати, що у нас є 
так багато спільного з рештою світу 
стосовно наших сімей, тільки у нас 
є вічна перспектива відновленої 
євангелії.

Те, що відновлена євангелія  
додає до бесіди про шлюб і сім’ю— 
є настільки масштабним і настільки 

важливим, що на цьому слід чітко 
наголосити: ми робимо цей пред-
мет вічним! Ми піднімаємо зобов’я-
зання щодо шлюбу і його святість 
на вищий рівень через нашу віру і 
розуміння, що інститут сім’ї почався 
до сотворіння цієї землі і що сім’ї 
можуть існувати вічно.

Це учення дуже просто, перекон-
ливо і прекрасно виклала Рут Гарднер 
у тексті пісні для Початкового товари-
ства “Може сім’я святих жити вічно”. 
На якусь мить уявіть дітей Почат-
кового товариства по всьому світу, 
які співають ці слова своєю рідною 
мовою, намагаючись співати якомога 
голосніше, з ентузіазмом, який може 
викликати лише любов до сім’ї:

“Може сім’я святих жити вічно—
Так Бог пообіцяв.
Я хочу щоб сім’я разом була моя,
Шлях до цього нам Господь вказав” 3.

Колоквіум, присвячений шлюбу та сім’ї, місто Ватикан
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Уся теологія нашої відновленої 
євангелії зосереджується на сім’ях і 
на новому та вічному завіті шлюбу. 
У Церкві Ісуса Христа Святих Остан-
ніх Днів ми віримо у доземне життя, 
де ми усі жили, будучи буквально ду-
ховними дітьми Бога, нашого Небес-
ного Батька. Ми віримо, що ми були, 
і досі є членами Його сім’ї.

Ми віримо, що шлюбні і сімейні 
узи можуть продовжуватися після 
смерті—що обряди шлюбу, виконані 
в Його храмах тими, хто має належну 
владу, залишаться дійсними у наступ-
ному світі. У наших церемоніях укла-
дання шлюбу немає слів “доки смерть 
не розлучить вас”, і замість цього ми 
кажемо “на час і на всю вічність”.

Ми також віримо, що міцні тради-
ційні сім’ї не лише основний елемент 
стабільного суспільства, стабільної 
економіки і стабільної культури цін-
ностей—але що вони також є основ-
ними елементами вічності і царства 
й управління Бога.

Ми віримо, що організація небес 
і управління ними будуть побудовані 
навколо безпосередніх та розшире-
них сімей.

Саме через нашу віру в те, що 
шлюби і сім’ї є вічними, ми, як 
Церква, бажаємо бути лідерами й 
учасниками всесвітнього руху по їх 
зміцненню. Ми знаємо, що не лише 
релігійно активні особи поділя-
ють звичайні цінності і пріоритети 
тривалих шлюбів і міцних сімейних 
стосунків. Велика кількість невірую-
чих людей у світі дійшла висновку, 
що шлюб, з його обов’язками, і 
сімейне життя є найдоцільнішим, 
найекономічнішим і найщасливішим 
способом життя.

Ніхто і ніколи не вигадав ефектив-
ніших умов для виховання наступ-
ного покоління, ніж дім з одружених 
батьків із дітьми.

Чому шлюб і сім’я є важливими 
усюди? Соціальні опитування по-
казали, що шлюб досі є ідеалом і 
надією для більшості вікових груп—
навіть для покоління тих, хто наро-
дився у 80- х роках 20- го століття та 
на початку 2000- х, коли так багато 
чутно про свідому самотність, осо-
бисту свободу і спільне проживання 
замість шлюбу. Правда полягає в 
тому, що переважна більшість людей 
по всьому світу досі бажає мати дітей 
і створювати міцні сім’ї.

Коли ми укладаємо шлюб і маємо 
дітей, для нас ще більше відкрива-
ється справжня подібність усього 
людства. Як “сімейні люди”—де б ми 
не жили, чи якими б не були наші 
релігійні вірування—у нас одні і ті 
ж випробування, нам однаково по-
трібно пристосовуватись і ми маємо 
ті самі сподівання, переживання й 
очікування щодо наших дітей.

Як сказав оглядач газети Нью- 
Йорк Таймс, Девід Брукс: “Людям 
краще не тоді, коли їм дають мак-
симальну особисту свободу діяти 
за власними бажаннями. Їм краще 
тоді, коли вони оточені особистими 
зобов’язаннями, вищими за їхні 

вподобання—зобов’язаннями перед 
сім’єю, Богом, професією і країною” 4.

Одна з проблем полягає у тому, 
що більшість ЗМІ та продукції інду-
стрії розваг, поширених у світі, не ві-
дображають пріоритетів і цінностей 
більшості людей. З якої причини б 
це не було, занадто велика частка на-
шого телебачення, фільмів, музики та 
інтернету представляє класичний ва-
ріант меншості, яка зображає з себе 
більшість. Аморальність і розпуста, 
починаючи із зображення надзвичай-
ної жорстокості і закінчуючи сексом 
заради розваги, показані як норма і 
це може змушувати тих, хто розділяє 
цінності більшості, почуватися так, 
наче ми старомодні і належимо до 
далекого минулого. У світі, в якому 
настільки домінують ЗМІ та інтернет, 
стає все важче виховувати відпові-
дальних дітей і зберігати цілісність 
шлюбів і сімей.

Попри те, що можуть доносити 
більшість ЗМІ та індустрія розваг, 
і попри дуже реальне зниження у 
декого орієнтації на шлюб і сім’ю, 
переважна більшість людства досі 
вірить, що шлюб має бути між одним 
чоловіком і однією жінкою. Вони 
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вірять у вірність у шлюбі і вони 
вірять у слова клятви шлюбу “і в хво-
робі, і в здоров’ї” та “доки смерть не 
розлучить нас”.

Нам треба час від часу нагаду-
вати самим собі, як мені нагадали у 
Римі, про чудово обнадійливий та 
утішаючий факт, що шлюб і сім’я 
досі є прагненням та ідеалом біль-
шості людей, і що ми не самотні у 
цих переконаннях. Ніколи не було 
важче знайти на практиці баланс між 
роботою, сім’ями та задоволенням 
особистих потреб, ніж у наші дні. 
Як Церква, ми бажаємо сприяти усіма 
можливими способами створенню 
і підтримці міцних шлюбів і сімей.

Ось чому Церква активно бере 
участь у спробах зміцнити сім’ю і 
очолює у цьому питанні різні коаліції 
та міжрелігійні ініціативи. Ось чому 
ми ділимося в ЗМІ і в соціальних ме-
діа нашими цінностями, зосередже-
ними на сім’ї. Ось чому ми ділимося 
нашими генеалогічними записами і 
записами про розширені сім’ї з усіма 
народами.

Ми бажаємо, аби серед голосів 
усіх фальшивих та альтернативних 
стилів життя, які намагаються змінити 
сімейну організацію, встановлену 
Самим Богом, був почутий наш голос. 
Ми також бажаємо, щоб почули наш 
голос, як підтвердження радості і 

самореалізації, які можна отримати у 
традиційних сім’ях. Нам слід продов-
жувати спрямовувати цей голос по 
всьому світу, проголошуючи, чому 
шлюб і сім’я є такими важливими, 
чому шлюб і сім’я дійсно мають зна-
чення, і чому це завжди буде так.

Мої брати і сестри, відновлена 
євангелія зосереджена на шлюбі та 
сім’ї. Також саме в питаннях шлюбу 
та сім’ї ми можемо поєднатися з 
більшістю інших вір. Саме навколо 
шлюбу і сім’ї ми можемо знайти 
найбільше спільного з рештою світу. 
Саме через учення про шлюб і сім’ю 
Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів має найкращу можливість бути 
світлом на пагорбі.

Дозвольте мені завершити при-
несенням свідчення (і мої дев’ять 
десятиліть на цій землі дають мені 
право сказати це), що чим старше 
я стаю, тим більше усвідомлюю, що 
сім’я є центром життя і ключем до 
вічного щастя.

Я дякую за свою дружину, за моїх 
дітей, онуків і правнуків та усіх двою-
рідних родичів, свояків і розширену 
сім’ю, які роблять моє власне життя 
таким багатим і, так, навіть вічним. 
Про цю вічну істину я приношу своє 
найсильніше і найсвященніше свід-
чення в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Запропоновано, щоб ми підтри-
мали радників у Першому Прези-
дентстві та Кворум Дванадцятьох 
Апостолів як пророків, провидців 
і одкровителів.

Хто підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Хто проти, якщо є, виявіть  
таким же чином.

Голосування було записане.
Запропоновано, щоб ми 

звільнили наступних територіальних 
сімдесятників, починаючи з 1 травня 
2015 року: Хуана C. Авілу, Філіпа К. 
Буссі, Рене Дж. Кабреру, Ренато 
Капеллетті, Пола Д. М. Крістенсена, 
Семьюела У. Кларка, Рогеріо Г. Р. 
Круза, Джорджа Р. Дональдсона, 
Іні Б. Еконга, Крістіана Х. Фінгерле, 
Крейга Г. Фішера, Джерріла Л. Гарнса, 
М. Кейта Гідденса, Аллена Д. Хейні, 
Джуі Чанга Джуана, Джорджа М. Кілі, 
Вона Г. Кітча, Катсумі Кусуме, Германа 
Лаборіаля, Дж. Крістофера Лансінга, 
Густаво Лопеса, Дмітрія В. Марченко, 
Пітера Ф. Мюрса, Т. Джексона 
Мхабелу, Х’юго Монтоя, Валентина Ф. 
Нуньеза, Хі К’юн Оха, Джеффрі Е. 

підтримали Бойда Кеннета Пекера 
як президента Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів і членів цього кворуму: 
Бойда К. Пекера, Л. Тома Перрі, 
Рассела М. Нельсона, Далліна Х. 
Оукса, М. Рассела Балларда, 
Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, 
Джеффрі Р. Холланда, Девіда А. 
Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда 
Крістофферсона і Ніла Л. Андерсена.

Хто підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Хто проти, можуть також вказати.
Дякуємо. Голосування було 

записане.

Представлено президентом Дітером Ф. Ухтдорфом
Другим радником в першому Президентстві

Брати і сестри, запропоновано, 
щоб ми підтримали Томаса 
Спенсера Монсона як пророка, 

провидця і одкровителя і Президента 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів; Генрі Бенніона Айрінга як 
першого радника в Першому 
Президентстві і Дітера Фрідріха 
Ухтдорфа як другого радника в 
Першому Президентстві.

Хто підтримує, виявіть це.
Хто проти, якщо такі є, можуть 

виявити це.
Голосування було записане.
Запропоновано, щоб ми 

Підтримка  
церковних чинів

Суботня післяобідня сесія | 4 квітня 2015 р
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Олсона, Р. Інгвара Олссона, 
Норберта К. Оунлеу, Роберта Н. 
Пекера, Натаніела Р. Пейна, Сезара А. 
Переса мол., Майкла Дж. Ріалла, 
Едсона Д. Г. Рібейро, Бреда К. 
Райзенмея, Уолтера С. Селдена, 
Мозарта Б. Соареса, Карлоса 
Соліса, Норланда Соузу, Верна П. 
Стенфілла, Т. Мараму Тараті, Кузу 
Таширо, Рубена Д. Торреса, Омара 
Віллалобоса, Джека Д. Уорда, 
Алана Дж. Уебба, Джерардо Дж. 
Вільхельма, Джима Л. Райта.

Ті, хто бажає приєднатися до нас 
у вияві вдячності за їхнє чудове слу-
жіння, будь ласка, виявіть це.

Запропоновано зі щирою по-
дякою звільнити братів Девіда Л. 
Бека, Леррі М. Гібсона та Рендела 
Л. Рідда як генеральне президент-
ство Товариства молодих чоловіків. 
Подібним чином ми звільняємо від 
покликання всіх членів генераль-
ного правління Товариства моло-
дих чоловіків.

Цього разу ми також звільняємо 
від покликання сестру Джин М. 
Стівенс як першого радника у 
генеральному президентстві 
Початкового товариства і сестру 
Шеріл А. Есплін, як другого радника 

у генеральному президентстві  
Початкового товариства.

Усі ті, хто бажає приєднатися 
до нас у вияві подяки цим братам 
і сестрам за їхнє чудове служіння 
і відданість, будь ласка, виявіть це.

Запропоновано, щоб ми підтри-
мали нових членів Першого кворуму 
сімдесятників: Кіма Б. Кларка,  
Вона Дж. Кітча, Аллена Д. Хейні,  
Уго Монтойя та Верна Стенфілла.

Хто підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Хто проти, може зробити це таким 
же чином.

Запропоновано, щоб ми 
підтримали наступних братів як 
нових територіальних сімдесятників: 
Нельсона Арділу, Хосе М. Баталлу, 
Лоуренса П. Бланка, Бредфорда С. 
Боуена, Марка А. Брегга, Серхіо 
Луїса Карбоні, Армандо Карреона, 
С. Марка Клея мол., З. Домініка 
Дікея, Освальдо Р. Діаса, Майкла М. 
Дудлі, Марка П. Дархема, Джеймса Е. 
Евансона, Паскоаля Ф. Фортунато, 
Патрісіо М. Жуффра, Деліеля 
П. Холла, Тору Хайяші, Пола Ф. 
Хінтце, Дж. К. Чуквемека Ігве, Сенга 
Хуна Ку, Мінг- Шун Куана, Джонні 
Л. Леота, Карла М. Лезано, Джоела 

Мартінеса, Дж. Вона Мак- Артура, 
Кайла С. Мак- Кея, Геламана Монтехо, 
А. Фабіо Москосо, Майкла Р. Мюррі, 
Нормана Р. Немроу, С. Марка 
Палмера, Фердінанда П. Пангана, 
Джейруса С. Переса, Стівена М. 
Пітерсона, Вольфгана Пілца, Джея Д. 
Піментеля, Джона С. Пінгрі мол., 
Едвальдо Б. Пінто мол., Евана А. 
Щмутца, К. Девіда Скотта, Пола Х. 
Сінклера, Бенджаміна Т. Сінджо, 
Рулона Ф. Стейсі, Девіда Л. Степлтона, 
Карла М. Тіллемана, Уільяма Р. Тітеру, 
Сейджі Токузаву, Карлоса Р. Толедо, 
Сезара Е. Віллара, Хуана Пабло 
Віллара, Девіда Т. Уорнера, Гері К. 
Уайлді і Роберта К. Уільяма.

Хто підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Хто проти, якщо такі є.
Зараз пропонується підтримати 

Шеріл А. Есплін як першого радника 
у генеральному президентстві Почат-
кового товариства та Мері Р. Дурхем 
як другого радника.

Також запропоновано підтримати 
брата Стівена В. Оуена як генераль-
ного президента Товариства моло-
дих чоловіків та Дугласа Д. Холмса 
як першого радника і Монте Джозефа 
Бро як другого радника.

Хто підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Хто проти, можуть виявити це.
Президенте Монсоне, голосування 

було записане. Всіх, хто голосував 
проти під час будь- яких пропози-
цій проголосувати, ми запрошуємо 
звернутися до їхніх президентів 
колів. Мої дорогі брати і сестри, ми 
дякуємо вам за вашу віру і молитви 
за провідників Церкви.

Зараз ми запрошуємо нових гене-
ральних авторитетів і нових членів 
генеральних президентств допоміж-
них організацій зайняти свої місця 
на сцені. ◼
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надходжень, витрати коштів і охо-
рони церковних фондів.

Базуючись на виконаних перевір-
ках, ревізійний відділ Церкви вважає, 
що всі фінансові операції, одер-
жання надходжень, витрати коштів 
і церковних фондів Церкви у 2014 
році записувалися і здійснювалися 
відповідно до затверджених церков-
них бюджетів і церковної політики 
і правил. Церква слідує практиці 
навчати своїх членів жити в межах 
бюджету, уникати боргів і робити 
заощадження на випадок потреби.

Надано з повагою,
Ревізійний відділ Церкви
Кевін Р. Джергенсен
Головний директор ◼

Дорогі брати! Як установлено 
одкровенням у 120 розділі 
Учення і Завітів Рада з розпо-

ділення десятини схвалює витрати 
церковних коштів. Ця рада скла-
дається з Першого Президентства, 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
та Верховного єпископату. Цер-
ковні підрозділи витрачали кошти 
згідно з затвердженими бюджетами 
і у відповідності з політикою і 
правилами.

Ревізійний відділ Церкви склада-
ється з дипломованих професіоналів 
і є незалежним від усіх інших відділів 
Церкви, він має відповідальність 
виконувати аудити з метою забезпе-
чення перевірки щодо одержання 

Звіт ревізійного відділу 
Церкви за 2014 рік
Представлено Кевіном Р. Джергенсеном
Головним директором Ревізійного відділу Церкви

Першому Президентству Церкви Ісуса Христа Святих  
Останніх Днів

Статистичний 
звіт за  
2014 рік
Представлено Бруком П. Хейлзом
Секретарем Першого Президентства

Перше Президентство подає цей 
статистичний звіт стосовно зро-
стання і статусу Церкви станом 

на 31 грудня 2014 року.

Церковні підрозділи
Колів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3114
Місій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Округів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Приходів і філій  . . . . . . . . . . . . . . . . . .29621

Членство в Церкві
Загальна кількість  
членів Церкви . . . . . . . . . . . . . . . .15372337
Приріст дітей, на яких  
заведено запис . . . . . . . . . . . . . . . . . 116409
Хрищення навернених . . . . . . . . . . 296803

Місіонери
Повного дня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85147
Церковного служіння . . . . . . . . . . . . .30404

Храми
Храми, які було освячено протягом  
2014 року (Форт- Лодердейлський,  
штат Флорида, Гілбертський,  
штат Аризона, і Фенікський,  
штат Аризона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Переосвячені храми  
(Огденський храм, штат Юта)  . . . . . . . . . . 1
Діючі храми на кінець року . . . . . . . . . . 144
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знанням про Господа Ісуса Христа 
і через віру в Нього. Я щиро мо-
люся, щоб Святий Дух благословив 
кожного з нас під час розгляду цієї 
важливої теми.

Страх у смертному житті
Адам і Єва, почувши голос Бога, 

після того, як вони вкусили заборо-
нений плід, сховалися в Еденському 
саду. Бог покликав Адама і запитав: 
“Де ти? А [Адам] відповів: Почув 
я Твій голос … і злякався” (Буття 
3:9–10). Зверніть увагу, що одним 
з перших наслідків Падіння було 
те, що Адам і Єва почали відчувати 
страх. Ця сильна емоція є важливою 
складовою смертного існування.

Приклад з Книги Мормона пока-
зує, як знання про Господа має силу 
(див. 2 Петра 1:2–8; Алма 23:5–6) 
розвіяти страх і сповнити спокоєм, 
навіть коли ми зустрічаємося з вели-
ким нещастям.

У землі Гелама народ Алми був на-
ляканий наступом армії Ламанійців.

“Але Алма вийшов наперед і став 
серед них, і закликав їх, щоб вони не 
лякалися, але … пам’ятали Господа 
Бога їхнього, і Він визволить їх.

до негативного результату.
У нашому буденному житті без-

кінечні повідомлення про злочинну 
жорстокість, голод, війни, корупцію, 
тероризм, падіння моралі, хвороби 
і руйнівні сили природи можуть 
викликати страх і настороженість. 
Певно ми живемо в часи, передба-
чені Господом: “І в той день … вся 
земля буде у сум’ятті, і людські серця 
завмиратимуть” (УЗ 45:26).

Моя мета—це описати, як страх 
розвіюється завдяки правильним 

Старійшина Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Я маю яскраві спогади про один 
випадок, який стався зі мною, 
коли я був маленьким хлопчи-

ком. Одного дня, граючись з дру-
зями, я випадково розбив вітрину 
магазину, неподалік нашої домівки. 
Коли розлетілося скло і завила сиг-
налізація, паралізуючий страх скував 
моє серце і розум. Я відразу ж усві-
домив, що був приречений провести 
решту свого життя у в’язниці. Мої 
батьки зрештою вмовили мене вийти 
зі схованки під моїм ліжком і допо-
могли владнати цю справу з власни-
ком магазину. На щастя, покарання, 
яке я мав відбувати у в’язниці, було 
пом’якшено.

Страх, який я відчув того дня, 
був всеохоплюючий і реальний. Ви, 
безсумнівно, відчували набагато ін-
тенсивніші почуття жаху, дізнаючись 
про якісь проблеми з вашим здоро-
в’ям, про труднощі чи небезпеку у 
члена вашої сім’ї, чи спостерігаючи 
якісь хвилюючі події у світі. У цих 
випадках, емоція страху, яка виво-
дить з рівноваги, виникає тому, що 
є загроза небезпеки, невпевненості 
чи болю, і через неочікувані пережи-
вання, іноді раптові, може призвести 

Тому вони усмирили 
свій страх
На відміну від мирського страху, який викликає занепокоєння і 
сум’яття, Божий страх є джерелом миру, запевнення і впевненості.
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Тому вони усмирили свій страх” 
(Мосія 23:27–28).

Зверніть увагу, не Алма усмирив 
страх людей. Натомість Алма пора-
див віруючим пам’ятати про Господа 
і про визволення, яке лише Він міг 
надати (див. 2 Нефій 2:8). І знання 
про турботливий захист Спасителя 
дало змогу людям усмирити їхні 
власні страхи.

Правильні знання про Господа і 
віра в Нього дають нам силу усми-
рити наші страхи, оскільки Ісус 
Христос—це єдине джерело трива-
лого миру. Він проголосив: “Учись 
від Мене і слухай Мої слова; ходи в 
лагідності Мого Духа, і ти матимеш 
мир у Мені” (УЗ 19:23).

Учитель також пояснив: “Той, хто 
чинить діяння праведності, отримає 
свою винагороду, саме мир у цьому 
світі і вічне життя у тому світі, що 
прийде” (УЗ 59:23).

Довіра до Христа, впевненість в 
Ньому і готовність покладатися на 
Його заслуги, милосердя і благодать, 
ведуть через Його Спокуту до надії 
на Воскресіння і вічне життя (див. 
Мороній 7:41). Така віра і надія запро-
шують у наше життя приємний мир 

совісті, якого ми усі прагнемо. Сила 
Спокути робить можливим пока-
яння і заспокоює відчай, викликаний 
гріхом; вона також зміцнює нас, щоб 
ми бачили доброчесність, робили 
гарні вчинки і ставали хорошими у 
способи, які ми ніколи б не побачили 
чи досягли з нашими обмеженими 
здібностями у смертному житті. 
Воістину, одне із найбільших благо-
словень відданого учнівства—це “мир 
Божий, що вищий від усякого розуму” 
(Филип’янам 4:7).

Мир, який дає Христос, дозво-
ляє нам дивитися на смертне життя 
через дорогоцінну призму вічності і 
надає духовну стійкість (див. Колося-
нам 1:23), яка допомагає нам підтри-
мувати постійну зосередженість на 
нашому небесному пункті призна-
чення. Таким чином ми можемо 
мати благословення усмирити наші 
страхи, оскільки Його вчення дає 
мету і спрямування у всіх аспектах 
нашого життя. Його обряди і завіти 
зміцнюють і втішають як у хороші, 
так і у важкі часи. І Його влада свя-
щенства дає запевнення, що найваж-
ливіше може зберігатися крізь час і 
тривати вічність.

Але чи можемо ми усмирити 
страхи, які так легко і часто оточу-
ють нас у сучасному світі? Відповідь 
на це запитання—чітке “так”. Три 
основні принципи є центральними 
для отримання цього благословення 
у нашому житті: (1) сподіватися 
на Христа, (2) будувати на основі 
Христа, і (3) просуватися вперед з 
вірою в Христа.
Сподівайтеся на Христа

Порада, яку Алма дав своєму 
сину Геламану, в точності підходить 
кожному з нас сьогодні: “Гляди, щоб 
ти сподівався на Бога і жив” (Алма 
37:47). Нам треба сподіватися на 
Спасителя і підтримувати неухильну 
зосередженість на Ньому в усі часи 
і в усіх місцях.

Згадайте, як апостоли Господа 
були у човні посеред бурхливого 
моря. Ісус пішов до них, ступаючи 
по воді; але вони, не впізнавши Його, 
закричали від страху.

“А Ісус до них зараз озвався й 
сказав: “Заспокойтесь,—це Я, не 
лякайтесь!”

Петро ж відповів і сказав: “Коли, 
Господи, Ти це, то звели, щоб при-
йшов я до Тебе по воді”.
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А Він відказав йому: “Іди”  
(Матвій 14:27–29).

Потім Петро пішов по воді до Ісуса.
“Але, бачачи велику бурю, 

злякався”, почав тонути і закричав: 
“Рятуй мене, Господи!” …

І зараз Ісус простяг руку й схопив 
його, і каже до нього: “Маловірний, 
чого усумнився”? (Матвій 14:30–31).

Я уявляю, як Петро негайно і з ен-
тузіазмом відгукнувся на запрошення 
Спасителя. Не відводячи очей від 
Ісуса, він зробив крок з човна і диво-
вижним способом пішов по воді. Лише 
коли його погляд відхилився на вітер і 
хвилі, він злякався і почав тонути.

Ми можемо бути благословенні 
перемогою над нашими страхами і 
зміцненням нашої віри, якщо викона-
ємо настанову Господа: “Звертайтеся 
до Мене в кожній думці; не вагай-
теся, не бійтеся” (УЗ 6:36).
Будуйте на фундаменті Христа

Геламан наставляв своїх синів Не-
фія і Легія: “Пам’ятайте, пам’ятайте, що 
на камені нашого Викупителя, Який є 
Христос, Син Бога, ви повинні побу-
дувати свій фундамент; так, щоб коли 
диявол пошле вперед свої могутні 
вітри, так, свої стріли у вихорі, так, 
коли весь його град і його могутня 
буря вдарить по вас, воно не матиме 
сили над вами, щоб втягнути вас 
до безодні нещастя і нескінченного 

горя, завдяки каменеві, на якому ви 
збудувалися, який є надійним фунда-
ментом, фундаментом, що на ньому 
якщо люди будують, вони не можуть 
упасти” (Геламан 5:12).

Обряди і завіти є цеглинами, за 
допомогою яких ми будуємо наші 
життя на фундаменті Христа і Його 
Спокути. Ми надійно приєднуємося 
до Спасителя і поєднуємося з Ним, 
коли гідно отримуємо обряди й 
укладаємо завіти, вірно пам’ятаємо 
і шануємо ті священні зобов’язання 
і робимо усе в наших силах, щоб 
жити згідно із зобов’язаннями, які ми 
на себе взяли. І цей зв’язок є джере-
лом духовної сили і стабільності в 
усі періоди нашого життя.

Ми можемо бути благословенні 
здатністю усмирити наші страхи, 
якщо міцно вкоренимо наші бажання 
і вчинки на надійному фундаменті 
Спасителя через наші обряди і завіти.
Просувайтеся вперед з вірою в Христа

Нефій проголосив: “Отже, ви 
повинні просуватися вперед з не-
похитною вірою в Христа, маючи 
справжню яскравість надії, і любов 
до Бога і до всіх людей. Отже,  
якщо ви просуватиметеся вперед, 
бенкетуючи словом Христа, і  
витерпите до кінця, ось так каже 
Батько: Ви будете мати вічне  
життя” (2 Нефій 31:20).

Дисциплінована витривалість, 
описана у цьому вірші, є результа-
том духовного розуміння та видіння, 
наполегливості, терпіння і милості 
Божої. Застосування віри в Ісуса Хри-
ста і в Його святе ім’я, лагідне підко-
рення Його волі та Його розпорядку 
стосовно нашого життя, і смиренне 
визнання Його руки в усьому приво-
дять до мирних речей царства Бога, 
які ведуть до радості і вічного життя 
(див. УЗ 42:61). Навіть коли ми зустрі-
чаємося з труднощами і непевністю 
майбутнього, ми можемо радісно 
продовжувати наш шлях і вести 
“мирне життя в усякій побожності 
та чистості” (1 Тимофію 2:2).

Ми можемо бути благословенні 
тим, що усмиримо наші страхи, коли 
отримаємо зміцнення, яке приходить 
від вивчення принципів євангелії та 
життя за ними і рішучого просування 
вперед шляхом завітів.

Страх Господній
Відмінним, але пов’язаним зі 

страхами, які ми часто відчуваємо, 
є страх, описаний в Писаннях як “по-
божний страх” (див. Євреям 12:28) 
або “страх Господній” (Йов 28:28; 
Приповісті 16:6; Ісая 11:2–3). На 
відміну від мирського страху, який 
викликає занепокоєння і сум’яття, 
Божий страх є джерелом миру, за-
певнення і впевненості.

Але як може щось, пов’язане зі 
страхом, надихати чи бути духовно 
корисним?

Праведний страх, який я намага-
юся описати, включає глибокі по-
чуття благоговіння, поваги і трепету 
перед Господом Ісусом Христом 
(див. Псалми 33:8; 96:4), слухняність 
Його заповідям (див. Повторення 
закону 5:29; 8:6; 10:12; 13:4; Псалми 
112:1) та очікування на останній 
суд і справедливість від Його руки. 
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Таким чином страх Божий витікає з 
праведного розуміння божественної 
природи і місії Господа Ісуса Хри-
ста, бажання підкорити нашу волю 
Його волі і знання, що кожен чоловік 
і кожна жінка будуть звітувати про 
його чи її власні гріхи у день суду 
(див. УЗ 101:78; Уложення віри 1:2).

Як навчають Писання, страх 
Господній—“початок премудрости” 
(Приповісті 1:7), “навчання прему-
дрости” (Приповісті 15:33), “сильна 
надія” (Приповісті 14:26) і “криниця 
життя” (Приповісті 14:27).

Будь- ласка, зверніть увагу, що 
страх Божий тісно пов’язаний з ро-
зумінням останнього суду і необхід-
ністю нам особисто звітувати про 
наші бажання, думки, слова і дії (див. 
Мосія 4:30). Страх Господній це не 
якесь тривожне небажання прийти в 
Його присутність на суд. Я не вірю, 
що ми взагалі будемо Його боятися. 
Скоріше це перспектива побачити у 
Його присутності речі такими, якими 
вони справді є, і мати “досконалі 
знання” (2 Нефій 9:14; див. також 
Алма 11:43) про усі наші виправ-
дання, вдавання і самообмани. Зреш-
тою у нас не буде ніяких виправдань.

Кожна людина, яка будь- коли 
жила чи ще буде жити на землі, “буде 
приведен[а], щоб стояти перед судом 
Бога, щоб Він судив їх за їхніми діян-
нями, чи вони добрі, чи вони злі” (Мо-
сія 16:10). Якщо наші бажання були 
спрямовані до праведності і наші 
справи були хорошими, тоді місце 
суду буде приємним (див. Кн. Якова 
6:13; Енош 1:27; Мороній 10:34). І в ос-
танній день ми будемо “нагороджен[і] 
праведністю” (Алма 41:6).

З іншого боку, якщо наші бажання 
були спрямовані на зло, і наші справи 
були злі, тоді місце суду буде страш-
ним. “Ми не насмілимося глянути 
на нашого Бога; і ми були б готові 
радіти, якби змогли наказати скелям і 
горам упасти на нас, щоб сховати нас 
від Його присутності” (Aлма 12:14). І 
в останній день ми “матимемо [нашу] 
винагороду зла” (Алма 41:5).

Як підсумовано в Еклезіясті:
“Бога бійся, і чини Його заповіді, 

бо належить це кожній людині!
Бо Бог приведе кожну справу на 

суд, і все потаємне,—чи добре воно 
чи лихе!” (Еклезіяст 12:13–14).

Мої любі брати і сестри, страх 
Божий розвіює страхи смертного 

життя. Він навіть зменшує постійне 
побоювання, що ми ніколи не 
зможемо бути досить хорошими 
духовно і ніколи не виконаємо 
Господні вимоги й очікування. 
Насправді, ми не можемо бути 
достатньо хорошими, або виконати 
вимоги, покладаючись лише на наші 
здібності і діяльність. Наша робота і 
бажання самі по собі не рятують і не 
можуть врятувати нас. “Після всього, 
що ми можемо зробити” (2 Нефій 
25:23), ми стаємо зціленими лише 
через милість і благодать, доступні 
через безкінечну і вічну Спокуту 
Спасителя (див. Алма 34:10, 14). 
Певно, “ми віримо, що завдяки спо-
куті Христа все людство може бути 
спасенним через послушність зако-
нам і обрядам євангелії” (Уложення 
віри 1:3).

Мати страх Божий—це лю-
бити Його і довіряти Йому. Чим 
більш повно ми боїмося Бога, 
тим досконаліше любимо Його. 
І “досконала любов нехтує всяким 
страхом” (Мороній 8:16). Я обіцяю, 
що яскраве світло страху Божого 
прожене темні тіні страхів смерт-
ного життя (див. УЗ 50:25), якщо ми 
будемо сподіватися на Спасителя, 
будувати на Ньому як на нашому 
фундаменті і просуватися вперед 
шляхом Його завітів з повною 
відданістю.

Свідчення і обіцяння
Я люблю Господа і благоговію пе-

ред Ним. Його сила і мир—справжні. 
Він—наш Викупитель і я свідчу, що 
Він живе. І завдяки Йому, нашим 
серцям не треба тривожитися чи 
лякатися (див. Іван 14:27) і ми будемо 
благословенні тим, що усмиримо 
наші страхи. Я свідчу про це у 
священне і святе ім’я Господа Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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Пророки відкрили, що спочатку 
ми існували як розуми і що Бог надав 
нам форму, тобто духовні тіла, і таким 
чином ми стали Його духовними 
дітьми—синами і дочками небесних 
батьків 3. У цьому доземному існуванні 
духів прийшов час, коли за Його спри-
яння і бажанням ми могли “мати приві-
лей розвинутися до Його рівня” 4, і наш 
Небесний Батько підготував для цього 
план. У Писаннях йому дано різні 
назви, у т.ч. “план спасіння” 5, “великий 
план щастя” 6, “план викуплення” 7. Ці 
дві основні цілі плану було пояснено 
Аврааму такими словами:

“І стояв один серед них, Який був 
подібний Богові, і Він сказав тим, хто 
були разом з Ним: Ми зійдемо, бо є 
простір там, і ми візьмемо з цієї мате-
рії, і ми зробимо землю, на якій вони 
[духи] зможуть жити;

І в цьому ми випробуємо їх, щоб 
подивитися, чи робитимуть вони все, 
що, Господь Бог їхній накаже їм;

І тим, хто збереже свій перший 
стан, буде додано; … а ті, хто збереже 
свій другий стан, матимуть славу, до-
дану на їхні голови на віки вічні” 8.

Завдяки нашому Небесному 
Батьку, ми вже стали духовними 
істотами. Тепер Він пропонує нам 
шлях, щоб довершити, або удоско-
налити, ту істоту. Додання фізичного 
елемента є вкрай необхідним для 
повноти існування й слави, які має 
Сам Бог. Якби, перебуваючи з Богом 
у доземному духовному світі, ми по-
годилися б взяти участь в Його плані, 
або, іншими словами, “зберегли свій 
перший стан”,—то нам “додано” 
було б фізичне тіло, коли ми прихо-
димо жити на землю, яку Він створив 
для нас.

Якщо ж під час земного існу-
вання ми виберемо робити “все, 
що Господь Бог [наш] накаже [нам]”, 
то збережемо свій “другий стан”. 

були видані як Листи і папери 
з вʼязниці.

Один з цих листів адресований 
його племінниці перед її весіл-
лям. Він містив ось такі глибокі 
думки: “Шлюб—це щось більше 
за вашу любов одне до одного. … 
Люблячи, ви бачите у світі лише 
вас двох, але у шлюбі ви—ланка 
в ланцюзі поколінь, яким Бог дав 
прийти й відійти для Його слави 
і яких Він кличе у Своє царство. 
Люблячи, ви бачите лише небеса 
вашого власного щастя, а у шлюбі 
ви опиняєтеся у стані відповідаль-
ності перед світом і людством. 
Ваша любов—це ваше власне во-
лодіння, а шлюб—це щось більше 
за особисте, це—статус, це повно-
важення. Точно так, як корона, а 
не лише бажання правити, робить 
короля королем, так і шлюб, а не 
тільки ваша любов одне до одного, 
єднає вас в очах Бога і людини. … 
Тому любов приходить від вас, а 
шлюб—згори, від Бога” 2.

Як же шлюб між чоловіком і жін-
кою переходить від їхньої любові 
одне до одного та їхнього власного 
щастя у “стан відповідальності перед 
світом і людством”? В якому сенсі він 
приходить “згори, від Бога”? Аби зро-
зуміти, нам слід повернутися назад, 
до самого початку.

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Над Великими західними две-
рима знаменитого Вестмін-
стерського абатства в Лондоні, 

Англія, стоять статуї 10 християн-
ських мучеників ХХ- го століття. Се-
ред них і статуя Дітріха Бонхеффера, 
блискучого німецького теолога, який 
народився в 1906 році 1. Бонхеффер 
відкрито критикував нацистську 
диктатуру і її ставлення до євреїв 
та інших. За активний опір він був 
кинутий у вʼязницю і зрештою був 
страчений у концентраційному 
таборі. Бонхеффер був плідним 
письменником, і серед його найвідо-
міших творів—листи, які співчутливі 
охоронці допомогли йому таємно 
переправити з вʼязниці і які пізніше 

Чому шлюб, чому сімя̓
Сімʼя, збудована на шлюбі чоловіка і жінки, створює найкраще 
середовище для успіху Божого плану.
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Це означає, що своїм вибором ми 
будемо демонструвати Богу (і самим 
собі) нашу відданість і здатність жити 
за Його целестіальним законом, коли 
ми не перебуваємо в Його присут-
ності й маємо фізичне тіло з усіма 
його силами, жаданнями і пристра-
стями. Чи зможемо ми приборкати 
плоть настільки, щоб вона стала духу 
інструментом, а не його господарем? 
Чи можна нам буде довірити і в часі, 
і у вічності божественні сили, у т.ч. й 
силу створювати життя? Чи будемо 
ми індивідуально перемагати зло? 
Ті, хто зміг, “матимуть славу, додану 
на їхні голови на віки вічні”, і дуже 
важливий аспект тієї слави—бути во-
скрешеним, безсмертним і прослав-
леним фізичним тілом 9. Не дивно, що 
ми “радісний крик здіймали” від цих 
чудових можливостей та обіцянок 10.

Для успіху цього божественного 
плану необхідно щонайменше чо-
тири складові:

Перша—Сотворіння землі як 
місця для нашого перебування. 
Якими б не були подробиці процесу 
сотворіння, ми знаємо, що воно не 
було випадковістю, а скеровувалося 
Богом Батьком і реалізовувалося 
Ісусом Христом—“Усе через Нього 
повстало, і ніщо, що повстало, не 
повстало без Нього” 11.

Друга—стан смертності. Адам і 
Єва діяли від імені всіх, хто вибрав 
брати участь у Батьковому великому 
плані щастя 12. Їхнє Падіння створило 
умови, необхідні для нашого фізич-
ного народження і для смертного 
існування та навчання не у присут-
ності Бога. З Падінням прийшло 
розуміння добра і зла та Богом даної 
сили вибирати 13. Зрештою, Падіння 
призвело до фізичної смерті, необхід-
ної, щоб зробити наш час у земному 
існуванні тимчасовим, аби ми не 
жили вічно в наших гріхах 14.

Третя—викуплення від Падіння. 
Ми бачимо роль смерті у плані на-
шого Небесного Батька, але цей план 
не міг би здійснитися без того, щоб 
якимось чином не подолали в кінці 
смерть, як фізичну, так і духовну. 
Отже, Викупитель, Єдинонародже-
ний Син Бога, Ісус Христос, страждав 
і помер, щоб спокутати гріх Адама і 
Єви, і тим самим забезпечив воскре-
сіння і безсмертя для всіх. А оскільки 
ніхто з нас не буде цілковито й 
постійно слухняним євангельському 
закону, Його Спокута також вику-
пляє нас від наших власних гріхів за 
умови покаяння. Завдяки Спокутній 
милості Спасителя відбувається про-
щення гріхів і освячення душі, тому 
ми можемо бути духовно народжені 
знову і примиритися з Богом. Нашій 
духовній смерті—нашому відокрем-
ленню від Бога—настане кінець 15.

І нарешті, четверта—середовище 
для нашого фізичного народження 
і подальшого духовного народ-
ження знову в Божому царстві. Для 
Своєї роботи, аби допомогти нам 
“розвинутися до Його рівня” 16, Бог 
постановив, щоб чоловіки і жінки 
одружувалися та народжували дітей, 
тим самим створюючи, у партнерстві 

з Богом, фізичні тіла, які є ключо-
вими для випробування у смертному 
житті і необхідними для вічної слави 
з Ним. Він також постановив, що 
батьки повинні створювати сімʼї й 
виховувати своїх дітей у світлі та 
істині 17, ведучи їх до надії на Христа. 
Батько наказує нам:

“Навча[йте] цього вільно ваших 
дітей, кажучи:

… Оскільки ви були народжені в 
цей світ водою, і кровʼю, і духом, що 
створено Мною, і таким чином стали 
з пороху живою душею, саме так і 
ви маєте народитися знову в царстві 
небесному від води, і від [Святого] 
Духа, і бути очищеними кровʼю, саме 
кровʼю Мого Єдинонародженого; 
щоб ви були освячені від усього 
гріха і насолоджувалися словами 
вічного життя в цьому світі, і вічним 
життям у світі прийдешньому, саме 
безсмертною славою” 18.

Знаючи, чому ми залишили при-
сутність нашого Небесного Батька 
і що потрібно, аби повернутися до 
Нього й бути з Ним піднесеними, 
дуже легко зрозуміти: нічого, що 
стосується нашого часу на землі, не 
може бути важливішим за фізичне 
народження і духовне народження 
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знову,—цих двох передумов вічного 
життя. Це, за словами Дітріха Бон-
хеффера, є “повноваженням” шлюбу, 
“станом відповідальності перед 
світом і людством”, це божественна 
настанова “згори, від Бога”. Це ланка 
в ланцюгу поколінь, як тут, так і у 
прийдешньому,—це порядок небес.

Сімʼя, збудована на шлюбі чоло-
віка і жінки, створює найкраще се-
редовище для успіху Божого плану: 
вона є середовищем для народження 
дітей, які приходять у чистоті й не-
винності від Бога, і в ній створюється 
атмосфера для навчання і підготовки, 
які їм будуть необхідні для успішного 
земного життя і вічного життя у світі, 
що настане. Переважна кількість 
сімей, створених на такому шлюбі, є 
вкрай необхідною, щоб суспільствам 
виживати й процвітати. Ось чому 
громади і країни в цілому сприяли 
шлюбу і сімʼї як привілейованим 
інституціям і захищали їх. Шлюб 
ніколи не був просто для любові 
й щастя дорослих людей.

Дані соціології стосовно шлюбу 
і сімʼї, яку направляють одружені 
чоловік і жінка, неспростовні 19. Отже, 
“ми попереджаємо, що руйнування 
сімʼї принесе людям, суспільствам і 
народам біди, які провіщали давні і 
сучасні пророки” 20. Але наші заяви 
про роль шлюбу й сімʼї базуються 
не на соціології, а на тій істині, що 
вони—творіння Бога. Це Він на 
самому початку створив Адама і Єву 
за Своїм образом, чоловіка і жінку, 
і зʼєднав їх як чоловіка і дружину як 
одне, щоб стати їм “одним тілом” 
і розмножуватися та наповнювати 
землю 21. Кожна людина несе в собі 
божественний образ, але саме у 
подружньому союзі чоловіка і жінки 
ми досягаємо, мабуть, найповнішого 
розуміння, що таке бути створеними 
за образом Бога—чоловіком і жінкою. 

Ні ми, ніхто інший із смертних не 
може змінити цей божественний по-
рядок шлюбу. Це не винахід людини. 
Такий шлюб дійсно є “згори, від 
Бога”, і він так само є частиною плану 
щастя, як і Падіння і Викуплення.

У доземному світі Люцифер пов-
став проти Бога та Його плану, і його 
протидія все більше посилюється. Він 
бореться, щоб перешкоджати укла-
данню шлюбу і створенню сімʼї, а 
коли шлюби укладаються, а сімʼї ство-
рюються, він робить все можливе, 
аби їх розбити. Він нападає на все, 
що є священним стосовно людської 
сексуальності, брутально вириваючи 
її з контексту шлюбу з допомогою, як 
здається, безлічі аморальних думок та 
вчинків. Він прагне переконати чоло-
віків і жінок, що пріоритети, якими є 
шлюб і сімʼя, … можуть бути проігно-
ровані або відкинені, або хоча б ви-
тіснені на задній план заради карʼєри, 
інших досягнень та прагнень само-
реалізуватися й досягнути особистої 
автономії. Безсумнівно, супротивник 
задоволений, коли батьки не турбу-
ються про те, щоб навчати й вихо-
вувати своїх дітей, аби ті мали віру в 
Христа та духовно народилися знову. 
Брати і сестри, є багато хорошого, є 
багато важливого, але тільки дещо є 
необхідним.

Проголошувати фундаментальні 
істини, що стосуються шлюбу і сімʼї, 
не означає залишати непоміченими 
або недооцінювати жертви й успіхи 
тих, для кого ідеал в цьому сьогодні 
не є реальністю. Хтось із вас не 
має благословень шлюбу з якихось 
причин, у т.ч. через відсутність гідних 
перспектив, потяг до осіб своєї статі, 
фізичні чи психічні порушення або 
просто через страх невдачі, який, 
хоч на якусь мить, затьмарює віру. 
Або ви, можливо, вже були одружені, 
але шлюб розпався і ви залишилися 

давати раду собі самі в тому, з чим 
ледь могли впоратися удвох. Дехто 
з вас, хто одружені, не можуть мати 
дітей, яким би великим не було ваше 
бажання і як би ви не благали цього 
в молитвах.

Але якщо й так, усе ж в кожного 
є дари; кожний має таланти; кожний 
може сприяти розгортанню боже-
ственного плану в кожному поко-
лінні. Багато того, що є хорошим, 
багато того, що є необхідним,—
навіть іноді все, що є необхідним 
тепер,—може бути досягнуто в 
далеко не ідеальних умовах. Так 
багато серед вас тих, хто робить 
все якнайкраще. І коли ви, хто несе 
найважчі тягарі земного існування, 
стаєте на захист Божого плану, щоб 
сприяти піднесенню Його дітей, ми 
всі готові йти вперед. З впевненістю 
ми свідчимо, що Спокута Ісуса Хри-
ста була передбачена і що врешті- 
решт завдяки їй будуть компенсовані 
всі збитки і втрати тим, хто поверта-
ється до Нього. Ніхто не приречений 
отримати менше з усього того, що 
Батько має для Своїх дітей.

Недавно одна молода мати 
розказала мені про своє занепоко-
єння—вона вважає себе не готовою 
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до цього найвищого з покликань. 
Я відчув: те, що турбувало її, було 
незначним, і їй непотрібно було хви-
люватися; у неї все виходить добре. 
Але я знав, що вона тільки хотіла до-
годити Богу і шанувати Його довіру. 
Я заспокоїв її і благав у своєму серці 
Бога, її Небесного Батька, підтримати 
її Своєю любовʼю й дати їй свід-
чення, що Він схвалює те, як вона 
виконує Його роботу.

Про це я молюсь за всіх нас 
сьогодні. Нехай кожний з нас знайде 
схвалення в Його очах. Нехай шлюби 
квітнуть і сімʼї процвітають. І яким би 
не був наш жереб—мати чи ні пов-
ноту цих благословень у смертному 
житті, нехай Господня благодать при-
несе щастя тепер і віру в обіцяння, 
що неодмінно збудуться в майбут-
ньому. В імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼
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Є люди, які висміюють членів 
Церкви за те, що ми робимо. Це 
зрозуміло. Для тих, хто не може чути 
музику, ті, хто танцює, часто вигляда-
ють дивно або ніяково, або, мовою 
писань, їх називають “вибраними” 
(1 Петра 2:9). Чи було колись так, що 
ви зупинили машину на світлофорі 
поруч з машиною, в якій водій тан-
цював і співав на все горло, але ви не 
могли почути звук, тому що ваші вікна 
були зачинені? Він виглядав дещо ди-
вакувато, так? Якщо наші діти вчаться 
танцювальним крокам без того, щоб 
чути і відчувати прекрасну музику 
євангелії, вони з часом відчують себе 
незручно у танці і або припинять тан-
цювати, або, що нічим не краще, бу-
дуть продовжувати танцювати тільки 
через тиск, який відчувають від інших, 
які танцюють навколо них.

Завдання для всіх нас, хто прагне 
навчати євангелії—розширити 
навчальну програму, щоб вона не 
обмежувалася тільки танцювальними 
кроками. Щастя наших дітей зале-
жить від їхньої здатності почути і 
полюбити прекрасну музику єванге-
лії. Як нам це зробити?

Відповідь того старця протягом 
багатьох років спонукала мене до 
глибоких роздумів. “Я можу навчити 
вас танцювати,—сказав він,—але вам 
треба чути музику”.

Іноді в наших домівках ми 
успішно навчаємо танцювальним 
крокам, але не так успішно допо-
магаємо членам нашої сімʼї почути 
музику. І як це було добре відомо 
старому знахарю, без музики тан-
цювати важко. Танець без музики 
виходить незграбним і не повноцін-
ним—нам навіть може бути соромно. 
Ви пробували так танцювати?

У 8- му розділі Учення і Завітів 
Господь навчав Джозефа Сміта і 
Олівера Каудері: “Так, знай, Я скажу 
тобі у твоєму розумі і у твоєму серці, 
через Святого Духа, Який зійде на 
тебе і Який буде жити у твоєму 
серці” (вірш 2). Танцювальні кроки 
ми вивчаємо своїм розумом, але 
музику ми чуємо нашим серцем. 
Танцювальні кроки євангелії—то 
наші справи; музика євангелії—то 
радісне духовне почуття, яке при-
ходить від Святого Духа. Воно несе 
зміну серця та є джерелом всіх пра-
ведних бажань. Танцювальні кроки 
вимагають дисципліни, а ось відчути 
радість від танцю можливо лише 
тоді, коли ми починаємо чути музику.

Старійшина Уілфорд В. Андерсен
Сімдесятник

Колись давно я слухав по радіо 
інтервʼю з молодим лікарем, 
який працював у лікарні в 

місцевості проживання народу 
Навахо. Він розповів про випадок, 
коли якось ввечері на пункт надання 
невідкладної допомоги прийшов 
літній корінний американець з дов-
гим заплетеним волоссям. Молодий 
лікар узяв свій бланк, підійшов до 
чоловіка і спитав: “Чим я можу вам 
допомогти?” Старець дивився прямо 
перед собою і нічого не відповідав. 
Лікар, відчуваючи певне роздрату-
вання, спробував запитати знову. 
“Я не в змозі вам допомогти, якщо 
ви мені нічого не скажете,—про-
мовив він.—Скажіть мені, чому ви 
прийшли до лікарні”.

Потім старець поглянув на нього 
і сказав: “Ви танцюєте?” Молодий 
лікар, обмірковуючи це дивне за-
питання, збагнув, що, мабуть, його 
пацієнт був племінним знахарем, 
який, згідно з давніми племінними 
звичаями прагнув зцілювати хворих 
за допомогою пісні і танцю, а не 
призначених ліків.

“Ні,—відповів лікар.—Я не 
танцюю. А ви танцюєте?” Старець 
ствердно кивнув. Тоді лікар запитав: 
“Чи не могли б ви навчити мене 
танцювати?”

Музика євангелії
Музика євангелії—це радісне духовне почуття, яке приходить  
від Святого Духа. Воно несе зміну серця.
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По- перше, ми повинні утри-
мувати власне життя правильно 
налаштованим на духовну частоту. 
Колись давно, до ери цифрових 
пристроїв, ми знаходили улюблену 
радіостанцію, обережно налашто-
вуючи вручну радіохвилі, аби вони 
точно співпали з частотою нашої 
станції. Коли ми наближалися до 
потрібної частоти, то могли чути 
лише статичні перешкоди. Але коли 
ми зрештою точно налаштовува-
лися, нашу улюблену музику можна 
було почути чітко. В нашому житті 
для того, аби почути музику Духа, 
ми повинні налаштуватися на пра-
вильну частоту.

Коли після хрищення ми отриму-
ємо дар Святого Духа, нас сповнено 
небесною музикою, яка супроводжує 
навернення. Наші серця змінені, і у 
нас “більше немає бажання чинити 
зло, але постійно чинити добро” 
(Мосія 5:2). Все ж Дух не терпить 
нічого недоброго, ані гордовитості, 
ані заздрості. Якщо ми втратимо цей 
ніжний вплив у нашому житті, багаті 
гармонії євангелії можуть швидко 
увійти в дисонанс і, зрештою, замов-
чати. Алма поставив гостре запи-
тання: “Чи пережили ви переміну в 
серці, і чи відчули ви, нібито співаєте 
пісню викупительної любові, я хочу 
спитати, чи можете ви відчувати це 
тепер?” (Алма 5:26).

Батьки, якщо наше життя не на-
лаштоване на музику євангелії, нам 
потрібно його налаштувати. Як нав-
чав Президент Томас С. Монсон ми-
нулого жовтня, ми повинні вирівняти 
стежку своїх ніг (див. “Стежку ніг 
своїх вирівняй”, Ліягона, лист. 2014, 
сc. 86–88). Ми знаємо, як це зро-
бити. Нам слід іти тією ж стежкою, 
якою ми йшли, коли вперше почули 
небесні звуки євангельської музики. 
Ми виявляємо віру в Христа, каємося 

і приймаємо причастя; ми сильніше 
відчуваємо вплив Святого Духа, і 
музика євангелії знову починає грати 
в нашому житті.

По- друге, коли ми в змозі почути 
музику самі, то повинні з усіх сил 
намагатися грати її в наших домівках. 
Це не те, що ми можемо нав’язувати 
або до чого примушувати. “Жодна 
влада чи жодний вплив не можуть 
і не повинні підтримуватися через 
священство”—або силою ролі тата 
чи мами, або найбільшого, або най-
гучнішого—“інакше, як тільки через 
переконання, довготерпіння, м’якість, 
і лагідність, і любов нелицемірну; 
[і доброту]” (УЗ 121:41–42).

Чому ці якості приводять до зро-
стання сили і впливу вдома? Тому що 
це ті якості, які запрошують вплив 
Святого Духа. Це якості, які налашто-
вують наші серця на музику євангелії. 
Коли вони присутні, танцювальні 
кроки будуть виконуватися більш 
природно і радісно всіма танцюри-
стами в сім’ї, без потреби в погрозах, 
або залякуваннях, або примусі.

Коли наші діти маленькі, ми 
можемо співати їм колискову чистої 
любові, а коли вони упираються 
і відмовляються засинати ввечері, 
нам, можливо, потрібно заспівати 
колискову довготерпіння. Коли 
вони підлітки, ми можемо вимкнути 

какофонію суперечок і погроз і нато-
мість виконувати прекрасну музику 
переконання—і, можливо, заспівати 
другий вірш колискової довготер-
піння. Батьки можуть виконувати у 
досконалій гармонії тандем таких 
якостей, як лагідність і м’якість. Ми 
можемо запрошувати наших дітей 
співати разом з нами в унісон, коли 
ми виявляємо доброту до сусіда, 
який в нужді.

Це не прийде все й одразу. 
Кожному довершеному музиканту 
відомо: для того, щоб виконати пре-
красну музику, потрібно старанно 
займатися. Якщо початкові зусилля 
заграти музику звучать дисонуюче 
і неузгоджено, памʼятайте, що дисо-
нанс не можна виправити критикою. 
Дисонанс в домівці схожий на тем-
ряву в кімнаті. Мало що допоможе, 
якщо ми будемо лаяти темряву. Ми 
повинні витіснити темряву, впу-
стивши світло.

Отже, якщо баси у вашому сі-
мейному хорі є надто гучними та 
домінуючими, або якщо струнні у 
вашому сімейному оркестрі є дещо 
різкими чи зухвалими, або якщо ці 
імпульсивні флейточки вибилися 
з мелодії чи втратили контроль, 
будьте терплячими. Якщо ви не чуєте 
музики євангелії у вашому домі, будь 
ласка, запамʼятайте ці два слова: 
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Це висловлювання—“святий—це 
грішник, який не припиняє намагань 
стати кращим”—має запевнити і 
підбадьорити членів Церкви. Хоча нас 
називають “святими останніх днів”, ми, 
чуючи це, іноді відчуваємо диском-
форт. Термін святі повсюдно вико-
ристовується для визначення тих, хто 
досяг піднесеного стану святості або 
навіть досконалості. А ми дуже доско-
нало знаємо, що не є досконалими.

Тим не менш наша теологія навчає 
нас, що ми можемо вдосконалюва-
тися, постійно і невпинно “поклада-
ючися повністю на” вчення Христа: 
виявляючи віру в Нього, каючись, 
причащаючись для оновлення завітів 
і благословень хрищення, та біль-
шою мірою отримуючи постійний 
супровід Святого Духа. Роблячи це, 
ми стаємо більш схожими на Христа 
і здатними витерпіти до кінця, з усіма 
наслідками цього 3. Якщо сказати 
простіше, Бог набагато більше піклу-
ється про те, ким ми є і ким стаємо, 
ніж про те, ким ми колись були 4. Він 
піклується про те, щоб ми не припи-
няли намагань стати кращими.

У комедії Як вам це сподобається, 
написаній англійським драматургом 

Старійшина Дейл Г. Ренлунд
Сімдесятник

Мої дорогі брати і сестри, у 
грудні 2013 року світ оплаку-
вав смерть Нельсона Мандели. 

Після 27 років ув’язнення за свою роль 
у боротьбі проти апартеїду, Мандела 
був першим демократично обраним 
президентом Південно- Африканської 
Республіки. Його прощення тих, хто 
ув’язнив його, було дивовижним. Його 
всюди підносили і хвалили 1. Мандела 
часто заперечував цю похвалу сло-
вами: “Я не святий—це так; хіба що ви 
вважатимете святим грішника, який не 
припиняє намагань стати кращим” 2.

Святі останніх днів не 
припиняють намагань
Коли ми намагаємося, виявляємо наполегливість і допомагаємо 
іншим чинити так само, тоді ми справжні святі останніх днів.

продовжуйте грати. З допомогою 
Бога настане день, коли музика 
євангелії наповнить вашу домівку 
невимовною радістю.

Навіть при гарному виконанні 
музика не вирішить усіх наших про-
блем. У нас в житті все ще будуть 
крещендо і декрещендо, стаккато 
і легато. Такою є природа життя на 
планеті Земля.

Але коли ми додамо музики до 
танцювальних кроків, іноді заплу-
таний ритм шлюбу і сімейного 
життя починає впорядковуватися до 
гармонійного балансу. Навіть наші 
найбільші труднощі стануть додат-
ком до багатства журливих звукових 
відтінків і зворушливих мотивів. 
Вчення священства почне зрошати 
наші душі як роса з неба. Святий 
Дух буде нашим постійним супут-
ником, а наш скіпетр—чітка ознака 
влади і впливу—буде незмінним 
скіпетром праведності та істини. 
І наше владарювання буде вічним 
владарюванням. І само по собі воно 
проливатиметься на нас віковічно 
(див. УЗ 121:45–46).

Щоб це було так в житті кожного 
з нас і в кожній нашій домівці, я мо-
люся в імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼
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Вільямом Шекспіром, зображено 
разючу зміну життя персонажу. 
Старший брат намагається вчинити 
так, щоб вбили його молодшого 
брата. Навіть знаючи це, молодший 
брат рятує свого злочестивого брата 
від неминучої смерті. Коли старший 
брат дізнається про виявлене спів-
чуття, на яке він не заслуговував, він 
цілковито і назавжди змінюється і з 
ним відбувається те, що він називає 
“наверненням”. Згодом кілька жінок 
підходять до старшого брата і запи-
тують: “Хіба то не ти, хто так часто 
замишляв вбити [свого брата]?”

Старший брат відповідає: “То 
був я; але зараз я не такий: мені не 
соромно сказати вам ким я був, бо 
моє навернення є таким солодким 
і робить мене тим, ким я є зараз” 5.

Для нас, завдяки Божій милості та 
Спокуті Ісуса Христа, така зміна не є 
всього лиш літературною вигадкою. 
Через Єзекіїля Господь проголосив:

“А несправедливість несправед-
ливого—не спіткнеться він об неї в 
дні навернення від своєї несправед-
ливости. …

… [Якщо] він навернеться від 
свого гріха, і робитиме право та 
справедливість:

заставу поверне несправедливий, 
грабунок відшкодує, ходитиме уста-
вами життя, щоб не чинити кривди, 
то конче буде він жити. …

Усі гріхи його, які він нагрішив, 
не будуть йому згадані, право та 
справедливість робив він” 6.

У Cвоїй милості Бог обіцяє про-
щення, коли ми каємося і відверта-
ємося від злочестивості—настільки, 
що наші гріхи не будуть навіть 
згадані нам. Тому, завдяки Христовій 
Спокуті та нашому покаянню, ми 
можемо озиратися на наші колишні 
вчинки і казати: “То був я, але зараз я 
не такий”. Якими б злочестивими ми 

не були, ми можемо сказати: “Таким 
я був. Але цей колишній злочестивий 
я більше не має нічого спільного з 
тим, ким я є зараз” 7.

Президент Томас С. Монсон нав-
чав: “Одним з найвеличніших Божих 
дарів для нас є радість повторних 
спроб, адже жодна невдача ніколи не 
буде остаточною” 8. Навіть якщо ми 
були свідомим, умисним грішником 
або неодноразово зазнавали невдач 
і розчарувань, у той момент, коли 
ми вирішуємо спробувати знов, нам 
може допомогти Христова Спокута. 
І нам слід пам’ятати, що явно не 
Святий Дух каже нам, що ми зайшли 
вже надто далеко, що можемо з та-
ким же успіхом припинити спроби.

Боже прагнення, щоб святі остан-
ніх днів продовжували намагатися, 
стосується не лише подолання гріхів. 
Незалежно від того, чи стражда-
ємо ми через проблемні стосунки, 
економічні виклики або хвороби чи 
внаслідок чиїхось гріхів, Спасителева 
безкінечна Спокута може зцілити 
навіть—і можливо зокрема—тих, хто 
безвинно постраждав. Він доско-
нало розуміє, що означає безвинно 
страждати через провину інших. 
Як сказано у пророцтві, Спаситель 
“перев’яже зламаних серцем … за-
мість попелу дасть … оздобу, оливу 
радости замість жалоби [і] одежу 
хвали замість темного духа!” 9. Що б 
не відбувалося, Бог очікує, що святі 

останніх днів, з Його допомогою, 
не припинятимуть намагань.

Так само, як Бог радіє, коли нам 
це вдається, Він розчарований, 
якщо ми не визнаємо, що інші також 
намагаються. Наша люба подруга 
Тоба розповіла про те, як вона 
отримала цей урок від своєї матері, 
Джулії. Джулія і Тоба були серед 
перших чорношкірих навернених в 
Південно- Африканській Республіці. 
Коли режим апартеїду було скасо-
вано, чорношкірим і білим членам 
Церкви було дозволено відвідувати 
Церкву разом. Для багатьох рівність 
у стосунках між расами була новою 
і становила виклик. Одного разу, 
коли Джулія і Тоба відвідували цер-
кву, вони відчули, що деякі білі члени 
Церкви ставляться до них зовсім не 
доброзичливо. Коли вони пішли, 
Тоба з гіркотою поскаржилася своїй 
матері. Джулія спокійно слухала, 
доки Тоба не висловила все своє роз-
чарування. Тоді Джулія промовила: 
“О, Тоба, Церква схожа на велику лі-
карню, і всі ми хворі, кожен на щось 
своє. Ми приходимо до Церкви, щоб 
нам допомогли”.

Коментар Джулії відображає важ-
ливу думку. Нам не лише слід бути 
толерантними, коли інші працюють 
над своїми особистими недугами; ми 
повинні також бути добрими, терпе-
ливими, надавати підтримку і стави-
тися з розумінням. Подібно до того, 
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як Бог заохочує нас продовжувати 
намагатися, Він очікує, що ми також 
надамо іншим можливість робити 
те саме у їхньому особистому темпі. 
Спокута у ще більшій мірі прийде 
в наше життя. Тоді ми визнаємо, що 
незважаючи на відчутні відмінності, 
всі ми потребуємо тієї самої безкінеч-
ної Спокути.

Кілька років тому чудового мо-
лодого чоловіка на ім’я Куртіс було 
покликано служити на місії. Він 
належав до тієї категорії місіонерів, 
про яких молиться кожен президент 
місії. Він був зосереджений і праце-
любний. Одного дня його напарни-
ком призначили місіонера, який був 
інфантильним, з поганими навичками 
спілкування, і який без особливого ен-
тузіазму ставився до виконання роботи.

Якось, коли вони їхали на вело-
сипедах, Куртіс озирнувся назад 
і побачив, що його напарник без 
жодних пояснень зліз з велосипеда 
і йшов пішки. Куртіс подумки ви-
словив своє розчарування Богові; як 
важко було мати напарника, якого 
доводилося тягти за собою в усьому, 
щоб досягти хоч якихось результатів. 

За кілька митей Куртіс відчув глибоке 
враження, ніби Бог промовляв до 
нього: “Знаєш, Куртісе, у порівнянні 
зі Мною, ви обидва не дуже відрізня-
єтеся”. Куртіс отримав урок, що йому 
слід терпеливо ставитися до недоско-
налого напарника, який тим не менш 
намагався у свій власний спосіб.

Я запрошую всіх нас оцінювати 
своє життя, каятися і продовжувати 
намагатися. Якщо ми не намагаємося, 
тоді ми просто грішники останніх 
днів; якщо ми не виявляємо напо-
легливості, тоді ми ледарі останніх 
днів; і якщо ми не дозволяємо іншим 
намагатися, тоді ми просто лицеміри 
останніх днів 10. Коли ми намагаємося, 
виявляємо наполегливість і допомага-
ємо іншим чинити так само, тоді ми 
справжні святі останніх днів. У міру 
того, як ми змінюємося, ми пізнаємо, 
що Бог дійсно піклується набагато 
більше про те, ким ми є і ким ми ста-
ємо, ніж про те, ким ми колись були 11.

Я глибоко вдячний за Спасителя, 
Його безкінечну Спокуту та про-
років останніх днів, які закликають 
нас бути святими останніх днів, не 
припиняти намагань 12. Я свідчу про 
те, що Спаситель дійсно живий, в імʼя 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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по- справжньому добрим і без лукав-
ства. Шиблон був одним із синів Алми 
молодшого. Ми краще знайомі з його 
братами Геламаном, який після свого 
батька вів літописи та був пророком 
Бога, і Коріантоном, який здобув 
погану славу під час служіння на місії 
і потребував поради свого батька. До 
Геламана Алма звертається у 77 віршах 
(див. Алма 36–37). Коріантонові Алма 
присвятив 91 вірш (див. Алма 39–42). 
До Шиблона, свого середнього сина, 
Алма звертається лише в 15 віршах 
(див. Алма 38). Однак його слова у тих 
15 віршах є могутніми й повчальними.

“А тепер, сину мій, я сподіваюся, 
що буду мати велику радість у тобі 
через твою непохитність і твою вір-
ність Богові; бо як ти почав у своїй 
молодості покладатися на Господа 
Бога твого, так само я сподіваюся, що 
ти будеш продовжувати виконувати 
Його заповіді; бо благословенний 
той, хто витерпить до кінця.

Я кажу тобі, сину мій, що я вже 
мав велику радість у тобі через твою 
вірність, і твою старанність, і твою 
терпеливість, і твоє довгостраждання 
серед народу” (Aлма 38:2–3).

Крім того, що Алма звертався до 
Шиблона, він також розповідав про 
нього Коріантонові. Алма казав: “Хіба 
ти не помічав непохитності твого 
брата, його вірності і його старанно-
сті у виконанні заповідей Бога? Ди-
вись, хіба він не подав тобі хороший 
приклад” (Aлма 39:1)2.

Очевидно, що Шиблон був тим 
сином, який хотів робити приємне 
своєму батькові, і він чинив пра-
вильно, тому що це правильно, а не 
заради слави, чинів, влади, похвали 
чи впливу. Геламан, мабуть, знав цю 
рису свого брата і поважав його за 
це, бо доручив Шиблонові нагляд за 
священними літописами, які отри-
мав від батька. Безсумнівно, Геламан 

У жовтні президент Дітер Ф. Ухт-
дорф сказав: “Протягом свого життя я 
мав нагоду познайомитися з деякими з 
найбільш компетентних і освічених чо-
ловіків і жінок у цьому світі. Коли я був 
молодим, на мене справляли враження 
освічені, виховані, успішні люди, яким 
аплодував світ. Але з роками я усвідо-
мив, що на мене справляють набагато 
більше враження ті чудові та благосло-
венні душі, які по- справжньому добрі 
та не мають лукавства” 1.

Мій герой з Книги Мормона 
є досконалим прикладом чудо-
вої і благословенної душі; він був 

Старійшина Майкл Т. Рінгвуд
Сімдесятник

На жаль, у моєму житті був час, 
коли я зважав на титули й 
чини. Все почалося дуже не-

винно. Коли я готувався до служіння 
на місії повного дня, мого брата 
призначили бути зональним ліде-
ром у його місії. Я чув, як про нього 
казали так багато всього хорошого, 
що й мені дуже захотілося, аби так 
казали про мене. Я сподівався отри-
мати подібне призначення, і навіть 
молився про це.

На щастя, під час служіння на місії 
я отримав великий урок. Минулої 
конференції мені про нього нагадали.

По- справжньому добрі 
та не мають лукавства
Хороша новина євангелії Ісуса Христа полягає в тому, що бажання 
наших сердець можуть змінюватися, а наші спонукання—ставати 
більш зваженими і вдосконаленими.
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довіряв Шиблонові, бо той був 
“справедливим чоловіком, і він 
ішов чесно перед Богом; і він 
прагнув постійно творити добро, 
виконувати заповіді Господа Бога 
свого” (Алма 63:2). Як здається, 
ці слова по- справжньому ха-
рактеризують Шиблона, але ми 
не знаходимо про нього багато 
інформації з того часу, як він узяв 
священні літописи, аж до того 
часу, коли він передав їх Гела-
мановому синові, Геламану (див. 
Aлма 63:11).

Шиблон був по- справжньому 
добрим і без лукавства. Він був 
людиною, яка жертвувала свій час, 
таланти і зусилля, аби допомагати 
людям і надихати їх, керуючись 
любов’ю до Бога і свого ближнього 
(див. Алма 48:17–19; 49:30). Про 
нього досконало сказано словами 
Президента Спенсера В. Кімбола: 
“Великі жінки і чоловіки завжди ма-
ють більше прагнення служити, ніж 
панувати” 3.

У світі, де повсюди прагнуть 
слави, чинів, влади, похвали і впливу, 
я уславлюю ті прекрасні й благосло-
венні душі, які по- справжньому хо-
роші й без лукавства, які “керуються 
любов’ю до Бога і до їхнього ближ-
нього, тих величних жінок і чоловіків, 
які завжди мають більше прагнення 
служити, ніж панувати”.

У наш час є такі, які хочуть нас пе-
реконати в тому, що наше прагнення 
бути значущими можна задоволь-
нити, лише здобувши чини і владу. 

Однак, на щастя, є багато таких, хто 
думає по- іншому. Їхня значущість 
для них визначається прагненням 
бути по- справжньому хорошими 
і без лукавства. Я бачив їх на всіх 
своїх життєвих дорогах, у багатьох 
конфесіях. І я бачу багато їх серед 
по- справжньому навернених послі-
довників Христа 4.

Я вшановую тих, хто безкорис-
ливо щотижня служить у приходах 
і філіях по всьому світу, роблячи 
набагато більше, ніж вимагають 
їхні покликання. Але покликання є 
тимчасовими. Мене більш вражають 
багато людей, які без формального 
покликання знаходять способи 
постійно служити і надихати інших. 
Один брат приходить до Церкви 
рано, щоб розставити стільці, а потім 
залишається, щоб навести поря-
док у каплиці. Одна сестра свідомо 
займає місце біля незрячої сестри у 
своєму приході не лише для того, 
щоб привітати її, але і для того, щоб 
достатньо голосно співати гімни, 
аби незряча сестра могла чути слова 

і підспівувати. Якщо ви уважніше 
придивитеся до свого приходу або 
філії, ви знайдете подібні приклади. 
Завжди є члени Церкви, які, як зда-
ється, знають, кому потрібна допо-
мога і як її надавати.

Мабуть я засвоїв свій перший урок 
про справді доброго святого без 
лукавства, коли був молодим місіо-
нером. Я переїхав до району разом 
зі старійшиною, якого не знав. Я чув, 
як інші місіонери говорили про те, 
що він ніколи не отримував жодних 
керівних призначень і що йому було 
важко розмовляти корейською, хоча в 
країні він уже знаходився довгий час. 
Але коли я ближче познайомився з 
цим старійшиною, то зрозумів, що він 
був одним з найслухняніших і найвір-
ніших місіонерів з усіх, кого я знав. 
Він навчався, коли був час навчатися; 
він працював, коли був час працю-
вати. Він ішов з квартири вчасно і по-
вертався вчасно. Він старанно вивчав 
корейську, хоча мова для нього була 
надзвичайно складною.

Коли я зрозумів, що всі заува-
ження, почуті мною, неправдиві, то 
відчув, що цього місіонера неспра-
ведливо вважають неуспішним. Я 
хотів розповісти всій місії, про те, 
що зрозумів про цього старійшину. 
Я розповів президенту місії про своє 
бажання виправити це непорозу-
міння. Його відповідь була такою: 
“Небесний Батько знає, що цей 
юнак—успішний місіонер, і я також”. 
Він додав: “А тепер і ви це знаєте, 
тому все інше не має значення”. Цей 
мудрий президент місії навчив мене, 
що є важливим у служінні; і це не 
була слава, посада, влада, почесті 
або вплив. То був великий урок для 
молодого місіонера, який приділяв 
надмірну увагу титулам.

Пам’ятаючи про цей урок, я почав 
озиратися на своє життя і бачити, як 

Вудбурі, шт. Міннесота, США
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часто на мене справляли вплив чо-
ловіки і жінки, які в той час не мали 
великих титулів чи посад. Однією з 
тих, подібних до Шиблона, душ був 
мій учитель семінарії під час мого 
навчання у старших класах середньої 
школи. Цей хороший чоловік викла-
дав семінарію лише два чи три роки, 
але він розкрив моє серце у такий 
спосіб, який допоміг мені здобути 
свідчення. Він, можливо, не був най-
популярнішим учителем у школі, але 
він завжди був підготовлений, і його 
вплив на мене був сильним і трива-
лим. Одним з кількох випадків, коли 
я бачив цього чоловіка протягом 40 
років після того, як він мене навчав, 
був похорон мого батька, коли він 
прийшов побачитися зі мною. Той 
вчинок дійсно не був вмотивований 
ні титулами, ні владою.

Я шанобливо ставлюся до того 
відданого вчителя і багатьох, подіб-
них до нього, які є по- справжньому 
добрими і без лукавства. Я шано-
бливо ставлюся до вчителя Недільної 
школи, який навчає своїх студентів 
не лише під час уроку в неділю, але 
також навчає цих студентів і впли-
ває на них, запрошуючи поснідати 
разом із його сім’єю. Я вшановую 
провідників молоді, які приходять 
на спортивні змагання та концерти 
до молодих чоловіків і жінок у їхніх 
приходах. Я шанобливо ставлюся до 
чоловіка, який пише записки сусідам, 
щоб підбадьорити їх, і жінку, яка не 
просто розсилає Різдвяні листівки, 
але і приносить їх тим членам сім’ї 
і друзям, яких треба відвідати. Я 
шанобливо ставлюся до брата, який 
постійно катав на машині сусіда 
під час загострення хвороби Альц-
геймера, даючи йому і його дружині 
такий потрібний перепочинок.

Усе це робиться не для слави 
чи визнання. Ці чоловіки і жінки 

не керуються можливістю здобути 
титули чи владу. Вони є послідовни-
ками Христа, постійно творять добро 
і, подібно до Шиблона, намагаються 
зробити приємне своєму Небесному 
Батькові.

Мені сумно, коли я чую про лю-
дей, які перестали служити в церкві 
чи навіть відвідувати її, бо їх звіль-
нили з певного покликання або їм 
не дають певних посад чи титулів. Я 
сподіваюся, що одного дня вони за-
своять той самий урок, який засвоїв я, 
будучи юним місіонером—служіння, 
яке є найбільш значущим, визнається 
лише Богом. У своїй гонитві за “я” і 
“моє”, чи не забули ми “Ти” і “Твоє”?

Хтось може сказати: “Але мені 
ще так довго крокувати, аби стати 
таким, про кого ви розповідаєте”. 
Хороша новина євангелії Ісуса 
Христа полягає в тому, що бажання 
наших сердець можуть змінюватися, 
а наші спонукання—ставати більш 
зваженими і вдосконаленими. Коли 
ми христимося, щоб приєднатися до 
справжньої кошари Бога, ми почи-
наємо процес перетворення у нові 
створіння (див. 2 Коринтянам 5:17; 
Мосія 27:26). Кожного разу, коли 
ми поновлюємо завіти хрищення, 
приймаючи причастя, ми на один 
крок наближаємося до цієї головної 
мети 5. Коли ми стійко тримаємось 
цього завіту, ми отримуємо доступ 

до сили сумувати з тими, хто сумує, 
і втішати тих, хто потребує втішення 
(див. Мосія 18:9). У цьому завіті ми 
знаходимо благодать, яка дає нам 
спроможність служити Богові й 
дотримуватися Його заповідей, у 
тому числі любити Бога всім серцем і 
любити ближнього, як себе 6. У цьому 
завіті Бог і Христос підтримують 
нас, аби ми підтримали тих, кому 
потрібна наша підтримка (див. Moсія 
4:16; див. також вірші 11–15).

Усе, що я по- справжньому хочу в 
житті, це зробити приємне моїм бать-
кам—як земному, так і небесному—і 
бути більше схожим на Шиблона 7.

Я дякую Небесному Батькові за 
подібні до Шиблона душі, приклад 
яких дає мені—і всім нам—надію. У 
їхньому житті ми бачимо свідчення 
люблячого Небесного Батька та тур-
ботливого і співчутливого Спасителя. 
Я додаю своє свідчення до їхніх свід-
чень разом із обіцянням намагатися 
бути більше схожими на них, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Дітер Ф. Ухтдорф, “Господи, чи не я 

то?” Ліягона, лист. 2014, с. 58; курсив 
додано.

 2. Геламан не пішов навчати зорамійців, 
тож ми знаємо, що Алма говорить про 
Шиблона, коли каже “твій брат” (див. 
Алма 31:7; 39:2).

 3. Spencer W. Kimball, “The Role of 
Righteous Women,” Ensign, Nov. 1979, 104.

 4. “Господь навчав нас, що коли ми 
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неочікувано з’являлися на узбіччі до-
роги. До будинку, де жили мої дідусь 
і бабуся, веде ґрунтова дорога. Коли 
ми в’їжджали на цю дорогу, Мері ча-
сто вигукувала: “Гадаєш, ми побачимо 
сьогодні ті дивовижні соняшники?” Ми 
були здивовані тим, що соняшники 
проростають у ґрунті, по якому їздила 
фермерська техніка і працювали 
снігоприбиральні машини і в якому 
накопичилися речовини, що не сприя-
ють зростанню диких рослин.

Квентін Л. Кук
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Цієї Великодньої пори ми роз-
мірковуємо про викуплення, 
яке здійснив наш Спаситель, 

Ісус Христос, і радіємо йому 1.
Потрясіння, які відбуваються по 

всій землі через злочестивість світу, 
викликають почуття вразливості. 
Внаслідок існування сучасних засобів 
зв’язку, вплив зла, нерівності і неспра-
ведливості змушують багатьох людей 
вважати, що життя за своєю суттю є 
несправедливим. Якими б значними 
не були ці випробування, вони не по-
винні заважати нам радіти і шанувати 
божественне посередництво Христа 
заради нас. Спаситель буквально 
здобув “перемогу над смертю”. З 
милістю і співчуттям Він узяв на Себе 
наші беззаконня і провини, таким 
чином викупляючи нас і задовольня-
ючи вимоги правосуддя для всіх, хто 
покається і віритиме в Його ім’я 2.

Його велична спокутна жертва 
є надзвичайно важливою і не під-
владна розумінню смертної людини. 
Цей акт благодаті приносить мир, 
який перевершує розуміння 3.

Як же тоді нам справлятися з жор-
стокими реаліями, які оточують нас?

Моя дружина, Мері, завжди любила 
соняшники. Вона раділа, коли вони 

Господь—моє Світло
Наша здатність залишатися стійкими й відданими та наслідувати 
Спасителя попри мінливості життя, великою мірою зміцнюється 
завдяки праведним сім’ям і єдності, зосередженій на Христі, в наших 
приходах і філіях

по- справжньому навернені до Його 
євангелії, наші серця повернуться від 
егоїстичних турбот до служіння, щоб 
надихати інших на шляху до вічного 
життя. Аби стати наверненими, ми 
можемо з вірою молитися і працювати, 
щоб стати новими створіннями завдяки 
Спокуті Ісуса Христа. Ми можемо по-
чати молитися, аби мати віру покаятися 
в егоїзмі та просити про дар опікува-
тися іншими більше, ніж собою. Ми 
можемо просити в молитві про силу 
відкинути гордовитість і заздрість” 
(Генрі Б. Айрінг, “Свідчення і навер-
нення”, Ліягона, лют. 2015, сс. 4–5).

 5. “[Бог] є безсмертним і досконалим. Ми є 
смертними і недосконалими. Однак на-
віть у смертному житті ми шукаємо спо-
соби об’єднатися з Ним духовно. Таким 
чином ми здобуваємо певний доступ як 
до благодаті, так і до величі Його сили. До 
тих особливих моментів належать … хри-
щення і конфірмація, … [і] причащання 
символами Господньої вечері” ( Jeffrey R. 
Holland, To My Friends [2014], 80).

 6. “Святі останніх днів, які бачать себе 
в усьому, що вони роблять, дітьми 
Бога, природно сприймають узяття і 
дотримання зобов’язань. План спасіння 
позначений завітами. Ми обіцяємо 
виконувати заповіді. У Свою чергу Бог 
обіцяє благословення у цьому житті і у 
вічності. Він чітко висловив Свої вимоги 
і досконало дотримується Свого слова. 
Оскільки Він любить нас і оскільки 
метою плану є те, щоб ми стали як 
Він, Він вимагає від нас старанності. 
А обіцяння, які Він дає нам, завжди 
включають в себе силу зростати у нашій 
здібності дотримуватися заповідей. Він 
дає нам можливість знати Його правила. 
Коли ми стараємося всім нашим серцем 
виконати Його норми, Він дає нам 
напарництво Святого Духа. Це, у свою 
чергу, збільшує нашу силу виконувати 
заповіді і бачити те, що є хорошим та 
істинним. А це і є силою навчатися, як 
під час нашого мирського навчання, 
так і під час навчання, яке потрібне 
нам у вічності” (Henry B. Eyring, “A 
Child of God” [Brigham Young University 
devotional, Oct. 21, 1997], 4–5; speeches. 
byu. edu). Див. також Девід А. Беднар, 
“Вони могли зносити свої тягарі з легкі-
стю”, Ліягона, трав. 2014 р., сс. 89-90.

 7. Скільки себе пам’ятаю, завжди хотів 
зробити приємне своєму батькові. 
Коли я підріс і здобув свідчення, я 
також здобув бажання робити приємне 
Небесному Батькові. Пізніше у своєму 
житті я дізнався про Шиблона і додав 
до своїх життєвих цілей бажання стати 
більше схожим на нього.



63ТРАВЕНЬ 2015 Р.

Однією з дивовижних характери-
стик молодих диких соняшників, крім 
того, що вони ростуть у непривіт-
ному ґрунті, є те, як молодий бутон 
соняшника повертається за сонцем 
у небі. Чинячи так, він отримує жит-
тєдайну енергію, доки не розквітне 
славетним жовтим кольором.

Подібно до молодого соняшника, 
коли ми наслідуємо Спасителя світу, 
Сина Божого, ми процвітаємо і ста-
ємо прекрасними попри численні 
жахливі обставини, що оточують 

нас. Він дійсно є нашим світлом 
і життям.

У притчі про пшеницю і кукіль, 
Спаситель проголошує Своїм учням, 
що тих, хто кривдять і чинять безза-
коння, позбирають із Його царства 4. 
Але, говорячи про вірних, Він сказав: 
“Тоді праведники, немов сонце зася-
ють у Царстві свого Отця” 5. Як окремі 
люди, учні Христа, хто живе у не-
дружелюбному світі, який буквально 
перебуває у сум’ятті, ми можемо про-
цвітати і квітнути, якщо ми вкорінені у 

своїй любові до Спасителя і смиренно 
наслідуємо Його вчення.

Наша здатність залишатися стій-
кими й відданими та наслідувати 
Спасителя попри мінливості життя, 
великою мірою зміцнюється завдяки 
праведним сім’ям і єдності, зосере-
дженій на Христі, в наших приходах 
і філіях 6.

Вірний час вдома
Роль сім’ї у Божому плані у тому: 

“Щоб ми були щасливими, щоб до-
помогти нам навчатися правильним 
принципам в атмосфері любові та 
підготувати нас до вічного життя” 7. 
Прекрасні релігійні традиції в домівці 
потрібно закарбовувати в серцях 
наших дітей.

Мій дядько, Вон Робертс Кімбол, 
був хорошим студентом, честолюб-
ним письменником і захисником в ко-
манді УБЯ з американського футболу. 
8 грудня 1941 року, наступного дня 
після атаки на Перл Харбор, він завер-
бувався до військово- морського флоту 
США. Під час виконання завдання з 
вербування в Олбані, штат Нью- Йорк, 
він подав до видання Reader’s Digest 
коротку статтю. Журнал заплатив 
йому 200 доларів і опублікував його 
роботу під назвою “Вірний час вдома” 
у номері за травень 1944 року.

Ось уривок з його статті в Reader’s 
Digest, де він пише від імені матроса:

“Вірний час вдома:
Одного вечора, перебуваючи в 

Олбані, штат Нью- Йорк, я спитав ма-
троса, котра була година. Він дістав 
великий годинник і відповів: “7:20”. Я 
знав, що час був пізнішим. “Твій го-
динник зупинився, вірно?”—спитав я.

“Ні,—відповів він,—Мій годинник 
працює за зимовим часом у Юті. 
Я з Південної Юти. Коли я приєд-
нався до військово- морського флоту, 
батько дав мені цей годинник. Він 

Однією з надзвичайних властивостей молодих диких соняшників є те, що бутон молодої квітки 
повертається за напрямком сонця в небі.
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сказав, що це допоможе мені пам’я-
тати про дім.

Коли на моєму годиннику 5 ранку, 
я знаю, що батько їде доїти корів. А 
кожного вечора о 19:30 я знаю, що 
вся сім’я сидить за великим столом 
і батько дякує Богові за те, що на 
ньому, та просить Його доглядати за 
мною …,—завершив він.—Мені не 
важко дізнатися, котра година там, 
де я знаходжуся. Те, що мені цікаво 
знати—яка зараз година в Юті” 8.

Невдовзі після того, як Вон подав 
цю статтю, його було призначено 
служити на кораблі в Тихоокеан-
ському театрі бойових дій. 11 травня 
1945 року, коли він служив на тран-
спортному судні США Bunker Hill 
поблизу Окінави, корабель атакували 
два літаки з пілотами- камікадзе 9. 
Майже 400 членів команди загинули, 
включаючи мого дядька Вона.

Старійшина Спенсер В. Кімбол 
висловив своє щире співчуття бать-
кові Вона, згадавши про його гідність 
і запевнення Господа, що “ті, хто 
вмирають у Мені, не відчують смаку 
смерті, бо вона буде солодкою для 
них” 10. Батько Вона з любов’ю сказав, 
що хоч Вона і було поховано в морі, 
рука Божа забере Вона в Його небес-
ний дім 11.

Через двадцять вісім років Прези-
дент Спенсер В. Кімбол говорив про 
Вона під час генеральної конферен-
ції. Зокрема він сказав: “Я добре знав 
цю сім’ю. … Я схиляв разом з [ними] 
коліна в могутній молитві. … Нав-
чання вдома стало вічним благосло-
венням цієї великої сім’ї”. Президент 
Кімбол закликав кожну сім’ю “ставати 
на коліна … і молитися за їхніх синів 
і дочок двічі на день” 12.

Брати і сестри, якщо ми будемо 
віддані сімейній молитві, вивченню 
Писань, домашньому сімейному 
вечору, благословенням священства 
і дотриманню Суботнього дня, наші 
діти знатимуть, яка зараз година 
вдома. Вони будуть підготовлені 
жити у вічному домі в небесах, неза-
лежно від того, що станеться з ними 
у важкому світі. Життєво важливо, 
щоб наші діти знали, що їх люблять, 
і що вдома вони у безпеці.

Чоловіки й дружини є рівними 
партнерами 13. Вони мають різні, 
однак взаємодоповнюючі обов’язки. 
Жінка може народжувати дітей, які 
благословляють всю сім’ю. Чоло-
вік може отримати священство, яке 
благословляє всю сім’ю. Але найваж-
ливіші 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 сімей-
них справ. Ці рішення приймаються 
спільно після того, як вони шукали 
проводу від Господа. Метою є ство-
рення вічної сім’ї.

Світло Христа закарбовує в серцях 
усіх Божих дітей вічну природу сімʼї. 
Один з моїх улюблених письмен-
ників, який не належить до нашого 
віросповідання, сказав так: “В житті 
так багато непотрібного, [але] … сім’я 
є реальною, важливою, вічною. За 
нею потрібно приглядати, дбати про 
неї і бути відданим їй” 14.

Церква допомагає нам, як єдиній сім’ї, 
зосередитися на Спасителі

Крім сім’ї також є важливою і 
роль Церкви. “Церква забезпечує 
організацію і засоби для навчання 
євангелії Ісуса Христа всіх Божих 
дітей. Вона забезпечує повноваження 
священства, щоб виконувати обряди 
спасіння і піднесення для всіх, хто є 
гідним і бажає прийняти їх” 15.

У світі процвітають розбрат і 
беззаконня, а головний наголос 
ставиться на розбіжності культур 
і нерівності. В Церкві, за винятком 
підрозділів, утворених відповідно 
до мови, наші приходи і філії мають 
географічні розмежування. Ми не ді-
лимося за класами або становищем 16. 
Ми радіємо тому факту, що всі раси 
і культури змішані разом у праведні 
зібрання. Наша приходська сім’я 
є важливою для нашого прогресу, 
щастя і для особистих зусиль бути 
подібними до Христа.

Культури часто розділяють людей 
та іноді є джерелом насильства і 
дискримінації 17. У Книзі Мормона 
у дуже хвилюючій манері описано 
традиції злочестивих батьків, які 
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привели до насильства, війни, злих 
вчинків, беззаконня і навіть знищення 
людей і народів 18.

Немає кращого початку в Писан-
нях, ніж у 4 Нефії, де описано куль-
туру Церкви, яка є необхідною для 
кожного з нас. У 2- му вірші зокрема 
сказано: “Всіх людей було навернено 
до Господа, по всьому лицю землі, і 
Нефійців, і Ламанійців, і не було су-
перечок і сперечань серед них, і всі 
люди справедливо вели справи один 
з одним”. У вірші 16 ми читаємо: “І 
певно не могло бути щасливішого 
народу серед усіх людей, яких було 
створено рукою Бога”. Той факт, що 
не існувало суперечок, було пояс-
нено “любов[’ю] Бога, яка жила в 
серцях людей” 19. Це та культура,  
якої ми прагнемо.

Глибокі культурні цінності і 
вірування лежать в основі того, хто 
ми. Традиції жертовності, вдячності, 
віри і праведності мають плекатися 
і зберігатися. Сім’ї мають насолод-
жуватися традиціями, які зміцнюють 
віру, і захищати їх 20.

Однією з найбільш важливих осо-
бливостей будь- якої культури є її мова. 
У Сан- Франциско, штат Каліфорнія, 

де я жив, було сім підрозділів, які не 
розмовляють загальнопоширеною в 
країні мовою. Наше вчення стосовно 
мови викладене в 90 розділі, 11 вірші 
книги Учення і Завіти: “Бо станеться 
в той день, що кожна людина почує 
повноту євангелії на своєму рідному 
язикові, своєю рідною мовою”.

Коли Божі діти моляться Йому 
їхньою рідною мовою, вона є мовою 
їхнього серця. Очевидно, що мова 
серця є дорогоцінною для всіх людей.

Мій старший брат, Джозеф, є 
лікарем, і багато років він займався 
медичною практикою в районі Сан- 
Франциско Бей. Якось до нього в 
кабінет зайшов літній член Церкви 
з Самоа, який був новим пацієнтом. 
Він потерпав від сильної, виснажли-
вої болі. Було виявлено, що у нього 
в нирці камінь, і було проведене від-
повідне лікування. Цей відданий член 
Церкви сказав, що метою його візиту 
спочатку було просто зрозуміти, що 
було не так, аби він міг помолитися 
полінезійською мовою своєму Небес-
ному Батькові про свою проблему зі 
здоров’ям.

Членам Церкви важливо розуміти 
євангелію мовою їхнього серця, щоб 

вони могли молитися і діяти відпо-
відно до євангельських принципів 21.

Навіть з таким розмаїттям мов і 
прекрасних, надихаючих культур-
них традицій, наші серця мають 
бути скріплені в єдності і любові 22. 
Господь рішуче сказав: “Нехай 
кожна людина поважає свого брата, 
як самого себе. … Будьте єдиними; 
а якщо ви не єдині, ви не Мої” 23. 
В той час, як ми цінуємо вла-
стиві культурні відмінності, наша 
мета—бути об’єднаними в культурі, 
звичаях і традиціях євангелії Ісуса 
Христа в усьому.

Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів ніколи не була міцнішою, ніж зараз

Ми усвідомлюємо, що деякі члени 
Церкви мають питання і стурбо-
вані, прагнучи зміцнити свою віру і 
свідчення. Нам слід бути уважними, 
щоб не критикувати і не судити тих, 
хто має занепокоєння—великі або 
малі. Водночас, ті, хто має занепоко-
єння, повинні робити все можливе, 
щоб самостійно зміцнювати свої 
особисті віру і свідчення. Терпеливо 
і смиренно навчатися, розміркову-
вати, молитися, жити за принципами 
євангелії і радитися з відповідними 
провідниками—це найкращі способи 
розв’язати питання або занепокоєння.

Дехто стверджує, що сьогодні 
Церкву залишає більша кількість 
членів Церкви, і що зараз існує більше 
сумнівів і зневіри, ніж у минулому. Це 
просто неправда. Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів ніколи не було 
міцнішою, ніж зараз. Кількість членів 
Церкви, які вилучали свої імена з запи-
сів Церкви, завжди була дуже малою, 
а в останні роки ця кількість значно 
зменшилась у порівнянні з минулим 24. 
Зростання за наявними статистич-
ними даними, як- от: кількість членів 
Церкви, які отримали ендаумент і 
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мають діючу храмову рекомендацію, 
кількість платників повної десятини і 
тих, хто служить на місії, було надзви-
чайним. Дозвольте мені повторити, 
Церква ніколи не була міцнішою, ніж 
зараз. Але “пам’ятайте, що цінність 
душ є великою в очах Бога” 25. Ми 
допомагаємо кожному.

Якщо суворі реалії, з якими ви 
стикаєтеся зараз, здаються тем-
ними, важкими і майже незносними, 
пам’ятайте, що в темряві Гефсиманії, 
яка роздирала душу, і незбагненних 
муках і болі Голгофи, Спаситель 
здійснив Спокуту, яка звільняє від 
найжахливіших тягарів, що можуть 
зустрітися в цьому житті. Він зробив 
це для вас, і Він зробив це для мене. 
Він зробив це, бо любить нас, і тому, 
що підкоряється Своєму Батькові і 
любить Його. Нас буде врятовано  
від смерті—навіть з глибин моря.

Наш захист у цьому житті і у 
вічності буде в особистій і в сімейній 

праведності, в обрядах і в насліду-
ванні Спасителя. Це наш прихисток 
від бурі. Ті, хто відчуває себе самот-
нім, можуть твердо стояти у правед-
ності, знаючи, що Спокута захистить 
і благословить вас краще, ніж ви 
здатні зрозуміти повною мірою.

Ми маємо пам’ятати Спасителя, 
дотримуватися наших завітів і на-
слідувати Сина Божого, як моло-
дий соняшник слідує за сонячним 
світлом. Якщо ми слідуємо за Його 
світлом і прикладом, це принесе 
нам радість, щастя і мир. Як прого-
лошено в Псалмах 27 і в улюбле-
ному гімні: “Господь моє світло й 
спасіння моє” 26.

У ці Великодні дні, як один з 
апостолів Спасителя, я складаю 
урочисте свідчення про Воскресіння 
Ісуса Христа. Я знаю, що Він живе. Я 
знаю Його голос. Я свідчу про Його 
божественність і реальність Спокути, 
в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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майбутніх місіонерів, до колишніх мі-
сіонерів та усіх дорослих молодих чо-
ловіків Церкви. Я молюся про те, щоб 
ви зрозуміли і глибоко обміркували те, 
що я маю вам сказати, у той час як ви 
подорожуєте цими захоплюючими і 
напруженими роками вашого життя.

У перші роки існування Церкви з 
місіонерами перед їх від’їздом на мі-
сію проводили співбесіди генеральні 
авторитети. У наші дні співбесіди 
перед від’їздом проводять ваші єпи-
скопи та президенти колів, і біль-
шість з вас за все життя не матимуть 
жодної співбесіди з генеральним 
авторитетом. Це просто реальність 
всесвітньої Церкви, яка налічує понад 
15 мільйонів членів Церкви. Я знаю, 
що висловлюю думку моїх Братів, 
коли кажу, що ми б хотіли, аби існу-
вав спосіб познайомитися з кожним 
з вас особисто і сказати вам, що ми 
любимо і підтримуємо вас.

На щастя, Господь підготував спо-
соби, якими ми можемо спілкуватися 
з вами. Наприклад, член Кворуму 
дванадцятьох призначає кожного 
місіонера на його чи її місію. Хоча 
це відбувається без традиційного 

років тому. Наші молоді чоловіки і 
жінки мають набагато більше відволі-
кань, які відводять їх від підготовки як 
до місії, так і до майбутнього щасли-
вого життя. Технологічні розробки 
розповсюдилися і майже кожен має 
доступ до пристроїв, які можна три-
мати в долоні, і які можуть привер-
тати увагу людської сім’ї Бога як на 
велике добро, так і на величезне зло.

Сьогодні ввечері я звертаюся 
до місіонерів, які служать зараз, до 

Старійшина М. Рассел Баллард
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Одне з найбільших задоволень, 
які я отримую подорожуючи 
по всьому світу, це можливість 

зустрічатися й обмінюватися приві-
таннями з нашими місіонерами. Ці 
чудові старійшини і сестри випромі-
нюють Світло Христа, і мене завжди 
надихає їхня любов до Господа Ісуса 
Христа і їхнє віддане служіння Йому. 
Кожного разу, коли я потискаю їхні 
руки і відчуваю їх дивовижний дух і 
віру, я кажу сам собі: “Ці наші чудові 
сини і дочки—це справжнє диво!”

На генеральних зборах свя-
щенства у жовтні 2002 року, я дав 
завдання єпископам, батькам і май-
бутнім місіонерам “підняти планку” 
місіонерського служіння повного дня.

Потім я сказав, що “нам потрібне 
найвеличніше покоління місіонерів 
за всю історію Церкви. Нам потрібні 
гідні, підготовлені, духовно сильні 
місіонери. …

… Нам потрібне ваше серце й 
душа. Нам потрібні енергійні, кміт-
ливі, палкі місіонери, які знають, як 
почути нашіптування Святого Духа 
і відповісти на них” 1.

У багатьох відношеннях сучасний 
світ більш складний, ніж він був 13 

Найвеличніше покоління 
дорослої молоді
Що нам потрібно зараз—це найвеличніше покоління дорослої  
молоді в історії Церкви. Нам потрібне ваше серце й душа.

Загальна сесія священства | 4 квітня 2015 р.
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особистого інтерв’ю, технологічний 
прогрес та одкровення поєднуються 
для надання досвіду, який є, на диво, 
глибоко особистим та індивідуаль-
ним. Дозвольте мені розповісти вам 
про те, як це відбувається.

На моніторі комп’ютера з’явля-
ється ваша фотографія з основною 
інформацією, наданою вашим єпи-
скопом та президентом колу. Коли 
виникає ваша фотографія, ми диви-
мося у ваші очі і переглядаємо ваші 
відповіді на запитання рекомендації 
місіонера. У ту коротку мить зда-
ється, наче ви присутні там особисто 
і відповідаєте нам особисто.

Коли ми дивимося на вашу фо-
тографію, ми віримо, що ви в усіх 
відношеннях “підняли планку”, як ви-
магається сьогодні від вірних, успіш-
них місіонерів. Потім силою Духа 
Господа і під проводом Президента 
Томаса С. Монсона ми призначаємо 
вас до однієї з 406 місій світу.

Ні, це не те саме, що й особисте ін-
терв’ю віч- на- віч. Але досить близько.

Відеоконференції—це ще 
один спосіб, який допомагає нам 

звертатися до провідників і членів 
Церкви, які живуть далеко від Голов-
ного управління Церкви.

Маючи це на увазі, я б хотів, щоб 
ті з вас, хто готується служити на 
місії, хто повернувся, і усі ви, доросла 
молодь, провели зі мною кілька хви-
лин так, наче у нас з вами зараз осо-
бистий відео- чат. Будь- ласка, дивіться 
на мене протягом кількох хвилин так, 
наче ви і я лише вдвох у тій кімнаті, 
де б ви цього вечора не знаходилися.

Зі свого боку, я уявлятиму, що ди-
влюся у ваші очі та уважно слухаю 
ваші відповіді на кілька запитань, 
які, я вірю, багато скажуть мені про 
глибину вашого свідчення і вашої 
відданості Богу. Якщо я перефразую 
сказане мною місіонерам 13 років 
тому, те, що нам потрібно зараз—це 
найвеличніше покоління дорослої 
молоді в історії Церкви. Нам по-
трібне ваше серце і ваша душа. Нам 
потрібна енергійна, кмітлива, палка 
доросла молодь, яка знає, як чути 
підказки Святого Духа і відповідати 
на них, прокладаючи шлях крізь 
щоденні випробування і спокуси 

молодого сучасного святого остан-
ніх днів.

Інакше кажучи, це час підняти 
планку не лише для місіонерів, але 
також для колишніх місіонерів і для 
усього вашого покоління. З цією ме-
тою, будь ласка обміркуйте в своєму 
серці відповіді на ці запитання:

 1. Чи регулярно ви досліджуєте 
Писання?

 2. Чи стаєте ви на коліна у молитві, 
щоб поспілкуватися з вашим 
Небесним Батьком кожного ранку 
і кожного вечора?

 3. Чи ви поститеся і вносите пожер-
твування від посту щомісяця—на-
віть якщо ви бідний студент, який 
ледь зводить кінці з кінцями, і не 
має коштів на великі пожертви?

 4. Чи замислюєтеся ви глибоко про 
Спасителя і Його викупну жертву 
за вас, коли вас просять підготу-
вати, благословити, рознести чи 
прийняти причастя?

 5. Чи відвідуєте ви ваші збори і на-
магаєтеся дотримуватися святості 
Суботнього дня?

 6. Чи ви чесні вдома, у школі, в цер-
кві і на роботі?

 7. Чи є ви чистими в думках і духовно? 
Чи уникаєте ви перегляду порно-
графії, або ж веб- сайтів, журналів, 
фільмів, чи застосунків, включаючи 
фотографії в Tinder і Snapchat, за 
які вам було б соромно, якби вас 
побачили ваші батьки, провідники 
Церкви чи Сам Спаситель?

 8. Чи ви обережні з вашим часом—
уникаючи неприйнятного викори-
стання технологій та соціальних 
медіа, включаючи відеоігри, 
які притупляють вашу духовну 
сприйнятливість?

 9. Чи є у вашому житті щось, що вам 
слід змінити і виправити, почина-
ючи з сьогоднішнього вечора?
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Дякую за цю коротку особисту 
розмову. Я сподіваюся, що ви чесно 
і вдумливо відповіли на кожне з цих 
запитань. Якщо ви побачили, що не 
повністю дотримуєтеся якихось із 
цих простих принципів, тоді я пере-
коную вас сміливо покаятися і знову 
привести своє життя у відповідність з 
євангельськими нормами праведного 
учнівства.

Тепер, брати, можна я запропо-
ную вам додаткові поради, які допо-
можуть вам глибоко вкорінити ваше 
свідчення про євангелію у ваші серця 
й у ваші душі?

Я нагадую вам, колишні місіонери, 
що ваша підготовка до життя і до сі-
м’ї має бути постійною. “КМ” не озна-
чає “колишній мормон”! Як колишній 
місіонер ви маєте “завзято займатися 
доброю справою, і робити багато 
чого за своєю власною вільною во-
лею, і вершити багато праведності” 2.

Будь ласка, використовуйте 
навички, засвоєні вами на місії, аби 
благословляти життя людей навколо 
вас щодня. Не змінюйте вашу зосере-
дженість на служінні іншим на зосе-
редженість лише на навчанні, роботі 
чи соціальному житті. Натомість 
збалансуйте ваше життя духовним 
досвідом, який нагадуватиме вам про 
тривале щоденне служіння іншим і 
підготує вас до цього.

На місії ви дізналися про важ-
ливість відвідування людей в їхніх 
домівках. Я сподіваюся, що ви, наша 
доросла молодь, незалежно від 
того, служили ви на місії повного 
дня чи ні, усвідомлюєте важливість 
відвідування самотніх, хворих чи 
розчарованих людей—не лише за 
дорученням, але також через щиру 
любов, яку ви маєте до Небесного 
Батька і Його дітей.

Ті, з вас, хто навчається в ос-
танніх класах школи і готується до 

місії, я заохочую вас відвідувати 
семінарію і гідно закінчити її. Ви, 
доросла молодь, маєте зареєстру-
ватися в інституті релігії 3. Якщо ви 
відвідуєте церковний навчальний 
заклад, постійно, кожного семестру 
включайте клас релігійної освіти. 
Протягом цього важливого періоду 
підготовки до місії чи до вічного 
шлюбу і вашого дорослого життя, ви 
маєте знаходити способи навчатися, 
зростати і отримувати натхнення 
та супровід Святого Духа. Ретельне 
молитовне вивчення євангелії в семі-
нарії, інституті чи класах релігійної 
освіти може допомогти вам у досяг-
ненні цієї мети.

Незалежно від того, чи відвідуєте 
ви Церковний навчальний заклад чи 
ні, чи навчаєтеся ви в коледжі або 
університеті, не думайте, що ви за-
надто зайняті, аби вивчати євангелію. 
Семінарія, інститут чи релігійні курси 
збалансують ваше життя і збагатять 
вашу мирську освіту, надаючи вам 
ще одну можливість проводити час 
за вивченням Писань та вчень про-
років і апостолів. Є чотири надзви-
чайні нові курси, які я рекомендую 
всім молодим людям розглянути і 
відвідувати 4.

І не забувайте, що курси і заходи, 
запропоновані вам у ваших місце-
вих інститутах чи через Програму 
для неодруженої молоді приходу чи 
колу, також є місцем, де ви зможете 
бути з іншими молодими чоловіками 
і молодими жінками і будете підні-
мати та надихати одне одного під 
час духовного навчання і зростання 
та спілкуватися разом. Брати, якщо 
ви відкладете вбік ваш мобільний те-
лефон і дійсно трохи озирнетеся, ви 
мабуть навіть зможете знайти свою 
майбутню супутницю на інституті.

Тому я переходжу до ще однієї 
поради, на яку, я переконаний, ви 

чекали. Ви, неодружена молодь, 
маєте ходити на побачення і укла-
дати шлюби. Будь ласка, припиніть 
відкладати це на потім! Я знаю, що 
дехто з вас боїться створювати сім’ю. 
Однак, якщо ви одружитеся з підхо-
дящою особою у правильний час і 
в правильному місці, вам нема чого 
боятися. В дійсності, багато проблем, 
з якими ви зустрічаєтеся, можна 
уникнути, якщо завзято займатися 
праведними побаченнями, залицян-
ням, і шлюбом. Не треба посилати 
їй текстові повідомлення! Скористай-
теся власним голосом для того, щоб 
представити себе праведним дочкам 
Бога, які є усюди навколо вас. Шок 
від того, що вона дійсно чує люд-
ський голос, мабуть підштовхне її 
сказати: “так”.

Тепер, брати, я свідчу вам, що 
Господь Ісус Христос може допо-
могти нам виправити усе, що потре-
бує виправлення у нашому житті, 
через Його викупну жертву.

Цього вечора, коли ми готує-
мося до завтрашнього святкування 
Великодньої неділі, будь ласка, да-
вайте згадаємо разом дар Христової 
Спокути. Пам’ятайте, що наш 
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ми через це втратили бачення нашого 
вічного спадку. Вони дуже добре зна-
ють план Небесного Батька для Його 
дітей, бо вони були присутні з нами 
на Великій нараді на Небесах, коли 
його було представлено всім. Вони 
намагаються скористатися нашими 
недоліками і слабкостями характеру, 
обманюючи нас “імлою темряви … 
яка сліпить очі, і робить закам’яні-
лими серця дітей людських, і веде їх 
геть на широкі путі, щоб вони заги-
нули і зникли” 2.

Незважаючи на спротив, з яким 
ми стикаємося, як навчав Президент 
Монсон, це війна, у якій ми можемо 
перемогти і переможемо. Господь 
довіряє нашим здібностям і рішучості 
це зробити.

У Писаннях міститься безліч 
прикладів людей, які перемогли у 
своїх війнах, навіть перебуваючи в 
дуже небезпечних ситуаціях. Одним 
з таких прикладів є полководець Мо-
роній у Книзі Мормона. Цей видат-
ний молодий чоловік мав мужність 
захищати істину в часи, коли було 

Старійшина Уліссес Соарес
З президентства сімдесятників

Дорогі брати, я відчуваю сми-
рення, маючи привілей звер-
татися до вас, носіїв Божого 

священства, по всій Церкві сьогодні.
Президент Томас С. Монсон од-

ного разу сказав:
“Цей світ іноді може ставати 

страшним для проживання в ньому. 
Моральні фібри суспільства, здається, 
розпадаються з тривожною швидкі-
стю. Ніхто—ні молодий, ні старий, ні 
людина середнього віку—не застра-
хований від контакту з тими речами, 
що можуть потягнути нас на дно і 
знищити. …

… Але нам не слід впадати у роз-
пач. … Ми ведемо війну з гріхом. … 
Це війна, у якій ми можемо пере-
могти, і ми переможемо. Наш Небес-
ний Батько дав нам засоби, потрібні 
нам для цього” 1.

Усі ми, молоді і старі, стикаємося 
щодня з війною, про яку казав Пре-
зидент Монсон. Ворог і його ангели 
намагаються відволікти нас. Їхня 
мета—спонукати нас відступити від 
завітів, які ми уклали з Господом, щоб 

Так, ми можемо 
перемогти, і ми 
переможемо!
Ми повинні ще міцніше триматися нашого свідчення про євангелію 
Ісуса Христа. Тоді ми переможемо у щоденних битвах проти зла.

Небесний Батько і наш Спаситель, 
Ісус Христос, знають вас найкраще 
і люблять вас найбільше.

Через Спокуту, Викупитель узяв 
на Себе наші турботи, болі та гріхи. 
Спаситель світу зрозумів кожного з 
нас індивідуально, відчувши наші 
розбиті сподівання, наші випробу-
вання і трагедії, перестраждавши 
їх у Гефсиманії та на хресті 5. Він 
помер під час фінального вияву лю-
бові до нас, і був похований у новій 
гробниці тієї доленосної ночі.

У неділю вранці Ісус піднявся 
з мертвих—з обіцянням нового 
життя для кожного з нас. Воскрес-
лий Господь потім заповідав Своїм 
учням навчати кожного мати віру 
в Христа, покаятися в гріхах, 
охриститися, отримати дар Святого 
Духа і витерпіти до кінця. Брати, ми 
знаємо, що Бог, наш Батько, і Його 
Улюблений Син явилися пророку 
Джозефу Сміту і відновили через 
нього повноту вічної євангелії  
Ісуса Христа.

Будьте сильними, брати. Вико-
нуйте заповіді Бога. Господь Ісус 
Христос обіцяє, що усе, що ми ба-
жаємо робити в праведності, буде 
наше. Провідники Церкви розрахо-
вують на вас. Нам потрібно, щоб 
кожен з вас, доросла молодь, під-
готувався укласти шлюб, служити і 
бути провідниками у майбутні дні, 
про що я смиренно молюся в ім’я 
Господа, Ісуса Христа, амінь. ◼
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Фотографії за стрілкою годин-
ника, починаючи зліва вгорі: Члени 
Церкви і місіонери в Мак-Міннвіллі, 
шт. Орегон, США; Сан-Мартін 
де Лос-Андес, пров. Неукен, 
Аргентина; Йоганнесбурзі, ПАР; 
Гельсінкі, Фінляндія; Натал, пров. 
Ріо-Гранде-ду-Норте, Брази-
лія; Сьюдад-дель-Кармен, шт. 
Кампече, Мексика; Перпіньяні, 
Франція; Монреалі, пров. Квебек, 
Канада; Лондоні, Англія.
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багато розколів і воєн, які загрожу-
вали самому виживанню всього не-
фійського народу. Незважаючи на те, 
що Мороній блискуче виконував свої 
обов’язки, він залишався смиренним. 
Завдяки цій та іншим якостям він став 
надзвичайним знаряддям в руках 
Бога у той час. У книзі Алми поясню-
ється, що якби всі люди були подібні 
Моронію, тоді “самі сили пекла було 
б зруйновано назавжди; [і], диявол ні-
коли вже не мав би сили над серцями 
дітей людських” 3. Усі риси Моронія 
походили від його великої віри в 
Бога та Господа Ісуса Христа 4 і його 
твердої рішучості дослухатися до 
голосу Бога та Його пророків 5.

Образно кажучи, усім нам по-
трібно сьогодні перетворитися в 
сучасних полководців Мороніїв, щоб 
перемогти у війнах проти зла. Я знаю 
одного дуже відданого юного дия-
кона, який перетворився на сучасного 
полководця Моронія. Оскільки він 
прагнув дотримуватися порад своїх 
батьків і церковних провідників, його 
віра і рішучість випробовувалися 
щодня, навіть в його юному віці. 
Він розповів мені, що одного дня, 
підійшовши до своїх однокласників, 
він був здивований дуже складною 
і незручною ситуацією—його друзі 
розглядали порнографічні зобра-
ження на своїх мобільних телефонах. 
У той самий момент цей юнак мав 
вирішити, що для нього найважли-
віше—його популярність або його 
праведність. Не минуло й кількох 
секунд, як він, сповнений мужності, 
сказав своїм друзям, що те, що вони 
роблять, неправильне. Більш того, 
він сказав їм, що вони мають припи-
нити це робити або стануть рабами 
цього. Більшість його однокласників 
висміяли його пораду, кажучи, що це 
частина життя і що в цім немає нічого 
поганого. Однак серед них був один 

юнак, який дослухався до поради 
цього молодого чоловіка і вирішив 
припинити робити те, що робив.

Приклад цього диякона мав пози-
тивний вплив принаймні на одного 
з його однокласників. Безсумнівно 
він і його друг зазнали глузування і 
переслідувань через це рішення. З ін-
шого боку, вони дотрималися поради 
Алми його народу, коли він сказав: 
“Відійдіть геть від злочестивих, і від-
діліться, і не торкайтеся їхніх нечи-
стих речей” 6.

Буклет Заради зміцнення мо-
лоді містить таку пораду, схвалену 
Першим Президентством для молоді 
Церкви: “Ви відповідальні за вибір, 
який робите. Бог дбає про вас і 
буде допомагати робити правиль-
ний вибір, навіть якщо ваша сім’я 
і друзі використовують свою сво-
боду вибору неправильним чином. 
Майте моральну сміливість, аби бути 
непохитними у виконанні Божої волі, 
навіть якщо ви змушені робити це 
наодинці. Цим ви встановлюєте для 
інших взірець для наслідування” 7.

Війна добра проти зла продовжу-
ватиметься у нашому житті, оскільки 
мета супротивника—зробити всіх 
людей такими ж нещасними, як він. 
Сатана і його ангели намагатимуться 
затуманювати наші думки і дома-
гатися контролю, спокушаючи нас 
грішити. Якщо вони можуть, вони 
псуватимуть все, що є добрим. Однак 
надзвичайно важливо розуміти, що 
вони матимуть силу над нами лише 
тоді, якщо ми це дозволимо.

У Писаннях також міститься кілька 
прикладів людей, які дали такий 
дозвіл супротивнику, і це заверши-
лось тим, що їх було спантеличено 
і навіть знищено, подібно до Негора, 
Коригора і Шерема. Нам слід стерег-
тися цієї небезпеки. Ми не можемо 
дозволити собі бути спантеличеними 

популярними меседжами, які легко 
приймаються світом і суперечать 
ученню та істинним принципам єван-
гелії Ісуса Христа. Багато з цих мир-
ських меседжів являють собою ніщо 
інше, як намагання нашого суспіль-
ства виправдати гріх. Нам слід пам’я-
тати, що в кінці всі постануть перед 
Христом, щоб бути судженими за 
наші діяння, чи то вони добрі, чи то 
вони злі 8. Коли ми стикаємося з цими 
мирськими меседжами, знадобиться 
велика мужність і тверде знання про 
план нашого Небесного Батька, щоб 
робити правильний вибір.

Усі ми можемо отримати зміц-
нення, щоб робити правильний 
вибір, якщо шукаємо Господа і 
покладаємо всю нашу довіру на 
Нього і цілковито віримо Йому. Але, 
як сказано в Писаннях, нам слід мати 
“щире серце” та “справжній намір”. 
Тоді Господь, у Своїй безкінечній ми-
лості, “явить правду нам силою Свя-
того Духа. І силою Святого Духа [ми 
можемо] пізнати правду про все” 9.

Це знання, отримане через Свя-
того Духа, є нічим іншим як нашим 
свідченням, яке спонукає нашу віру 
і рішучість дотримуватися вчень 
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відновленої євангелії в ці останні дні 
незалежно від популярних меседжів, 
які ми чуємо від світу. Наше свід-
чення повинно бути нашим щитом, 
щоб захистити нас від вогненних 
стріл супротивника у його нама-
ганнях атакувати нас 10. Воно буде 
безпечно скеровувати нас, ведучи 
крізь темряву і сум’яття, що існують 
сьогодні у світі 11.

Я навчився цього принципу, коли 
служив молодим місіонером. Ми з на-
парником служили в дуже маленькій 
і віддаленій філії Церкви. Ми намага-
лися говорити з кожною людиною в 
місті. Вони приймали нас дуже добре, 

але любили дискутувати щодо Писань 
і просили нас наводити конкретні до-
кази істинності того, чого ми навчали.

Я пригадую як щоразу, коли ми з 
напарником намагалися щось довести 
людям, Дух Бога залишав нас і ми 
почувалися цілковито загубленими 
і спантеличеними. Ми відчули, що 
нам слід активно поєднувати наші 
свідчення з істинами євангелії, яких 
ми навчали. Я пам’ятаю, що відтоді й 
надалі, коли ми свідчили від усього 
свого серця, спокійна підтверджуюча 
сила, що линула від Святого Духа, на-
повнювала кімнату і там не було місця 
для сум’яття чи дискусії. Я пізнав, що 

не існує таких злих сил, які були б 
спроможні спантеличити, обманути 
або зруйнувати силу щирого свід-
чення справжнього учня Ісуса Христа.

Як навчав Сам Спаситель, супро-
тивник прагне сіяти нас як пшеницю, 
змушуючи нас втратити нашу здат-
ність нести у світ добрий вплив 12.

Мої дорогі брати, оскільки хвиля 
сум’яття і сумніву поширюється сьо-
годні по всьому світу, ми повинні ще 
міцніше триматися нашого свідчення 
про євангелію Ісуса Христа. Тоді 
наша здатність захищати істину та 
справедливість значно зросте. Ми 
переможемо у щоденних битвах 
проти зла і, замість того, щоб полягти 
на полях битв життя, ми об’єднаємо 
інших навколо норм Учителя.

Я запрошую всіх знайти безпеку 
в ученнях, що містяться у Писаннях. 
Полководець Мороній поєднав свою 
віру в Бога і своє свідчення про істину 
зі знанням та мудрістю, що містяться 
у Писаннях. Він вважав, що саме у 
такий спосіб він отримає Господні 
благословення і здобуде багато пере-
мог, що, насправді, і сталося.

Я закликаю всіх знаходити без-
пеку в мудрих словах наших сучас-
них пророків. Президент Томас С. 
Монсон сказав: “Ми, висвячені у свя-
щенство Бога, можемо робити зміни 
на краще. Дотримуючись особистої 
чистоти і шануючи наше священство, 
ми стаємо праведним прикладом 
для інших людей, який вони можуть 
наслідувати, … [і ми] допомагаємо 
освітити все дедалі темніший світ” 13.

Я запрошую всіх покладатися на 
заслуги і силу Спокути Ісуса Христа. 
Завдяки Його спокутній жертві ми мо-
жемо набути мужності перемагати в 
усіх війнах нашого часу, навіть серед 
наших складнощів, викликів і спокус. 
Довіряймо Його любові та силі спа-
сати нас. Сам Христос сказав:
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Ларрі М. Гібсон
Недавно звільнений з покликання першого радника у  
генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків

“Будинки, небо, людей”,—була 
моя відповідь.

“Скільки?”
“Багато!”
Потім він витягнув зі свого кар-

ману оцю монету. Коли він мені її 
давав, він запитав: “Що це?”

Я одразу ж назвав: “Срібний долар!”
Скориставшись своїми знаннями з 

хімії, він сказав: “Якщо ти переплавиш 
цей срібний долар і змішаєш з пра-
вильними інгредієнтами, то отримаєш 
нітрат срібла. Якщо оце вікно покрити 
нітратом срібла, то що ти побачиш?”

Я не мав жодного уявлення, тому 
він підвів мене до дзеркала на повний 
зріст і запитав: “Що ти бачиш зараз?”

“Я бачу себе”.
“Ні,—відповів він,—ти бачиш, як 

срібло віддзеркалює тебе. Якщо ти 
зосередишся на сріблі, усе, що ти 
побачиш, це самого себе, і подібно 
до завіси, це заважатиме тобі чітко 
бачити вічну долю, яку підготував 
Небесний Батько саме для тебе”.

Коли я був молодим, мій батько 
виклав мені важливий урок. Він 
відчував, що я починав занадто 

сильно любити матеріальні речі. 
Коли у мене були гроші, я негайно 
їх витрачав—майже завжди на себе.

Якось після обіду ми пішли з 
ним купувати мені нові черевики. 
На другому поверсі універмагу він 
попросив мене подивитися разом з 
ним у вікно.

“Що ти там бачиш?”—запитав він.

“Я—дорога, і правда, і життя. До 
Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене” 14.

“Я Світло для світу. Хто йде вслід 
за Мною, не буде ходити у темряві 
той, але матиме світло життя” 15.

“Це Я вам розповів, щоб мали ви 
мир у Мені. Страждання зазнаєте 
в світі, але будьте відважні: Я світ 
переміг!” 16

Я свідчу про ці істини у свя-
щенне ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Батьківство—наша 
вічна доля
Давайте ми усі будемо насолоджуватися повнотою благословень 
Батька у цьому житті і здійсненням Його роботи і Його слави, 
стаючи батьками для наших сімей на вічність.

“Якщо ти зосередишся на сріблі,—відповів батько,—усе, що ти 
побачиш, це самого себе, і це заважатиме тобі чітко бачити 
вічну долю, яку підготував Небесний Батько саме для тебе”.
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“Ларрі,—продовжував він,—“не 
прагни речей цього світу, але прагни 
найперше … царство Боже і вста-
новлювати [Його] праведність, а все 
це тобі додасться” (див. Переклад 
Джозефа Сміта, Матвій 6:38).

Він сказав мені зберігати той 
долар і ніколи не губити його. Що-
разу, коли я на нього дивився, я мав 
думати про вічну долю, яку мав для 
мене Небесний Батько.

Я любив мого батька і те, як він 
навчав. Я хотів бути схожим на 
нього. Він посіяв у моєму серці ба-
жання бути хорошим батьком, і моє 
найглибше бажання, це бути таким 
же прикладом, як і він.

Наш улюблений пророк, Прези-
дент Томас С. Монсон, часто казав, що 
наші рішення визначають нашу долю 
і мають вічні наслідки (див. “Рішення 
визначають долю” [Вогник ЦСО,  
6 листопада 2005], 2; lds. org/ broadcasts).

Чи не повинні ми тоді розвивати в 
собі чітке бачення нашої вічної долі, 
особливо тієї, яку Небесний Батько 

хоче, аби ми досягли—вічного бать-
ківства? Дозвольте нашій вічній долі 
визначати усі наші рішення. Неза-
лежно від того, наскільки складними 
можуть бути ті рішення, Батько буде 
нас підтримувати.

Я дізнався про силу такого ба-
чення, коли приєднався до своїх си-
нів 12- ти і 13- ти років на змаганнях 
“50 за 20”. У цьому змаганні вимага-
ється пройти 50 миль (80 км) менш 
ніж за 20 годин. Ми почали о 21.00 
і йшли усю ніч і більшу частину 
наступного дня. То були нестерпні 
19 годин, але ми досягли успіху.

Повернувшись додому, ми бу-
квально заповзали у дім, де чудова 
дружина і матір підготувала смачну 
вечерю, якої ми навіть не торк-
нулися. Мій молодший син упав у 
повному виснаженні на диван, а мій 
старший син поповз сходами униз 
до своєї кімнати.

Після нетривалого болючого від-
починку, я пішов до молодшого сина, 
аби пересвідчитися, що він ще живий.

“У тебе все гаразд?”—запитав я.
“Тату, то було найважче з того, що 

я будь- коли робив, і я ніколи не хочу 
робити це знову”.

Я не збирався казати йому, що теж 
ніколи більше цього не робитиму. 
Замість цього я сказав, як я пиша-
юся тим, що він виконав таке важке 
завдання. Я знав, що це підготує 
його до інших важких завдань в 
його майбутньому. З цією думкою, я 
сказав: “Сину, дозволь мені щось тобі 
пообіцяти. Коли ти поїдеш на місію, 
тобі ніколи не треба буде проходити 
80 кілометрів за один день”.

“Добре, тату! Тоді я їду”.
Ці прості слова наповнили мою 

душу вдячністю і радістю.
Потім я спустився сходами до 

мого найстаршого сина. Я ліг біля 
нього—потім торкнувся його. “Сину, 
у тебе все гаразд?”

“Тату, то була найважча річ, яку 
я будь- коли робив у своєму житті, і 
я ніколи, ніколи не робитиму цього 
знову”. Його очі закрилися—потім 
відкрилися—і він сказав: “Окрім, якщо 
мій син попросить мене про це”.

Сльози навернулися мені на очі, 
коли я сказав, наскільки вдячний я 
був за нього. Я сказав йому, що знав, 
що він буде набагато кращим бать-
ком, ніж був я. Моє серце було пере-
повнене, бо в його юному, незрілому 
віці він уже усвідомлював, що одним 
з його найсвященніших обов’язків 
у священстві був його батьківський 
обов’язок. Він не боявся цієї ролі і 
звання—саме того звання, яким Сам 
Бог хоче аби ми користувалися, звер-
таючись до Нього. Я зрозумів, що я 
мав обов’язок плекати іскри батьків-
ства, які палали у серці мого сина.

Як батько, я набагато краще зрозу-
мів наступні слова Спасителя:

“Син нічого робити не може Сам 
від Себе, тільки те, що Він бачить, 
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що робить Отець: бо що робить Він, 
те так само й Син робить” (Іван 5:19).

“Я від Себе нічого не дію, але те 
говорю, як Отець Мій Мене був нав-
чив” (Іван 8:28).

Я люблю бути чоловіком і  
батьком—одруженим з вибраною 
дочкою небесних батьків. Я люблю 
її. У цій сфері мого життя я маю най-
більшу самореалізацію. Я сподівався 
того вечора, що мої п’ятеро синів та 
їхня сестра завжди бачитимуть в мені 
радість, яку приносить вічний шлюб, 
батьківство і сім’я.

Батьки, я переконаний, що ви 
чули вислів “Проповідуйте євангелію 
завжди, а як буде потреба, використо-
вуйте слова” (приписаний Франциску 
Ассизькому). Кожного дня ви навчаєте 
ваших дітей того, що означає бути 
батьком. Ви закладаєте фундамент 
для наступного покоління. Ваші сини 
навчатимуться бути чоловіками і бать-
ками, коли спостерігатимуть за тим, як 
виконуєте ці ролі ви. Наприклад:

Чи знають вони, як ви любите 
їхню матір, як піклуєтеся про неї, і як 
вам подобається бути їхнім батьком?

Вони дізнаються, як ставитися до 
їхньої майбутньої дружини і дітей, 
коли спостерігатимуть за тим, як ви 
ставитеся до кожного з них так, як 
це робив би Небесний Батько.

Через ваш приклад вони можуть 
навчитися поважати, шанувати і захи-
щати жіноцтво.

У вашій домівці вони навчати-
муться головувати над своєю сім’єю 
в любові і праведності. Вони можуть 
навчитися забезпечувати свою сім’ю 
усім необхідним і захистом—як 
в мирському, так і в духовному  
(див. “Сім’я: Проголошення світові”, 
Ліягона, лист. 2010, с. 129).

Брати, усіма силами своєї душі я 
прошу вас відповісти собі на це за-
питання: Чи бачать ваші сини, як ви 

намагаєтеся робити те, що Небесний 
Батько хотів би, щоб робили вони?

Я молюся, щоб відповідь була 
“так”. Якщо відповідь “ні”—то ще не 
пізно змінити це, але вам треба по-
чати сьогодні. І я свідчу, що Небес-
ний Батько допоможе вам.

Тепер, ви, молоді чоловіки, яких 
я дуже люблю, ви знаєте, що ви 
готуєтеся отримати Мелхиседекове 
священство, отримати священні 
храмові завіти, виконати ваш обов’я-
зок і зобовʼязання служити на місії 
повного дня, і потім, не очікуючи 
занадто довго, одружитися в храмі 
з дочкою Бога і мати сім’ю. Ви потім 
маєте вести вашу сім’ю в духовних 
справах за підказками Святого Духа 
(див. УЗ 20:44; 46:2; 107:12).

Я запитував багатьох молодих чо-
ловіків по всьому світу: “Чому ви тут?”

Досі ще ніхто не відповів: “Нав-
чатися бути хорошим батьком, щоб 
я був готовий і гідний отримати усе, 
що має Небесний Батько”.

Давайте подивимося, у чому 
полягають ваші обов’язки в Аароно-
вому священстві, як це описано у 20 
розділі Учення і Завітів. Намагайтеся 
зрозуміти свої відчуття, коли почуєте, 
як я буду застосовувати ці обов’язки 
до вашого служіння у вашій сім’ї.

“Запрошувати [усю свою сім’ю] 
прийти до Христа” (вірш 59).

“Завжди пильнувати [їх], бути з 
ними і укріпляти їх” (вірш 53).

“Проповідувати, вчити, роз’ясню-
вати, напучувати, і христити” членів 
вашої сім’ї (вірш 46).

“Напучувати їх молитися вголос і 
таємно, і виконувати всі сімейні обо-
в’язки” (вірш 47).

“І дивитися, щоб не було ні без-
законня [серед членів вашої сім’ї], ні 
бездушності між ними, ні брехні, ні 
наклепів, ні лихослів’я” (вірш 54).

“І дивитися, щоб [ваша сім’я] часто 
збиралася разом” (вірш 55).

Допомагати вашому батьку вико-
нувати обов’язки патріарха. Підтриму-
вати вашу матір силою священства за 
відсутності батька (див. вірші 52, 56).

За проханням “висвячувати інших 
священиків, учителів та дияконів” у 
вашій сім’ї (вірш 48).

Чи не нагадує це роботу і роль 
батька?

Виконання ваших обов’язків в 
Аароновому священстві готує вас, 
молоді чоловіки, до батьківства. 
Програма Обов’язок перед Богом 
може допомогти вам дізнатися про 
ваші обов’язки і скласти конкретні 
плани щодо їх виконання. Це може 
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Однак була одна проблема: усе це 
було для показу. Кажуть, що Потьом-
кін розміщував намальовані на кар-
тоні фасади майстерень і будинків. 
Він навіть розставляв селян, які мали 
робити вигляд, що чимось зайняті, 
аби створити враження процвітаю-
чої економіки. Як тільки відвідувачі 
зникали за поворотом ріки, люди 
Потьомкіна розбирали уявне село і 
поспішали далі, аби нижче по течії 
підготуватися зустріти Катерину.

Хоча сучасні історики ставлять під 
сумнів правдивість цієї історії, вислів 
“Потьомкінське село” використову-
ється в усьому світі. Зараз його за-
стосовують, коли хтось намагається 
змусити інших повірити, що ми є 
кращим, ніж насправді.

А наші серця в правильному місці?
За природою людям притаманне 

бажання виглядати найкращим чи-
ном. Саме тому багато з нас приді-
ляє так багато уваги зовнішньому 
вигляду наших будинків, і саме тому 
брати в Аароновому священстві так 
багато зусиль приділяють тому, щоб 
волосся лежало належним чином, 
просто на випадок, якщо вони 
випадково зустрінуться з кимось 
особливим. Немає нічого поганого 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

У кінці 18- го століття Катерина 
Велика, цариця Росії, оголо-
сила, що відвідає південну 

частину своєї імперії в супроводі 
кількох іноземних послів. Управитель 
того регіону—Григорій Потьомкін—
мав надзвичайне бажання вразити 
відвідувачів. Тож він доклав усіх 
зусиль, аби продемонструвати досяг-
нення своєї держави.

Під час подорожі, пливучи вниз 
рікою Дніпро, Катерина з гордістю 
показувала послам процвітаючі села, 
розташовані уздовж берега, в яких 
живуть працьовиті й щасливі люди. 

Бути справжніми
Я молюся, брати, щоб ми чинили опір спокусі привертати до себе 
увагу, а натомість прагнули отримати набагато більшу нагороду: 
стати смиренними, щирими послідовниками Ісуса Христа.

надати скерування і допомогу, коли 
ви будете прагнути виконати волю 
Небесного Батька і ставити цілі, 
щоб досягти цього.

Небесний Батько привів вас сюди 
у цей конкретний час для виконання 
особливої роботи і для вічної мети. 
Він хоче, щоб ви чітко бачили і 
розуміли, у чому полягає та мета. 
Він—ваш Батько і ви завжди можете 
звернутися до Нього за скеруванням.

Я знаю, що Небесний Батько 
турбується про кожного з нас 
індивідуально і має для кожного 
з нас особистий план досягнення 
нашої вічної долі. Він послав Свого 
Єдинонародженого Сина, Ісуса 
Христа, щоб допомогти нам подо-
лати наші недоліки через Спокуту. 
Він благословив нас Святим Духом, 
щоб Він був свідком, напарником і 
скеровував нас до нашого вічного 
призначення, якщо ми будемо на 
Нього покладатися. Давайте ми усі 
будемо насолоджуватися повнотою 
благословень Батька у цьому житті 
і здійсненням Його роботи і Його 
слави, стаючи батьками для наших 
сімей на вічність (див. Мойсей 1:39). 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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в тому, що наші черевики начищені, 
від нас добре пахне або якщо навіть 
ми ховаємо брудний посуд перед 
приходом домашніх учителів. Однак, 
коли це доходить до крайнощів, таке 
бажання вразити перестає бути хо-
рошим, перетворюючись на обман.

Господні пророки завжди здій-
мали голос застереження проти тих, 
хто “устами своїми наближується 
[до Господа], і губами своїми шанує 
[Його], але серце своє віддалив він 
від [Нього]” 1.

Спаситель з розумінням і спів-
чуттям ставився до грішників, чиї 
серця були смиренними і щирими. 
Але Він виявляв праведний гнів по 
відношенню до лицемірів, таких як 
книжники, фарисеї та садукеї—тих, 
хто намагався виглядати праведними, 
аби здобути славу, вплив і багатство 
світу, в той же час гноблячи лю-
дей, яких вони мали благословляти. 
Спаситель порівнював їх з “гроб[ами] 
побілени[ми], які гарними зверху 
здаються, а всередині повні трупних 
кісток та всякої нечистости” 2.

У наш час Господь такими ж силь-
ними словами звертається до носіїв 
священства, які намагаються “прихо-
вувати свої гріхи, чи потурати своїй 
гордовитості, своєму суєтному често-
любству”. За Його словами, коли вони 
це роблять, то “небеса віддаляються; 
Дух Господа засмучується, а коли Він 
віддалився,—амінь священству чи 
повноваженню того чоловіка” 3.

Чому це відбувається? Чому ми 
іноді намагаємося зовні виглядати 
активними, процвітаючими і від-
даними, в той час як всередині, як 
казав Іван Одкровитель ефесянам, 
ми “покину[ли] свою першу любов”? 4

У деяких випадках, можливо, ми 
перестали зосереджуватися на тому, 
що є головним у євангелії, переплу-
тавши “вигляд божественності” і “саму 

силу її” 5. Особливо небезпечно, 
коли ми спрямовуємо наші зовнішні 
прояви учнівства, аби вразити інших 
людей заради особистої вигоди чи 
впливу. Саме тоді ми ризикуємо 
уподібнитися до фарисеїв, і саме тоді 
настає час заглянути у своє серце, аби 
зробити негайні зміни нашого курсу.

Потьомкінські програми
Спокуса виглядати кращими, ніж 

ми насправді є, стосується не лише 
нашого особистого життя, але може 
поширюватися також і на церковні 
доручення.

Наприклад, я знаю один кіл, в 
якому провідники встановили певні 
амбіційні цілі на рік. Хоча цілі здава-
лися гідними, вони були зосереджені 
або на гордовитих і вражаючих 
заявах, або на цифрах і відсотках.

Після того як ці цілі обговорили і 
погодили, щось почало непокоїти пре-
зидента того колу. Він подумав про 
членів свого колу—про молодих ма-
терів з малими дітьми, які нещодавно 
овдовіли. Він подумав про членів 
Церкви, які боролися із сумнівами, чи 
самотністю, чи важкими захворюван-
нями, не маючи медичного страху-
вання. Він подумав про членів Церкви, 
які переживали важкі часи через роз-
биті шлюби, згубні звички, безробіття 
чи розумові хвороби. І чим більше він 
про них думав, тим більше зі смирен-
ням запитував себе: Чи наші нові цілі 
змінять життя цих членів Церкви?

Він почав розмірковувати, як змі-
нилися б цілі колу, якби вони спо-
чатку поставили собі запитання: “У 
чому полягає наше служіння?”

Тож цей президент колу знову 
почав збирати раду, і разом вони 
змінили акцент. Вони вирішили, 
що не допустять, аби “голодн[і], … 
нужденн[і], … роздягнен[і], … хвор[і] 
і стражденн[і]”, проходили повз [них] 
непоміченими 6.

Вони встановили нові цілі, усві-
домлюючи, що успіх з цими новими 
цілями не завжди можна виміряти, 
принаймні людині—бо як можна 
виміряти особисте свідчення, любов 
до Бога чи співчуття до інших?

Але вони також знали, що “ба-
гато всього, що можна порахувати, 
не зараховується. Багато з того, 
що не можна порахувати, дійсно 
зараховується” 7.

Я думаю, чи не буває так, що наші 
цілі для організації і для особистого 
життя іноді є подобою Потьомкін-
ського села. Чи не стається так, що 
вони мають вражаючий вигляд на від-
стані, але не задовольняють реальних 
потреб наших улюблених ближніх?

Мої дорогі друзі і товариші у свя-
щенстві! Якби Ісус Христос сів біля нас 
і попросив звітувати про своє упра-
вительство, то я не впевнений, що 
Він би зосереджувався на програмах 
і статистиці. Те, що Спаситель дійсно 
хотів би знати—це стан нашого серця. 
Він захотів би знати, як ми любимо і 
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служимо тим, хто під нашою опікою, 
як ми виявляємо свою любов по-
дружжю і сім’ї, і як ми полегшуємо їхні 
щоденні тягарі. І Спаситель захотів 
би знати, як ви і я наближаємося до 
Нашого Небесного Батька.

Чому ми тут?
Було б корисно дослідити своє 

власне серце. Наприклад, ми можемо 
себе запитати, чому ми служимо в 
Церкві Ісуса Христа?

Ми навіть можемо запитати, на-
віщо ми тут сьогодні зустрілися?

Думаю, що якби треба було б від-
повісти на це питання поверхнево, 
то я сказав би, що я тут, оскільки 
Президент Монсон дав мені дору-
чення виступити.

Тож у мене дійсно не було вибору.
Крім того, моя дружина, яку я 

дуже люблю, хоче, щоб я сюди при-
йшов. А як я можу їй відмовити?

Але всі ми знаємо, що є кращі 
причини того, щоб відвідувати наші 
збори і жити так, як живуть віддані 
послідовники Ісуса Христа.

Я тут, тому що я бажаю всім 
своїм серцем наслідувати Учителя, 
Ісуса Христа. Я прагну робити в цій 
великій справі все, про що Він мене 
попросить. Я дуже хочу навчатися від 

Святого Духа і чути голос Бога, коли 
Він промовляє через висвячених 
служителів. Я тут, аби стати кращою 
людиною, аби відчувати піднесення 
завдяки чудовим прикладам моїх 
братів та сестер у Христі і щоб нав-
читися, як більш ефективно служити 
тим, хто в нужді.

Одним словом, я тут, бо я люблю 
Небесного Батька і Його Сина Ісуса 
Христа.

Я впевнений, що і ви тут з цієї ж 
причини. Тому ми маємо бажання 
жертвувати, а не лише розповідати 
про те, що ми наслідуємо Спасителя. 
Тому для нас є честю бути носіями 
Його святого священства.

Від іскри до полум’я
Незалежно від того, чи ваше 

свідчення квітуче і сильне, чи ваша 
активність у Церкві більш нагадує 
Потьомкінське село, хороша но-
вина полягає в тому, що ви можете 
розвивати ту силу, яка у вас уже є. 
Тут, у Церкві Ісуса Христа, ви можете 
досягати духовної зрілості і набли-
жатися до Спасителя, застосовуючи 
євангельські принципи кожного дня.

З терпінням і наполегливістю 
навіть найменший прояв учнівства 
або найменша іскра віри може 

перетворитися на палаючий вогонь 
посвяченого життя. Насправді, саме 
так і розпалюється вогнище—з 
однієї іскри.

Тож якщо ви почуваєтеся незнач-
ними і слабкими, просто приходьте 
до Христа, Який перетворює слабке 
на сильне 8. Завдяки Божій благодаті 
найслабший з нас може стати ду-
ховно сильним, бо Бог “не дивиться 
… на обличчя” 9. Він—“Бог вірний, 
що стереже заповіта та милість для 
тих, хто любить Його, та хто додер-
жує Його заповіді” 10.

Я переконаний, що якщо Бог може 
дотягнутися за півсвіту від Головного 
управління Церкви і підтримати 
бідного біженця з Німеччини, на-
родженого у скромній сім’ї в країні, 
розтерзаній війною, тоді Він може 
дотягнутися і до вас.

Мої улюблені брати у Христі! Бог 
Сотворіння, який вдихнув життя у 
Всесвіт, безсумнівно має силу вдих-
нути життя у вас. Безсумнівно, Він 
може зробити вас щирими, духов-
ними створіннями світла та істини, 
якими ви бажаєте бути.

Божі обіцяння певні й непохитні. 
Ми можемо отримати прощення 
своїх гріхів і очиститися від усієї 
неправедності 11. І якщо ми будемо 

Натал, пров. Ріо-Гранде-ду-Норте, Бразилія
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продовжувати засвоювати істинні 
принципи і застосовувати їх у осо-
бистих обставинах та у своїх сім’ях, 
ми зрештою прибудемо у місце, 
де ми “голоду й спраги терпіти не 
буд[емо] уже. … Бо Агнець, що серед 
престолу, буде [нас] пасти, і води-
тиме [нас] до джерел вод життя. І Бог 
кожну сльозу з очей [наших] зітре!” 12

Церква—це місце для зцілення, а не схову
Однак це не може статися, якщо 

ми ховаємося за особистими, до-
гматичними або організаційними 
фасадами. Таке штучне учнівство не 
лише заважає нам бачити самих себе 
такими, якими ми насправді є, але 
також стає перепоною, яка не дає 
нам змінюватися за допомогою дива 
Спасителевої Спокути.

Церква—це не автосалон—місце, 
де ми виставляємо себе напоказ, аби 
інші могли захоплюватися нашою 
духовністю, здібністю чи процвітан-
ням. Вона більше схожа на сервісний 
центр, де автомобілі, які потребують 
ремонту, перебувають на обслугову-
ванні та реставрації.

І хіба ми не потребуємо—всі 
ми—ремонту, обслуговування і 
реставрації?

Ми приходимо до Церкви не при-
ховувати наші проблеми, а вирішу-
вати їх.

І як носії священства ми маємо 
додаткову відповідальність—“пас[ти] 
стадо Боже … не з примусу, але до-
бровільно по- Божому, не для [особи-
стої] наживи, а ревно, не пану[вати] 
над спадком Божим, але бу[ти] для 
стада за взір” 13.

Пам’ятайте, брати: “Бог проти-
виться гордим, а смиренним дає 
благодать” 14.

Найвеличніший, найбільш здіб-
ний, найбільш досконалий чоловік, 
який ходив по цій землі, був також 
найбільш смиренним. Він здійснював 
найбільш вражаюче служіння при-
ватно, в присутності лише кількох 
інших людей, яких він просив “ні-
кому не розповідати” про те, що Він 
зробив 15. Коли хтось називав Його 
“добрим”, Він швидко відхиляв по-
хвалу, наполягаючи, що лише Бог є 
по- справжньому добрим 16. Звичайно 

ж, похвала світу нічого для Нього не 
значила; Його єдиною метою було 
служити Своєму Батькові і “завжди 
чин[ити], що Йому до вподоби” 17. 
Було б добре, якби ми наслідували 
приклад нашого Учителя.

Любімо так, як любив Він
Брати, у цьому наше високе і 

святе покликання—бути представ-
никами Ісуса Христа, любити, як 
любив Він, служити як служив Він, 
“підніма[ти] руки, що опустилися, і 
зміцню[вати] ослаблі коліна” 18, “до-
глядати за бідними й нужденними” 19 
та дбати про вдів і сиріт 20.

Я молюся, брати, щоб, служачи 
у своїх сім’ях, кворумах, приходах, 
колах, громадах і країнах, ми чинили 
опір спокусі привертати до себе 
увагу, а натомість прагнули отримати 
набагато більшу нагороду: стати сми-
ренними, щирими послідовниками 
нашого Господа і Спасителя Ісуса 
Христа. Якщо ми так будемо робити, 
то побачимо, що йдемо шляхом, який 
розкриє нашу найкращу, найщирішу, 
найблагороднішу сутність. Про це я 
свідчу в ім’я нашого Господаря, Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Iсая 29:13.
 2. Maтвій 23:27.
 3. Учення і Заваіти 121:37.
 4. Об’явлення 2:4.
 5. Див. Джозеф Сміт—Історія 1:19; див. 

також Учення і Завіти 84:20.
 6. Moрмон 8:39.
 7. Приписується Альберту Енштейну.
 8. Див. Етер 12:27.
 9. Дії 10:34.
 10. Повторення закону 7:9.
 11. Див. 1 Івана 1:9.
 12. Об’явлення 7:16–17.
 13. 1 Петра 5:2–3.
 14. Якова 4:6.
 15. Див. Лука 8:56.
 16. Див. Марк 10:17–18.
 17. Іван 8:29.
 18. Учення і Завіти 81:5.
 19. Учення і Завіти 38:35.
 20. Див. Учення і Завіти 83:6.
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і збирати пожертвування від посту. 
Я поглянув на прізвище на одному 
з конвертів, які мені дали, і помітив, 
що воно було таким самим, як і в од-
ного з трьох свідків Книги Мормона. 
Тож я впевнено постукав у двері. 
Двері відчинив чоловік, подивився на 
мене, насупився, а потім неприємним 
голосом наказав іти геть. Я пішов 
похнюпившись.

То було майже 70 років тому, але 
я й досі пам’ятаю, що відчував того 
дня на порозі того дому, ніби пови-
нен був щось сказати і зробити. Якби 
тільки я помолився з вірою того дня 
перед виходом, то можливо, відчув 
би натхнення постояти ще одну 
хвилинку на порозі, усміхнутися і 
сказати приблизно таке: “Мені при-
ємно з вами познайомитися. Дякую 
за все, що ви і ваша сім’я зробили в 
минулому. Я з радістю прийду до вас 
наступного місяця”.

Якби я це сказав і зробив, він 
можливо, ще більше б розлютився і 
навіть образився. Але я знаю зараз, 
як почувався б я. Замість того, щоб 
відчувати сум або невдоволення, 
ідучи від нього, я міг би відчути 
лагідне схвалення в своєму розумі 
та серці: “Молодець”.

Усі ми повинні говорити і діяти від 
імені Бога в моменти, коли нашого 
недосконалого судження буде недо-
статньо, якщо не буде натхнення. Ці 
моменти можуть наставати у нашому 
житті, коли не буде часу на підго-
товку. У мене так бувало часто. Це 
сталося багато років тому в лікарні, 
коли один батько сказав мені і моєму 
напарнику, що, за словами лікарів, 
його трирічній дочці, яка зазнала 
тяжких ушкоджень, залишилося жити 
кілька хвилин. Коли я поклав руки 
на її голову в тому місці, яке не було 
забинтованим, як Божий слуга я мав 
знати, що Він зробив би і сказав би.

східній частині Сполучених Штатів 
під час Другої світової війни. Члени 
Церкви жили далеко, і постачання газу 
здійснювалося за суворими нормами. 
Я був єдиним дияконом у філії. Члени 
Церкви передавали свої конверти з 
пожертвуваннями від посту прези-
денту філії, коли вони приходили на 
збори посту і свідчень у наш дім.

Коли мені було 13 років, ми 
переїхали до Юти, де був великий 
приход. Я пам’ятаю своє перше 
доручення ходити від дому до дому 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Я вдячний за виявлену довіру 
звертатися до носіїв священства 
Божого по всій землі. Я відчу-

ваю, наскільки відповідальним є це 
доручення, оскільки дещо знаю про 
довіру, яку виявляє вам Бог. Коли ви 
приймаєте священство, ви приймаєте 
право говорити і діяти від імені Бога.

Це право стане реальним лише 
тоді, коли ви отримаєте натхнення 
від Бога. Лише тоді ви будете здатні 
говорити від Його імені. І лише тоді 
ви можете діяти від Його імені. Мож-
ливо, ви помилково думали: “Ой, та 
це не так уже й важко. Я отримував 
натхнення кожного разу, коли мене 
запрошували виступати або коли 
мені було потрібно дати благосло-
вення священства”. Чи молодий 
диякон або вчитель може втішатися 
такою думкою: “Коли я стану стар-
шим або коли отримаю покликання 
на місію, тоді я знатиму, що Бог хоче 
сказати або що Бог хоче зробити”.

Але подумайте про день, коли ви 
повинні знати, що Бог хоче сказати і 
що Він хоче зробити. Він уже настав 
для всіх нас—яким би не було ваше 
покликання у священстві. Я навчався 
виконувати місіонерську роботу у 

Священство  
і особиста молитва
Бог може надати нам силу у священстві, в яких би обставинах ми  
не опинилися. Це просто вимагає того, аби ми зі смиренням просили.
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Слова з’явилися у моєму розумі, 
і мої вуста промовили, що вона 
буде жити. Лікар, який стояв поруч, 
зневажливо пирхнув і сказав мені 
забиратися. Я вийшов з лікарняної 
палати з почуттям спокою та любові. 
Маленька дівчинка вижила і пройшла 
коридором на причасні збори в ос-
танній день мого перебування в тому 
місті. Я все ще пам’ятаю радість і за-
доволення, яке відчував від того, що 
сказав і зробив тій маленькій дівчинці 
та її сім’ї, служачи Господу.

Різниця між тим, що я відчував у 
лікарні та смутком, який відчував, 
ідучи від дверей, коли був дияконом, 
основувалася на тому, що я дізнався 
про зв’язок між молитвою та силою 
священства. Коли я був дияконом, 
то ще не знав, що сила промовляти 
і діяти від імені Бога вимагає одкро-
вення, а щоб мати його в необхідний 
момент, треба молитися і працю-
вати з вірою, аби мати напарництво 
Святого Духа.

Увечері, напередодні того дня, 
коли я підійшов до тих дверей за 
пожертвуваннями від посту, я по-
молився перед сном. Але упродовж 
тижнів і місяців, що передували тому 
телефонному дзвінку з лікарні, я 
наслідував взірець молитви і докла-
дав зусилля, які, як навчав Президент 
Джозеф Ф. Сміт, дадуть можливість 
Богові послати нам натхнення, без 
якого неможливо мати силу у свя-
щенстві. Він сказав про це просто:

“Нам не потрібно бути багатослів-
ними, звертаючись до Нього. Нам не 
потрібно втомлювати Його довгими 
молитвами. Те, що нам потрібно, і 
що нам слід робити як святим остан-
ніх днів—заради нашого особистого 
блага—це часто звертатися до Нього, 
засвідчувати, що ми Його пам’ятаємо 
і хочемо взяти на себе Його ім’я, до-
тримуватися Його заповідей і чинити 

праведність, і що ми бажаємо, аби 
Його Дух нам допомагав” 1.

А потім Президент Сміт каже 
нам, про що слід молитися, оскільки 
Його служителі зобовʼязані говорити 
і діяти від імені Бога. Він сказав: 
“Про що ви молитеся? Ви молитеся, 
аби Бог міг впізнати вас, аби Він міг 
почути ваші молитви і аби Він міг 
благословити вас Своїм Духом” 2.

Справа не в тому, які слова ви 
використовуєте. Вам знадобиться 
терпіння. Ви звертаєтеся до Небес-
ного Батька, сподіваючись, що Він 
особисто впізнає вас. Він—Бог, що 
є над усім, Батько усіх, однак Він 
має бажання приділити безроздільну 
увагу одній Своїй дитині. Мабуть 
саме тому Спаситель використав такі 
слова: “Отче наш, що єси на небесах! 
Нехай святиться Ім’я Твоє” 3.

Легше відчути належне благого-
віння, коли стоїш на колінах зі схиле-
ною головою, але можна відчути, що 
наближаєшся до Небесного Батька 
і під час менш формальної і навіть 
мовчазної молитви, з якою вам часто 
доведеться звертатися під час вашого 
служіння у священстві. Переважну 
частину звичайного дня ви ото-
чені шумом і людьми. Бог чує ваші 
мовчазні молитви, але вам, можливо, 
треба буде навчитися не зважати на 
те, що відволікає, оскільки моменти, 
коли потрібен буде зв’язок з Богом, 

можуть наставати не лише тоді,  
коли навколо вас тиша.

Президент Сміт запропонував, 
що вам потрібно буде молитися, аби 
Бог визнав ваше покликання служити 
Йому. Він уже знає про ваше покли-
кання в усіх подробицях. Він покли-
кав вас і, коли ви молитеся Йому про 
своє покликання, Він відкриє вам 
більше, щоб розширити ваші знання 4.

Я наведу приклад того, що до-
машній учитель може робити, коли 
молиться. Ви, мабуть, знаєте, що ви 
повинні:

“Відвідувати дім кожного члена, на-
пучуючи їх молитися вголос і таємно, 
і виконувати всі сімейні обов’язки …

… Завжди пильнувати Церкву, 
бути з ними і укріпляти їх;

І дивитися, щоб не було ні без-
законня в Церкві, ні бездушності 
між ними, ні брехні, наклепів, ні 
лихослів’я;

І дивитися, щоб Церква часто зби-
ралася разом і також дивитися, щоб 
усі члени Церкви виконували свій 
обов’язок” 5.

Зараз абсолютно очевидно, що 
навіть досвідченому домашньому 
вчителю і його молодшому напар-
нику справитися з цими завданнями 
без допомоги Святого Духа було б 
неможливо. Подумайте про сім’ї або 
навіть про окремих людей, яким вас 
було покликано служити. Людської 
розсудливості і добрих намірів було 
б недостатньо.

Тож ви будете молитися про те, 
щоб пізнати серця, зрозуміти те, чого 
не вистачає в житті та в серці людей, 
яких ви не дуже знаєте і які не дуже 
прагнуть, аби ви пізнали їх. Вам треба 
буде зрозуміти, що, за бажанням Бога, 
ви маєте зробити, аби допомогти їм, 
і зробити все це настільки добре, на-
скільки для вас можливо, відчуваючи 
до них Божу любов.
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Саме тому, що у вас є такі важливі 
й складні покликання у священстві, 
Президент Сміт пропонує вам під час 
молитви завжди просити Бога, аби 
Він благословив вас Його Духом. Вам 
буде потрібний Святий Дух не один 
раз, але стільки, скільки Бог надава-
тиме Його вам, аби бути постійним 
супутником. Саме тому ми повинні 
завжди молитися, щоб Бог скеровував 
нас у нашому служінні Його дітям.

Оскільки ви не можете дорости 
до свого потенціалу в священстві без 
того, щоб Дух супроводжував вас, ви 
є першою особистою мішенню для 
ворога всього щастя. Якщо він може 
спокусити вас вчинити гріх, він може 
зменшити вашу силу відчувати скеру-
вання Духа і таким чином зменшить 
вашу силу у священстві. Саме тому 
Президент Сміт сказав, що ви завжди 

повинні молитися, аби Бог застерігав 
вас і захищав від зла 6.

Він застерігає нас у багато спосо-
бів. Застереження—це частина плану 
спасіння. Пророки, апостоли, прези-
денти колів, єпископи та місіонери—
усі здіймають голос застереження, аби 
ми уникали бід, покладаючись на віру 
в Ісуса Христа, покаяння і укладання 
та дотримання священних завітів.

Як носії священства ви є частиною 
застерігаючого голосу Господа. Але 
вам самим потрібно дослухатися 
до застереження. Ви не виживете 
духовно, не маючи захисту напар-
ництва Святого Духа у своєму пов-
сякденному житті.

Ви повинні молитися про це і 
над цим працювати. Лише за такого 
спрямування ви зможете знайти 
свій шлях на прямій і вузькій дорозі 

крізь темряву зла. Святий Дух буде 
вашим провідником і відкриватиме 
істину, коли ви будете вивчати слова 
пророків.

Аби здобути те спрямування, вам 
потрібно не лише іноді слухати і 
читати. Вам потрібно буде молитися 
і працювати з вірою, аби вкласти 
слова істини у свої серця. Ви повинні 
молитися, аби Бог благословив вас 
Його Духом, аби Він вів вас до усієї 
праведності й показував правильний 
шлях. Саме так Він застерігатиме 
вас і вестиме правильним шляхом 
у вашому житті й у вашому служінні 
в священстві.

Генеральні конференції надають 
чудову можливість дозволити Го-
споду зміцнити вас силою у служінні 
в священстві Божому. Ви можете 
підготувати себе, і я впевнений, що 
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ви зробили це перед цією конферен-
цією, за допомогою молитви. Ви мо-
жете об’єднати свою віру з тими, хто 
молитиметься на конференції. Вони 
молитимуться за багато благословень 
для багатьох людей.

Вони молитимуться, щоб Дух 
зійшов на пророка, як Господнього 
речника. Вони молитимуться за 
апостолів та всіх служителів, покли-
каних Богом. Це включає вас—від 
щойно рукопокладеного диякона до 
зрілого первосвященика й тих літніх 
і молодих людей, які, можливо, не-
вдовзі перейдуть у духовний світ, де 
вони почують: “Гаразд, рабе добрий 
і вірний” 7.

Таке привітання почують деякі 
люди, які будуть ним здивовані. Вони 
можуть ніколи не служити у високому 
чині в царстві Бога на землі. Дехто 
може вважати, що їхній труд приніс 
незначний результат або що певні 
можливості служити ніколи їм не 
надавалися. Ще інші можуть думати, 
що їм було дано менше часу для слу-
жіння в житті, ніж вони сподівалися.

Не чини і не час служіння будуть 
зважені Господом на вагах. Ми знаємо 
це з Господньої притчі про трудівни-
ків у винограднику, де платня була 
однакова для всіх, незалежно від того, 
як довго вони служили і де. Їх буде 
нагороджено за те, як вони служили 8.

Я знаю чоловіка, який є моїм хо-
рошим другом, чиє земне служіння у 
винограднику закінчилося вчора об 
одинадцятій ночі. Кілька років його 
лікували від раку. Упродовж тих років 
лікування, переживаючи неймовір-
ний біль та труднощі, він прийняв 
покликання проводити збори і бути 
відповідальним за членів Церкви, чиї 
діти вже залишили домівку; серед цих 
людей є і вдови. Його було покли-
кано допомагати їм знаходити втіху 
в спілкуванні й вивченні євангелії.

Коли йому повідомили останній 
реальний прогноз, що жити йому 
залишилося недовго, його єпископ 
був у далекому відрядженні. Через 
два дні він надіслав повідомлення 
єпископу через провідника групи 
первосвящеників. У листі він ось що 
сказав про своє доручення: “Я розу-
мію, що єпископа немає в місті, тож я 
маю діяти. Я думаю про збори нашої 
групи наступного понеділка. Двоє 
членів Церкви можуть повезти нас на 
екскурсію до Конфренц- центру. Ми 
можемо попросити когось із членів 
Церкви підвезти людей, а кілька скау-
тів будуть штовхати інвалідні візки. В 
залежності від того, хто захоче взяти 
участь у заході, ми можемо мати до-
статньо літніх людей, аби зробити це 
самотужки, але було б добре знати, 
що у нас є варіант Б, якщо в цьому 
виникне необхідність. Це також може 
бути хорошим сімейним вечором, 
якщо ті, хто прийде допомагати, 
запросять свої сім’ї. У будь- якому 
випадку, дайте мені знати до того, як 
я оголошу про цей план. … Дякую”.

А потім він здивував єпископа те-
лефонним дзвінком. Не згадуючи про 
свій стан або свої відважні зусилля 
у виконанні свого доручення, він за-
питав: “Єпископе, що я можу для вас 
зробити?” Лише Святий Дух міг доз-
волити йому відчути навантаження 
єпископа, хоча його особистий тягар 
був надзвичайно важким. І лише Дух 

міг допомогти йому скласти план слу-
жіння своїм братам і сестрам з такою 
ж точністю, з якою він складав плани 
для скаутських заходів у молоді роки.

З молитвою віри Бог може надати 
нам силу у священстві, в яких би 
обставинах ми не опинилися. Це 
просто вимагає того, аби ми зі сми-
ренням просили Духа показати нам, 
що, за бажанням Бога, ми маємо ска-
зати і зробити, і продовжувати жити 
гідно того дару.

Я свідчу, що Бог Батько живий, 
любить нас і чує кожну нашу мо-
литву. Я свідчу, що Ісус Христос є 
живим Христом, Чия Спокута умож-
ливила наше очищення, завдяки чому 
ми можемо бути гідні напарництва 
Святого Духа. Я свідчу, що, застосо-
вуючи віру і старанність, ми од-
ного дня зможемо почути слова, які 
принесуть нам радість: “Гаразд, рабе 
добрий і вірний” 9. Я молюся, аби 
Господар, Якому ми служимо, зустрів 
нас цим чудовим привітанням. У ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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приміщення, наповненого Духом 
Господа. Я підійшов до ліжка брата 
Райта і обережно поклав шматочок 
хліба йому на губи. Потім я тримав 
стаканчик з водою, щоб він міг пити. 
Виходячи, я бачив сльози в нього 
на очах, коли він промовляв: “Благо-
слови тебе Боже, мій хлопчику”. І Бог 
дійсно благословив мене—вдячністю 
за священні символи причастя і свя-
щенство, носієм якого я був.

Жоден з дияконів, вчителів чи свя-
щеників з нашого приходу ніколи не 
забуде чудових візитів до Кларкстона, 
шт. Юта, на могилу Мартіна Гарріса, 
одного з Трьох свідків Книги Мормона.  
Коли ми збиралися навколо високого 
гранітного обеліска, яким позначено 
його могилу, і один з провідників 
кворуму читав нам ті проникливі слова 
зі “Свідчення Трьох свідків” на початку 
Книги Мормона, ми навчилися любити 
цей священний літопис та істини, що 
знаходяться в ньому.

Протягом тих років нашою метою 
було стати подібними до синів Мосії. 
Про них було сказано:

“Вони зміцніли у пізнанні істини; 
бо вони були чоловіками з твердим 
розумінням, і вони вивчали писання 
старанно, щоб вони могли знати 
слово Бога.

відповідальності та обов’язків, які 
приходять зі священством, носіями 
якого ми є.

Я відчув велику відповідальність, 
коли мене покликали секретарем 
мого кворуму дияконів. Я найсум-
лінніше готував записи, які вів, бо 
прагнув найкращим відомим мені 
чином виконувати своє покликання. 
Я дуже пишався своєю роботою. 
Якнайкраще робити все, що в моїх 
силах,—такою була моя мета на будь- 
якій посаді, яку я будь- коли обіймав.

Я сподіваюсь, що кожному 
молодому чоловіку, висвяченому в 
Ааронове священство, була надана 
можливість духовно усвідомити свя-
щенність покликання, яке йому було 
дано після висвячення, та можли-
вості звеличувати це покликання. Я 
отримав таку нагоду як диякон, коли 
єпископат попросив мене принести 
причастя прикутому до ліжка хво-
рому, який мешкав на відстані при-
близно в одну милю від нашого дому 
зборів. Того особливого недільного 
ранку, коли я постукав у двері брата 
Райта і почув, як він слабким голосом 
зве: “Заходь”, я увійшов не лише до 
його скромного будиночку, але до 

Президент Томас С. Монсон

Один з моїх найяскравіших 
спогадів пов’язаний з тим, як 
я, щойно висвячений диякон, 

відвідував збори священства і співав 
під час вступного гімну “[Прийдіть] всі 
Божії сини, що маєте священство” 1. 
Сьогодні, звертаючись до всіх, хто 
зібрався тут, у Конференц- центрі, та 
фактично по всьому світу, я вторю ду-
хові того особливого гімну і кажу вам: 
Прийдіть всі Божії сини, що маєте 
священство, давайте розглянемо 
наші покликання; давайте замисли-
мося над нашою відповідальністю; 
давайте визначимо наш обов’язок; 
давайте наслідувати Ісуса Христа, 
нашого Господа. Хоча ми можемо від-
різнятися за віком, звичаями чи націо-
нальністю, ми об’єднані в єдине ціле 
в наших покликаннях у священстві.

Для кожного з нас надзвичайно 
важливим є відновлення Аароно-
вого священства Оліверу Каудері та 
Джозефу Сміту Іваном Христителем. 
Настільки ж визначною подією є 
відновлення Мелхиседекового свя-
щенства Джозефу і Оліверу Петром, 
Яковом та Іваном.

Давайте найсерйознішим чи-
ном ставитися до покликань, 

Священство— 
це священний дар
Кожному з нас довірено один з найдорогоцінніших дарів,  
будь- коли даних людству.
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Але це ще не все; вони багато від-
давалися молитві і посту; тому вони 
мали дух пророцтва і дух одкро-
вення, і коли вони вчили, вони вчили 
з силою і владою від Бога” 2.

Мені не спадає на думку жодна 
більш гідна мета для молодого чо-
ловіка, ніж та, щоб його описували 
такими ж словами, як доблесних і 
праведних синів Мосії.

Коли наближався мій 18- й день 
народження і я готувався вирушити 
на обов’язкову військову службу, що 
вимагалося від молодих чоловіків під 
час Другої світової війни, мою канди-
датуру рекомендували для отримання 
Мелхиседекового священства, але 
спочатку я мав зателефонувати моєму 
президенту колу, Полу К. Чайлду, 
щоб записатися на співбесіду. Він 
любив і розумів святі Писання і праг-
нув, щоб усі інші також їх любили і 
розуміли. Почувши від своїх друзів, 
як він дуже докладно і допитливо 
проводить співбесіди, я хотів звести 
до мінімуму демонстрацію своєї обі-
знаності у Писаннях; тому, зателефо-
нувавши йому, я запропонував, щоб 
ми зустрілися наступної неділі у час, 
коли, як мені було відомо, до початку 

його причасних зборів залишалась 
рівно одна година.

Він відповів: “О, брате Монсон, 
тоді у нас не буде достатньо часу 
на ретельне обговорення Писань”. 
Потім він запропонував зустрітися за 
три години до його причасних зборів 
і попросив мене взяти з собою мої 
Писання, з моїми особистими познач-
ками і посиланнями.

Коли я завітав у його дім в неділю, 
мене тепло зустріли і потім почалась 
співбесіда. Президент Чайлд сказав: 
“Брате Монсон, ви—носій Аароно-
вого священства. Чи коли- небудь вам 
священнослужили ангели?” Я відпо-
вів, що ні. Тоді він спитав, чи відомо 
мені, що я маю на це право. Я знов 
відповів, що не знав про це.

Він попросив: “Брате Монсон, ска-
жіть напам’ять 13- й розділ з Учення і 
Завітів”.

Я почав: “Вам, мої товариші у слу-
жінні, в ім’я Месії я передаю священ-
ство Аарона, яке володіє ключами 
священнослужіння ангелів”.

“Стоп”,—промовив президент 
Чайлд. Тоді спокійним, добрим то-
ном він дав пораду: “Брате Монсон, 
ніколи не забувайте, що як носій 

Ааронового священства ви маєте 
право на священнослужіння ангелів”.

Я почувався майже так, наче в тій 
кімнаті того дня був ангел. Мені ні-
коли не забути тієї співбесіди. Втім, я 
відчуваю дух тієї урочистої події, коли 
ми разом читали про відповідальність, 
обов’язки і благословення Ааронового 
священства та Мелхиседекового свя-
щенства— благословення, які прихо-
дять не лише до нас, але також і до 
наших сімей та інших людей, яким  
ми матимемо привілей служити.

Мене висвятили у старійшини  
і в день мого відбуття на дійсну вій-
ськову службу на флоті один з членів 
єпископату мого приходу приєднався 
до моєї сім’ї і друзів на залізничній 
станції, щоб побажати мені щасли-
вої дороги. Перед самим відходом 
поїзда він вклав мені в руку маленьку 
книжку, що називалась Довідник 
місіонера. Я засміявся і зазначив, що 
вирушаю не на місію.

Він відповів: “Все одно візьми її. 
Вона може стати у пригоді”.

Я взяв її. Мені був потрібен твер-
дий, чотирикутний предмет, щоб 
покласти його на дно речового мішка 
моряка, щоб мій одяг лежав на чомусь 



90 ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ СВЯЩЕНСТВА | 4 КВІТНЯ 2015 Р.

твердому і завдяки цьому на ньому 
було менше зморшок. Довідник місіо-
нера був саме тим, що мені потрібно, 
і він добре послужив мені у моєму 
мішку моряка протягом 12 тижнів.

Ввечері напередодні нашої різд-
вяної відпустки ми своїми думками 
були вдома. У бараках панувала 
тиша, але раптом її порушив мій 
товариш на сусідній койці—мормон-
ський хлопець Леланд Меррілл—
який почав стогнати від болю. Я 
спитав у нього: “Що трапилося?” Він 
відповів, що почувається дуже по-
гано. Він не хотів іти до амбулаторії 
на базі, бо знав, що в такому разі він 
не вирушить додому наступного дня.

Йшли години, а йому ставало все 
гірше. Тоді, знаючи, що я був ста-
рійшиною, він попросив мене дати 
йому благословення священства.

Я ніколи раніше не давав благо-
словення священства, я ніколи не 
отримував благословення і ніколи не 
бачив, як дають благословення. По-
думки помолившись про допомогу, я 
згадав про Довідник місіонера на дні 
мого мішка моряка. Я швидко вийняв 
все з мішка і, взявши книгу, пішов 
до ліхтаря- нічника. Там я прочитав, 
як благословляти хворих. На очах 
багатьох зацікавлених моряків, я дав 
благословення. Перш ніж я запа-
кував усі свої речі назад у мішок, 

Леланд Меррілл вже спав як дитина. 
Він прокинувся наступного ранку з 
гарним самопочуттям. Ми відчували, 
що вдячність кожного з нас за силу 
священства була безмежною.

З роками я отримав більше можли-
востей давати благословення тим, хто 
їх потребував, ніж я міг би підраху-
вати. За кожної можливості я був гли-
боко вдячний, що Бог довірив мені цей 
священний дар. Я шаную священство. 
Я знов і знов був свідком його влади. 
Я бачив його силу. Я захоплювався 
чудесами, які здійснювалися ним.

Брати, кожному з нас довірено 
один з найдорогоцінніших дарів, 
будь- коли даних людству. Коли ми 
шануємо наше священство і живемо 
так, щоб завжди бути гідними, благо-
словення священства зливатимуться 
через нас. Мені подобаються слова з 
Учення і Завітів, розділ 121, вірш 45, 
де нам сказано, що ми маємо робити, 
щоб бути гідними: “Нехай твоя утроба 
сповниться милосердям до всіх лю-
дей і до родини одновірних, і нехай 
чеснота прикрашає твої думки безу-
пинно; тоді зміцніє твоя впевненість у 
присутності Бога; і вчення священства 
зрошатиме тобі душу, як роса з неба”.

Як носії Божого священства, ми  
залучені до роботи Господа Ісуса 
Христа. Ми відгукнулись на Його за-
клик; ми виконуємо Його доручення. 
Навчаймося від Нього. Наслідуймо 
Його. Живімо за Його заповідями. 
Чинячи так, ми будемо готові до 
будь- якого служіння, на виконання 
якого Він нас покликає. Це Його 
робота. Це Його Церква. Він дійсно 
наш очільник, Цар слави, сам Божий 
Син. Я свідчу, що Він живий, і ви-
голошую це свідчення в Його святе 
ім’я, в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Хвала Христу”, Гімни, № 199.
 2. Алма 17:2–3.
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храми. Але цього ранку мені дуже 
приємно оголосити про будівниц-
тво трьох нових храмів, які будуть 
зведені в таких місцях: Абіджан, 
Кот- дʼІвуар; Порт- о- Пренс, Гаїті; і 
Бангкок, Таїланд. Чудові благосло-
вення прибережені для наших вірних 
членів Церкви в цих місцях і скрізь 
по світу, де знаходяться храми.

Триває процес визначення потреб 
і пошуку місць для інших нових 
храмів, оскільки ми хочемо, щоб 
якомога більше членів Церкви мали 
можливість відвідувати храм, не ви-
трачаючи на це багато часу й коштів. 
Як ми робили це і в минулому, ми бу-
демо інформувати вас про рішення, 
що приймаються з цього приводу.

Коли я думаю про храми, мої думки 
линуть до багатьох благословень, які 
ми отримуємо в них. Входячи у двері 
храму, ми залишаємо позад себе відво-
лікання й збентеження світу. У цьому 
священному святилищі ми знаходимо 
красу й порядок. Тут наші душі знахо-
дять спокій і перепочинок від наших 
життєвих турбот.

Коли ми відвідуємо храм, до нас 
можуть прийти одухотвореність і 

Будівництво храмів є чіткою озна-
кою зростання Церкви. На даний час 
ми маємо 144 діючі храми по всьому 
світу, 5 реконструюються і ще 13 
знаходяться на стадії будівництва. 
Крім того, 13 храмів, про які було 
оголошено раніше, знаходяться на 
різних стадіях підготовки до початку 
будівництва. Цього року ми очікуємо 
переосвячення 2- х храмів і освячення 
5- ти нових храмів, які планується 
завершити.

В останні два роки ми зосере-
джували наші зусилля на завершенні 
будівництва раніше оголошених хра-
мів і відкладали плани будувати нові 

Президент Томас С. Монсон

Мої любі брати і сестри, як я 
вдячний за те, що можу бути 
з вами цього прекрасного Ве-

ликоднього ранку, коли наші думки 
звертаються до Спасителя світу. Я 
висловлюю свою любов і вітання 
кожному з вас та молюся, щоб наш 
Небесний Батько надихнув мої слова.

На цій конференції минає сім 
років відтоді, як я був підтрима-
ний служити Президентом Церкви. 
Це були напружені роки, коли ми 
мали не тільки певні труднощі, але 
й безліч благословень. Серед най-
більш приємних і священних з цих 
благословень була й моя можливість 
освячувати і переосвячувати храми.

Зовсім недавно, минулого ли-
стопада, я мав привілей освятити 
прекрасний новий храм Фенікс, 
штат Аризона. Мене супроводжу-
вали президент Дітер Ф. Ухтдорф, 
старійшина Даллін Х. Оукс, старій-
шина Річард Дж. Мейнз, старійшина 
Лінн Г. Роббінс і старійшина Кент Ф. 
Річардс. Увечері напередодні освя-
чення була представлена дивовижна 
культурна програма, присвячена цій 
події. У програмі, чудово виконаній, 
взяли участь більше 4000 представ-
ників нашої молоді. Наступного дня 
відбулося три священні й надихаючі 
сесії освячення храму.

Благословення храму
Коли ми відвідуємо храм, до нас можуть прийти  
одухотвореність і відчуття миру.

Недільна ранкова сесія | 5 квітня 2015 р.
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відчуття миру, які перевершують 
будь- які інші почуття, здатні прийти 
в людське серце. Ми будемо розуміти 
справжнє значення слів Спасителя, 
коли Він сказав: “Зоставляю вам мир, 
мир Свій вам даю! … Серце ваше не-
хай не тривожиться, ані не лякається!” 1

Такий мир може проникати в 
будь- яке серце—у серця, які стри-
вожені, у серця, які обтяжені горем, 
у серця, які збентежені, у серця, які 
благають про допомогу.

Нещодавно я дізнався з пер-
шоджерела про одного молодого 
чоловіка, який прийшов у храм із 
серцем, що благало про допомогу. 
Багато місяців тому він отримав своє 
покликання на місію у Південній 
Америці. Однак видача візи затрима-
лась на такий тривалий час, що йому 
змінили місце служіння на Сполучені 
Штати. Хоч він і був розчарований, 
що не зможе служити там, куди його 
було покликано спочатку, та все ж 
він старанно трудився на місці свого 
нового призначення, вирішивши слу-
жити якомога краще. Однак в нього 
опускалися руки через негативний 
досвід, який він мав з місіонерами, 
які, на його думку, були більше заці-
кавлені тим, щоб гарно проводити 
час, а не ділитися євангелією.

А через кілька місяців потому 
цей молодий чоловік дуже серйозно 
захворів, його частково паралізувало 
і він був відправлений додому за 
станом здоровʼя.

Через кілька місяців цей молодий 
чоловік цілком одужав і параліч минув. 
Йому повідомили, що він знову може 
служити як місіонер, а про це благо-
словення він молився щодня. Єдиною 
невтішною новиною було те, що він 
мав повернутися в ту ж саму місію, з 
якої поїхав, і де він відчував, що пове-
дінка й ставлення деяких місіонерів не 
були такими, як повинні бути.

Він прийшов у храм, аби знайти 
втішення і підтвердження, що він як 
місіонер матиме хороший досвід. 
Його батьки також молилися, щоб це 
відвідування храму надало їхньому 
сину потрібну допомогу.

Увійшовши після сесії в целесті-
альну кімнату, цей молодий чоловік 
сів на стілець і почав молитися про 
провід від свого Небесного Батька.

Невдовзі після нього в целесті-
альну кімнату ввійшов інший моло-
дий чоловік, якого звали Лендон. Як 
тільки він увійшов у кімнату, його 
погляд відразу ж зупинився на цьому 
молодому чоловіку, який сидів на 
стільці, заплющивши очі, і, очевидно, 
молився. Лендон відчув безпомил-
кове спонукання, що він має пого-
ворити з цим молодим чоловіком. 
Однак, не наважуючись перервати 
його молитву, він вирішив почекати. 
Пройшло кілька хвилин, молодий 
чоловік продовжував молитися, але 
Лендон знав, що йому не слід далі 
зволікати, а треба діяти за спону-
канням. Він підійшов до молодого 
чоловіка і легенько торкнув того за 
плече. Молодий чоловік розплющив 
очі, дуже здивований тим, що його 
потурбували. Лендон тихо сказав: “Я 
відчув, що мені потрібно поговорити 
з тобою, хоч я й невпевнений, чому”.

Коли вони почали розмовляти, 
молодий чоловік вилив свою душу 
Лендону, пояснюючи свої обста-
вини, а закінчуючи, сказав про своє 

бажання отримати якесь заспокоєння 
й підбадьорення стосовно своєї місії. 
Лендон, який всього рік тому повер-
нувся з місії, успішно завершивши її, 
розповів про свій місіонерський дос-
від, про труднощі й хвилювання, які 
були в нього, про те, як він звертався 
до Господа по допомогу, і про благо-
словення, які він отримав. Його слова 
були втішні й обнадійливі, а ентузіазм 
стосовно своєї місії був вражаючим. 
Зрештою, коли страхи молодого чо-
ловіка розвіялися, до нього прийшло 
відчуття миру. Він відчув глибоку 
вдячність, коли усвідомив, що на його 
молитву було дано відповідь.

Ці двоє молодих чоловіків помоли-
лися разом, а потім Лендон зібрався 
вже йти, щасливий з того, що прислу-
хався до натхнення, яке прийшло до 
нього. Коли Лендон встав, щоб йти, 
молодий чоловік спитав його: “А де 
ти служив на місії?” До цього мо-
менту жоден з них не називав місію, 
в якій служив. Коли Лендон відповів, 
назваши свою місію, в очах молодого 
чоловіка зʼявилися сльози. Лендон 
служив у тій же місії, в яку мав повер-
нутися молодий чоловік!

У недавньому листі до мене Лен-
дон написав мені слова, сказані моло-
дим чоловіком перед тим, як вони 
розійшлися: “Я мав віру, що Небес-
ний Батько благословить мене, але я 
ніколи й уявити не міг, що Він пошле 
мені на допомогу того, хто служив у 
моїй місії. Тепер я знаю, що все буде 
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По завершенню школи вона нав-
чалась в університеті, запечаталася у 
храмі з колишнім місіонером і була 
благословенна прекрасними дітьми.

У дусі допитливості ця мати про-
довжувала ставити запитання. Але 
чим складнішими ставали запитання, 
тим складнішими були відповіді. А 
іноді відповідей не було—або не 
було відповідей, які б приносили мир. 
Зрештою, коли вона прагнула знайти 
відповіді, виникало все більше й 
більше запитань і вона почала ставити 
під сумнів самі основи своєї віри.

Розмарі М. Уіксом
Генеральний президент Початкового товариства

Президенте Монсон, цього Вели-
коднього ранку ми дуже вдячні 
за можливість чути голос нашого 

сучасного пророка. Ми цінуємо ваші 
слова, зокрема ваші поради: “Шукайте 
радість у подорожі” 1 та “Майбутнє 
таке ж яскраве, як і ваша віра” 2.

Цього року діти з Початкового 
товариства діляться своєю радістю та 
яскравістю своєї віри в Ісуса Христа, 
співаючи пісню: “Я знаю, мій Спаси-
тель любить мене”. Вони співають іс-
тину: “Бог мій живе! … Серце віддам 
Йому” 3. Подібно до дітей з Початко-
вого товариства, кожен з нас може 
зміцнити нашу віру в Ісуса Христа 
під час нашої особистої подорожі 
та знайти радість.

Недавно на недільних зборах 
Товариства допомоги я слухала, як 
молода мати розповіла про частину 
свого шляху до навернення. Вона 
зростала у Церкві і батьки навчали її 
євангелії. Вона відвідувала Початкове 
товариство, Товариство молодих 
жінок і семінарію. Їй подобалося ви-
вчати істини і відкривати їх для себе. 
Вона постійно прагнула дізнатись 
чому. Старійшина Рассел М. Нельсон 
сказав: “Господь може навчати лише 
допитливий розум” 4. А ця молода 
жінка була сприйнятливою до 
навчання.

Повернення до віри
Кожен з нас може зміцнити нашу віру в Ісуса Христа  
під час нашої особистої подорожі та знайти радість.

гаразд!” 2 Смиренна молитва щирого 
серця була почута і на неї прийшла 
відповідь.

Мої брати і сестри, у нашому 
житті ми будемо мати спокуси; ми 
будемо мати випробування й труд-
нощі. Якщо ми ходимо у храм, якщо 
ми памʼятаємо завіти, які уклали 
там, то будемо більш здатними не 
піддаватися тим спокусам і витри-
мувати наші випробування. У храмі 
ми можемо знайти мир.

Благословення храму—безцінні. 
Одне з них, за яке я дякую кожний 
день у своєму житті,—благосло-
вення, яке моя кохана дружина, 
Френсіс, і я отримали, стоячи 
на колінах біля святого олтаря й 
укладаючи завіти, що поєднали нас 
разом на всю вічність. Для мене 
не існує благословень цінніших за 
мир і заспокоєння, які я отримую 
від знання, яке маю, що ми з нею 
будемо разом знову.

Нехай же Небесний Батько 
благословить нас, щоб нам мати 
дух храмового поклоніння, щоб 
ми могли бути слухняними Його 
заповідям і щоб ми могли ретельно 
наслідувати нашого Господа і 
Спасителя, Ісуса Христа. Я свідчу, 
що Він наш Викупитель. Він Син 
Божий. Він Той, Хто встав з могили 
того першого Великоднього ранку, 
приносячи з Собою дар вічного 
життя для всіх Божих дітей. У цей 
прекрасний день, коли ми святку-
ємо ту знаменну подію, нехай наші 
молитви будуть сповнені вдячності 
за Його прекрасні й дивовижні 
дари для нас. Щоб це так було, я 
смиренно молюся в Його святе імʼя, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Іван 14:27.
 2. З особистої переписки Томаса С. 

Монсона.
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У цей час сум’яття деякі з людей 
навколо неї казали: “Просто покла-
дись на мою віру”. Але вона думала: 
“Я не можу. Ви не розумієте; ви ж не 
долаєте ці проблеми”. Вона пояс-
нила: “Я прагнула бути чемною з 
людьми, які не мали сумнівів, якщо 
вони чемно ставилися до мене”. І 
багато так і робили.

Вона сказала: “Мої батьки знали моє 
серце і дали мені спокій. Вони зро-
били вибір любити мене, поки я на-
магалась сама в усьому розібратися”. 
Подібним чином єпископ цієї молодої 
матері часто зустрічався з нею і гово-
рив про свою впевненість в ній.

Члени Церкви з приходу також, 
не вагаючись, виявляли любов, і вона 
відчувала себе залученою. Її приход 
не був місцем, де слід вдягати на 
обличчя маску досконалості; він був 
місцем піклування.

Вона пригадує: “Цікаво, що протя-
гом цього часу я відчувала реальний 
зв’язок з моїми померлими дідусем та 
бабусею. Вони підтримували мене 
і закликали не припиняти намагань. 
Я відчувала, як вони казали: “Зосе-
редься на тому, що ти знаєш”.

Незважаючи на таку істотну 
систему підтримки, вона стала 
малоактивною. Вона сказала: “Я не 
відділила себе від Церкви через 
погану поведінку, духовну апатію, 
пошук виправдань, щоб не жити за 
заповідями, чи пошук легкого спо-
собу позбутися проблем. Я відчувала, 
що потребую відповіді на запитання: 
“У що я насправді вірю?”

Приблизно у цей час вона прочи-
тала книгу, написану матір’ю Терезою, 
яка теж мала подібні почуття. У листі, 
датованому 1953 роком, мати Тереза 
писала: “Будь ласка, особливо моліться 
за мене, щоб я не зашкодила Його 
роботі і щоб наш Господь міг явити 
Себе—бо в моїй душі така жахлива 
темрява, наче все мертве. Так було 
в більшій чи меншій мірі з того часу, 
відколи я почала “роботу”. Просіть 
нашого Господа дати мені мужність”.

Архієпископ Пер’є відповів: “Бог 
скеровує вас, дорога мати; ви не 
настільки у темряві, як вам здається. 
Шлях, яким слід іти, може не завжди 
чітко бачитись. Моліться про світло; 
не приймайте рішень надто швидко, 
прислухайтеся до слів інших людей, 
зважайте на їхні доводи. Ви завжди 
знайдете щось, що вам допоможе. … 
Скеровані вірою, молитвою і розваж-
ливістю з правильним наміром, ви 
маєте достатньо” 5.

Моя подруга подумала, що якщо 
мати Тереза може жити за своєю 
релігією без усіх відповідей і без 
відчуття ясності в усьому, можливо 
вона також може. Вона могла б з 
вірою робити один простий крок 
вперед—а потім наступний. Вона 
могла б зосереджуватися на істинах, 
в які вірила, і дозволити цим істинам 
наповнити її розум і серце.

Згадуючи минуле, вона сказала: 
“Моє свідчення стало наче купа золи. 
Воно все спопелилося. Єдиним, що 
залишилося, був Ісус Христос”. Вона 
продовжила: “Але Він не залишає 

вас, коли ви маєте запитання. Коли 
людина намагається дотримуватися 
заповідей, двері широко відкриті. 
Молитва і вивчення Писань стають 
надзвичайно важливими”.

Її першим кроком до відбудови 
її віри було почати з простих істин 
євангелії. Вона придбала збірник 
пісень для Початкового товариства 
і почала читати слова пісень. Вони 
були дорогоцінними для неї. Вона 
молилась про віру, щоб зняти тягар, 
який відчувала.

Вона навчилась того, що коли 
стикалась з висловлюванням, яке 
викликало в неї сумнів, вона “могла 
зупинитися, подивитися на картину 
в цілому і застосувати євангелію 
до себе”. Вона сказала: “Я ставила 
запитання: “Чи це вірний шлях для 
мене і моєї сім’ї?” Іноді я запитувала 
себе: “Чого я прагну для своїх дітей?” 
Я усвідомила, що хочу, щоб у них 
були храмові шлюби. Саме тоді віра 
повернулася у моє серце”.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд 
сказав: “Смирення, віра і вплив Свя-
того Духа завжди будуть складовими 
кожного пошуку істини” 6.

Хоча в неї були запитання щодо 
явлення Книги Мормона, вона не 
могла відкинути істин, відомих їй 
з Книги Мормона. Вона зосереди-
лася на вивченні Нового Завіту, 
щоб краще зрозуміти Спасителя. 
“Але зрештою,—сказала вона,—я 
помітила, що повернулася до Книги 
Мормона, бо мені подобалися ті по-
чуття, які я мала, читаючи про Ісуса 
Христа і Його Спокуту”.

Вона завершила словами: “Вам 
слід набути особистого духовного 
досвіду щодо істин, які містяться у 
цій книзі”, і вона його набувала. Вона 
пояснила: “Я читала книгу Мосії і 
відчувала себе у повній мірі скерова-
ною. “Віруйте в Бога; віруйте, що Він 
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є, і що Він створив усе … ; віруйте, 
що Він має всю мудрість, і всю силу, 
і на небесах, і на землі; віруйте, що 
людина не розуміє всього того, що 
Господь може розуміти” 7.

Приблизно у цей час вона отри-
мала покликання служити піаністом у 
Початковому товаристві. “Це було без-
печно,—сказала вона.—Я хотіла, щоб 
мої діти відвідували Початкове товари-
ство, і зараз я могла бути з ними. І 
я все ще не була готовою навчати”. 
Під час служіння вона продовжувала 
відчувати запрошення людей, які були 
навколо: “Приходь; ти потрібна нам, 
що б не було в твоїй душі зараз, і ми 
приймемо тебе на твоєму теперіш-
ньому рівні. Роби те, що ти в змозі”.

Граючи пісні Початкового товари-
ства, вона часто думала: “Ось істини, 
які я люблю. Я все ще можу ділитися 
свідченням. Я просто казатиму те, що 
я знаю і чому довіряю. Можливо, я не 
досконало подаватиму знання, але це 
буде мій внесок. Те, про що я свідчу, 
збільшує свідчення у моїй душі. Як 
прекрасно повернутися до основ 
євангелії і відчувати ясність”.

Того недільного ранку, слухаючи, 
як ця молода сестра ділилася історією 
своєї подорожі, я пригадала слова, 
що всі ми повинні побудувати свій 

фундамент “на камені нашого Вику-
пителя” 8. Я також пригадала пораду 
старійшини Джеффрі Р. Холланда: 
“Міцно тримайтеся за те, що ви вже 
знаєте, і твердо стійте доти, доки не 
прийде додаткове знання” 9.

Під час її уроку я глибше пізнала, 
що відповіді на наші щирі запитання 
приходять, коли ми їх палко праг-
немо і коли живемо за заповідями. Я 
пригадала, що наша віра може сягати 
за межі того, що нам відомо зараз.

І як би мені хотілося бути подіб-
ною до тих, хто був навколо цієї 
молодої матері, оточуючи її любов’ю 
і підтримкою. Як сказав президент 
Дітер Ф. Ухтдорф: “Подорожуючи 
шляхом учнівства, ми всі є мандрівни-
ками, які прагнуть Божого світла. Ми 
не засуджуємо інших за ту кількість 
світла, яку вони можуть мати або не 
мати; скоріше, ми насичуємо і заохо-
чуємо будь- яке світло, поки воно не 
стане ясним, яскравим й істинним” 10.

Коли діти з Початкового това-
риства співають пісню “Молитва 
дитини”, вони запитують: “Батьку, чи 
справді Ти в височині чуєш молитву 
й відповідь даєш мені?” 11

Ми також можемо запитувати: 
“Батьку, чи справді Ти є у височині?”, 
тільки щоб зрадіти—як це сталося з 

моєю подругою—коли приходять від-
повіді, як спокійне, просте запевнення. 
Я свідчу, що ці прості запевнення при-
ходять, коли Його воля стає нашою. Я 
свідчу, що на землі сьогодні є істина і 
що Його євангелія знаходиться у Цер-
кві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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радість не відвертає наших випробу-
вань і труднощів, а деякі з них навіть 
настільки великі й складні, що можуть 
змусити нас думати про неможливість 
бути щасливими за таких обставин.

З особистого досвіду я знаю, що 
радість жити в праведності і перебу-
вати в Христі може зберігатися попри 
страждання, притаманні смертному 
життю. Зрештою, ці страждання 
часто збагачують, очищають і ске-
ровують нас до глибшого розуміння 
мети нашого існування тут, у смерт-
ному житті, і Спокути Ісуса Христа. 
Насправді, повноти радості можна 
досягти лише через Ісуса Христа 3.

Він сказав: “Я—Виноградина, ви—
галуззя! Хто в Мені перебуває, а Я в 
ньому, той рясно зароджує, бо без 
Мене нічого чинити не можете ви” 4.

Я вірю, що коли ми поглиблю-
ємо своє розуміння Спасителя, наше 
бажання жити щасливо і впевненість у 
тому, що мати радість можливо, зроста-
тимуть. В результаті ми будемо більш 
здатні кожен день мати більше ентузіа-
зму як в житті, так і в дотриманні запові-
дей Бога навіть у важких ситуаціях.

Давайте не залишати на завтра те, 
що ми можемо зробити сьогодні. Ми 
маємо прийти до Христа зараз, бо, 
якщо ми віримо Йому, то трудитиме-
мося, “поки ще це зветься “сьогодні” 5.

Кожного дня ми маємо обдумувати 
те, як більше застосовувати вчення 
Христа. Малі й прості щоденні вчинки 
й дії допоможуть:

 1. Поглибити наше розуміння важли-
вості Господа в нашому житті і

 2. Допоможуть нам ділитися цим 
розумінням з підростаючими по-
коліннями, які неодмінно відчують 
любов Небесного Батька і Його 
Сина, Ісуса Христа, коли на на-
шому прикладі побачать, як щиро 
жити за євангелією.

Глибше розуміння Ісуса Христа 
дасть нам більшу надію на майбутнє і, 
незважаючи на наші недоліки, більшу 
впевненість у досягненні наших пра-
ведних цілей. Це також зміцнить наше 
бажання служити нашим ближнім.

Господь сказав: “[Шукайте] Мене 
в кожній думці; не вагайтеся, не 
бійтеся” 1. Шукати Господа і відчувати 
Його присутність—це завдання на 
кожен день, справа, яка варта зусиль.

Брати і сестри, сьогодні, більше, 
ніж у будь- який інший час, ми маємо 
в нашому розпорядженні виняткові 
можливості і ресурси, щоб погли-
блювати наше розуміння вчень Ісуса 
Христа і Його Спокути. Якщо ми 
належним чином використовуємо 
ці ресурси, це допоможе нам жити 
плідним життям, сповненим радості.

У Своїй метафорі про виногра-
дину й галуззя, Спаситель сказав: 
“Перебувайте в Мені, а Я в вас! Як та 
вітка не може вродити плоду сама з 
себе, коли не позостанеться на ви-
ноградині, так і ви, як в Мені перебу-
вати не будете” 2.

Чим більше ми розумітимемо ви-
няткову роль Христа в нашому житті, 
тим більше усвідомлюватимемо нашу 
мету тут у смертному житті, яка поля-
гає у тому, щоб мати радість. Втім, ця 

Старійшина Хосе А. Тейксейра
Сімдесятник

Мої дорогі брати і сестри, бе-
ручи участь у цій генеральній 
конференції разом з вами, я 

стою тут перед вами з великою раді-
стю. Слухати слова мудрості, поради, 
втішення і застереження, які звучать 
під час генеральних конференцій 
протягом багатьох років, було вели-
чезним благословенням для сестри 
Тейксейри, для нашої сім’ї і для мене.

У цю особливу пору року, зокрема 
в цю Великодню неділю, я не можу 
не згадати про важливість учень 
Спасителя та Його добрий і любля-
чий приклад у моєму житті.

Шукати Господа
Коли ми поглиблюємо своє розуміння про Спасителя, наше 
бажання жити щасливо і упевненість, що мати радість можливо, 
зростатимуть.
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Отже, якими є деякі прості при-
клади поведінки в наш час, що стануть 
бальзамом для наших душ у зміцненні 
свідчення про Христа і Його місію?

У 2014 році для участі у фото-
конкурсі, який було організовано 
National Geographic, було подано 

більше 9200 робіт професійних 
фотографів і аматорів зі 150 країн. На 
переможному фото зображено жінку 
в центрі потягу, заповненого пасажи-
рами. Світло, яке йде з її мобільного 
телефону, освітлює її обличчя. Вона 
доносить чітке послання іншим паса-
жирам: незважаючи на свою фізичну 
присутність, насправді вона не там 6.

Мобільні телефони, смартфони і 
соціальні мережі дуже змінили наше 
перебування у світі і те, як ми спілку-
ємося з іншими людьми.

В цю еру цифрових технологій 
ми можемо так швидко потрапити у 
місця й на заходи, які швидко можуть 
відсторонити нас від того, що є важ-
ливим для життя, сповненого трива-
лою радістю.

Таке життя в мережі, якщо його 
не контролювати, може поставити на 

перше місце стосунки з людьми, яких 
ми не знаємо чи ніколи не зустрічали, 
а не з тими людьми, з якими ми жи-
вемо—нашу власну сім’ю!

З іншого боку всі ми знаємо, що 
маємо благословення у вигляді чудо-
вих он- лайн ресурсів, включаючи ті, 
що розроблено Церквою, наприклад: 
текстові і аудіо версії Святих Писань 
і генеральної конференції, відеома-
теріали про життя і вчення Ісуса 
Христа, застосунки, щоб записувати 
нашу сімейну історію, і можливості 
слухати натхненну музику.

Вибір і пріоритети, які ми робимо, 
перебуваючи в Інтернеті, є вирі-
шальними. Вони можуть визначити 
наш духовний розвиток і зрілість в 
євангелії та наше бажання сприяти 
покращенню світу і вести більш 
плідне життя.

З цих причин сьогодні я хотів 
би згадати три прості звички, які 
зроблять перебування он- лайн 
корисними. Ці звички сприятимуть 
щоденній самооцінці, яка необхідна 
нам, щоб наближатися до вчень 
нашого Небесного Батька та Його 
Сина, Ісуса Христа.

Звичка № 1: Відвідуйте офіційний 
церковний веб- сайт, щоб користуватися 
його ресурсами

Часті звернення до цих ресурсів 
протягом тижня допоможуть нам 
завжди бути чутливими до вчень 
євангелії та заохочувати нашу сім’ю 
й друзів думати і міркувати про те, 
що є найважливішим.

Звичка № 2: Реєструйтеся в офіційних 
церковних соціальних мережах

Цей вибір виведе на ваш екран 
матеріал, який є важливим для по-
глиблення ваших пошуків і праг-
нення знайти Господа і Його в 
чення та зміцнить ваше бажання  
розуміти євангелію. Більш важливо 
те, що це допоможе вам пам’ятати, 
чого Христос очікує від кожного  
з нас.

Саме так, як “не буде хорошої 
землі без хорошого фермера” 7, 
не буде й хороших результатів від 

Зверху: Трансляція генеральної конференції в літаку в польоті. Зліва: На фотогра-
фії, що перемогла на конкурсі National Geographic у 2014 році зображена жінка, 
яка доносить чітке послання іншим пасажирам потягу: незважаючи на свою 
фізичну присутність, насправді вона не там.
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проживши 22 роки в місцевості біля 
Парижа, ми готувалися до переїзду. 
Я й досі памʼятаю той день, коли 
мої діти підійшли до мене й сказали: 
“Тату, це ж сором, та й тільки! Ми тут 
жили все своє життя і ніколи не були 
на Ейфелевій башті!”

У цьому світі так багато чудес. 
Однак іноді, коли вони у нас по-
стійно перед очима, ми сприйма-
ємо їх як данність. Ми дивимося, 

Єпископ Джеральд Коссе
Перший радник у Верховному єпископаті

Ми з дружиною відчували 
велику радість, виховуючи 
своїх пʼятьох дітей неподалік 

чудового міста Париж. Упродовж 
тих років ми хотіли надати їм ба-
гато можливостей відкривати все 
те дивовижне, що є в цьому світі. 
Щоліта наша сімʼя вирушала в довгі 
подорожі, щоб побачити найбільш 
значущі памʼятники, історичні місця 
й природні чудеса Європи. І ось, 

Вона все така  
ж чудова для вас?
Захоплюватися чудесами євангелії—це ознака віри. Захоплюючись 
ними, ми визнаємо руку Господа в нашому житті та в усьому,  
що навколо нас.

перебування в Інтернеті, якщо ми з 
самого початку не поставимо пріо-
ритети на тому, що шукатимуть наші 
пальці і наш розум.

Звичка № 3: Відкладайте на якийсь  
час ваші мобільні пристрої

Буде корисно відкласти наші 
електронні пристрої на якийсь  
час і погортати сторінки Писань 
або приділити час тому, щоб 
поспілкуватися з сім’єю і друзями. 
Особливо в Господній день, від-
чуйте мир, який приносить участь 
у причасних зборах, не спокуша-
ючись постійно подивитися, чи 
отримали ви нове повідомлення 
або новий пост.

Звичка відкладати ваші мобільні 
пристрої на певний час збага-
тить і розширить наше бачення 
життя, бо життя не обмежене 
10- сантиметровим екраном.

Господь Ісус Христос сказав: “Як 
Отець полюбив Мене, так і Я полюбив 
вас. Перебувайте в любові Моїй!” 8 Бог 
хоче, щоб ми мали радість і відчували 
Його любов. Христос уможливлює 
таку радість для кожного з нас. У нас 
є засоби, щоб краще пізнати Його, 
і жити за Його євангелією.

Я свідчу про радість, яка існує, 
коли ми виконуємо заповіді, і про мир 
і безпеку, які ми відчуваємо, коли пе-
ребуваємо в любові Небесного Батька 
і Його Сина, нашого Спасителя. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення і Завіти 6:36.
 2. Іван 15:4.
 3. Див. Іван 15:11.
 4. Іван 15:5.
 5. Див. Учення і Завіти 64:25.
 6. Див. “Photo Contest 2014,” 

National Geographic, photography.
nationalgeographic.com/photography/
photo- contest/2014/.

 7. Автор невідомий.
 8. Іван 15:9.
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а насправді не бачимо; ми слухаємо, 
а насправді не чуємо.

Під час Свого священнослужіння 
на землі Ісус сказав Своїм учням:

“Блаженні ті очі, що бачать, що 
бачите ви!

Кажу ж вам, що багато пророків 
і царів бажали побачити, що бачите 
ви,—та й не бачили, і почути, що 
чуєте ви,—і не чули!” 1

Я часто роздумував над тим, як би 
це було—жити в часи нашого Спа-
сителя. Ви можете собі уявити, що 
сидите біля Його ніг? відчуваєте Його 
обійми? на власні очі бачите, як Він 
священнослужить іншим? І все ж дуже 
багато тих, хто зустрічалися з Ним, але 
Його не визнавали—не “бачили”,— що 
це Сам Син Божий живе серед них.

У нас також є привілей жити у ви-
нятковий час. Пророки давнини ди-
вилися на роботу Відновлення як на 
“предивну роботу … , так, предивну 
роботу і чудо” 2. У жодному поперед-
ньому розподілі не покликалося так 
багато місіонерів, не відкривалося 
для євангельського послання так ба-
гато країн і не будувалося по всьому 
світу так багато храмів.

Для нас, святих останніх днів, чу-
деса відбуваються також і в нашому 
особистому житті. Серед цих чудес—
наше особисте навернення, відповіді, 

які ми отримуємо на свої молитви, 
та благословення, які з любовʼю 
Господь зливає на нас щодня.

Захоплюватися чудесами єванге-
лії—це ознака віри. Захоплюючись 
ними, ми визнаємо руку Господа в 
нашому житті та в усьому, що нав-
коло нас. Наше дивування також 
дає духовну силу. Воно дає нам 
енергію, щоб залишатися закріпле-
ними в нашій вірі та залучатися до 
роботи спасіння.

Але будьмо обережні. Наша 
здатність дивуватися—скороми-
нуща. З часом може прийти апатія, 
недбалість у виконанні заповідей 
або навіть втома, і це зробить нас 
несприйнятливими до навіть найди-
вовижніших ознак і чудес євангелії.

У Книзі Мормона описано пе-
ріод, що був дуже схожий на наш і 
передував приходу Месії на Амери-
канський континент. Раптом на небі 
зʼявилися ознаки Його народження. 
Люди були настільки вражені й 
здивовані, що упокорилися і майже 
всі були навернені. Однак усього 
через чотири роки по тому “люди 
почали забувати ті ознаки і дива, про 
які вони чули, і почали все менше і 
менше дивуватися ознаці або дивові 
з небес … і перестали вірити всьому 
тому, що вони чули й бачили” 3.

Мої брати і сестри, чи євангелія 
все ще є дивовижною для вас? Чи ви 
все ще можете бачити, чути, відчу-
вати і дивуватися? Або, можливо, 
ваші духовні сенсори перейшли в 
режим стендбай? Якою б не була 
ваша особиста ситуація, я запрошую 
вас робити такі три речі.

По- перше, ніколи не втомлюйтеся 
знаходити або заново відкривати єван-
гельські істини. Письменник Марсель 
Пруст сказав: “Справжня подорож для 
відкриттів полягає не в пошуках нових 
ландшафтів, а в тому, щоб дивитися 
новими очима” 4. Ви памʼятаєте, як 
вперше ви читали вірш із Писань 
і відчули, неначе це Господь гово-
рить особисто до вас? Чи можете ви 
згадати, як вперше відчули приємний 
вплив Святого Духа, що прийшов до 
вас, можливо, ще навіть до того, як ви 
усвідомили, що таке Святий Дух? Хіба 
ж це не були священні, особливі миті?

Нам слід щоденно відчувати голод 
і спрагу на духовне знання. Щоб 
задовольнити ці голод і спрагу, нам 
необхідно набувати знань, роздуму-
вати й молитися. Трапляється, що нас 
може звабити думка: “Мені сьогодні 
не треба читати Писання; я вже все 
це прочитав раніше” або “Мені сьо-
годні не треба йти до церкви; нічого 
нового там немає”.
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Але ж євангелія—це джерело, яке 
ніколи не висихає. Завжди є щось 
нове, щоб дізнатися й відчути кожної 
неділі, на кожних зборах і в кожному 
вірші з Писань. З вірою ми трима-
ємося за ось це обіцяння: якщо ми 
шукаємо, то знайдемо 5.

По- друге, вкорінюйте свою віру 
в прості й зрозумілі істини єванге-
лії. Наше захоплення повинно бути 
укоріненим в основні принципи 
нашої віри, в чистоту наших завітів 
та обрядів і в наші найпростіші вияви 
поклоніння.

Одна сестра- місіонерка розпо-
віла історію про трьох чоловіків, 
яких вона зустріла на конференції 
округу в Африці. Вони прийшли з 
дуже далекого ізольованого села, 
де Церква ще не була організована, 
але де вже було 15 вірних її членів і 
майже 20 зацікавлених нею. Більше 
двох тижнів ці чоловіки йшли пішки, 
пройшовши понад 300 миль (480 км) 
стежками, які стали грязькими в 
сезон дощів, аби відвідати цю кон-
ференцію і принести десятину від 
членів їхньої групи. Вони планували 
залишитися на цілий тиждень, щоб 
мати привілей прийняти причастя 
наступної неділі, а потім сподівалися 
вирушити в дорогу назад додому, 
несучи на своїх головах коробки, 
наповнені примірниками Книги 

Мормона, щоб роздати їх людям 
у своєму селі.

Ця місіонерка свідчила про те, 
наскільки її зворушив захват, виявле-
ний цими братами, і їхні щиросердні 
жертви заради отримання того, що 
для неї завжди було таким доступним.

Вона подумала: “Якщо я встану в 
неділю вранці в Аризоні й виявиться, 
що в мене несправна машина, то чи 
піду я до себе в церкву, яка знахо-
диться усього за кілька кварталів від 
мого дому? Чи я залишуся вдома, бо 
це надто далеко і йде дощ?” 6 Для 
всіх нас це хороші запитання, щоб 
задуматися.

І останнє, я закликаю вас: прагніть 
напарництва Святого Духа й дуже ці-
нуйте його. Більшість чудес євангелії 
не можуть бути сприйняті нашими 
природними чуттями. Вони є тим, 
чого “око не бачило й вухо не чуло 
… , те Бог приготував був тим, хто 
любить Його” 7.

Коли Дух з нами, наше чуття ду-
ховного загострюється і наша памʼять 
збуджується, щоб ми не могли забути 
ті чудеса й ознаки, свідками яких ми 
були. Ось тому, можливо, знаючи, 
що Ісус скоро мав піти від них, Його 
нефійські учні палко молилися “про 
те, чого вони більше всього бажали; 
а бажали вони, щоб Святого Духа 
було дано їм” 8.

Хоч вони бачили Спасителя своїми 
власними очима й торкалися Його 
ран своїми власними руками, усе ж 
вони знали, що їхні свідчення можуть 
поблякнути без постійного онов-
лення силою Духа Божого. Мої брати 
і сестри, ніколи не робіть чогось, що 
загрожує втратою цього безцінного 
і дивовижного дару—напарництва 
Святого Духа. Прагніть Його через 
палку молитву й праведне життя.

Я свідчу, що робота, до якої ми 
залучені, є “предивною роботою і 
чудом”. Якщо ми йдемо за Ісусом 
Христом, Бог свідчить нам “озна-
ками й чудами, і різними силами 
та обдаруванням Духом Святим із 
волі Своєї” 9. У цей особливий день 
я свідчу, що чудеса й дива євангелії 
закріплені в найпрекраснішому з 
усіх Божих дарів—у Спасителевій 
Спокуті. Це—неперевершений дар 
любові, яку Небесний Батько і Син, 
обʼєднані метою, запропонували 
кожному з нас. З вами я кажу: “О, як 
осягнути Ісусові милості … Як осяг-
нуть мені цю святу любов?” 10

Я молюся про те, щоб ми завжди 
мали очі, які бачать, вуха, які чують, 
і серце, яке сприймає чудеса цієї 
дивовижної євангелії, в імʼя Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Лука 10:23–24.
 2. 2 Нефій 27:26.
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 4. “Marcel Proust,” Guardian, July 22, 2008, 

theguardian.com/books/2008/jun/11/
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 5. Див. Матвій 7:7.
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archive.org/web/20101210013757/http:/
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 7. 1 Коринтянам 2:9.
 8. 3 Нефій 19:9.
 9. Євреям 2:4.
 10. “О, як осягнути Ісусові милості!” Гімни, 

№ 110.
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в сучасних пророків і апостолів. З 
часом її сумніви пересилили її віру 
і вона вирішила полишити Церкву. 
Сюзен дозволила мені поділитися 
її історією, сподіваючись, що вона 
може допомогти іншим.

Мої брати, я та наша овдовіла мати 
відчували спустошення. Ми не могли 
собі уявити, що саме ймовірно могло 
привести її до полишення своєї віри. 
Вибори моєї сестри, здавалось, дуже 
засмучували серце нашої матері.

Мої брати і я служили єпископами 
і президентами кворумів, і ми відчу-
вали радість успіху там, де йшлося 
про членів приходу і кворуму, коли 
ми залишали дев’яносто дев’ять і 
вирушали шукати одну. Однак там, 
де йшлося про нашу сестру, наші 
невпинні зусилля врятувати її і при-
вести назад лише більше і більше 
відштовхували її далі.

Коли ми шукали небесного скеру-
вання щодо того, як нам правильно 
реагувати на неї, стало очевидним, 
що нам потрібно наслідувати при-
клад батька з притчі про блудного 
сина. Сюзен зробила свій вибір і ми 
мали, образно кажучи, дозволити 
їй піти—але не без того, щоб вона 

про те, як реагувати, коли губиться 
член сім’ї?

Блудний син повідомляє своєму 
батькові, що хоче негайно отримати 
свій спадок. Він хоче залишити без-
пеку своєї домівки і сім’ї та зосереди-
тися на мирських прагненнях (див. 
Лука 15:12–13). Будь ласка, зверніть 
увагу на те, що у Спасителевій притчі 
батько реагує з любов’ю, надаючи 
синові його спадок. Безперечно 
батько зробив все можливе, щоб 
переконати сина залишитися. Однак, 
коли дорослий син робить свій вибір, 
мудрий батько дозволяє йому піти. 
Потім батько виявляє щиру любов і 
спостерігає та чекає (див. Лука 15:20).

Моя сім’я опинилася у подібній 
ситуації. Двоє моїх відданих бра-
тів, чудова сестра і я виховувалися 
взірцевими батьками. Нас навчали 
євангелії в нашій домівці, ми залиши-
лися вірними до дорослого віку і всі 
четверо з нас запечаталися у храмі 
зі своїми подружжями. Однак у 1994 
році наша сестра Сюзен розчарува-
лася у Церкві та деяких її вченнях. Її 
переконали ті, хто висміював і крити-
кував перших провідників Церкви. 
Вона дозволила ослабнути своїй вірі 

Старійшина Брент Х. Нільсон
Сімдесятник

Спаситель Ісус Христос при-
святив Своє земне служіння 
навчанню про Свою цілющу 

і викупительну силу. Одного разу, як 
описано в 15- му розділі від Луки у 
Новому Завіті, його дійсно критику-
вали за те, що Він їв з грішниками і 
проводив з ними час (див. Лука 15:2). 
Спаситель скористався цією крити-
кою, як нагодою, щоб навчити всіх 
нас, як відповідати тим, хто загубився.

Він відповів людям, які критику-
вали Його, поставивши їм два важ-
ливі запитання:

“Котрий з вас чоловік, мавши 
сотню овець і загубивши одну з них, 
не покине в пустині тих дев’ятидесяти 
й дев’яти, та й не піде шукати загину-
лої, аж поки не знайде її?” (Лука 15:4).

“Або яка жінка, що має десять 
драхм, коли згубить драхму одну, 
не засвічує світла, і не мете хати, і не 
шукає уважно, аж поки не знайде?” 
(Лука 15:8).

Після цього Спаситель розпо-
відає притчу про блудного сина. 
Ця притча не про 100 овець чи 10 
драхм; вона про дорогоцінного 
сина, який загубився. Розповідаючи 
притчу, чого Спаситель навчає нас 

В очікуванні  
на загублених
Хай же ми з вами отримаємо одкровення, щоб знати, як найкраще 
ставитися до тих людей у нашому житті, хто загубився.
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знала про нашу щиру любов до неї 
і відчувала її. Тож з ще більшою 
любов’ю і добротою ми спостерігали 
і чекали.

Моя мати ніколи не припиняла 
любити Сюзен і піклуватися про неї. 
Щоразу відвідуючи храм, моя матір 
вносила ім’я Сюзен у молитовний 
список і ніколи не втрачала надії. 
Мій старший брат і його дружина, 
які жили найближче до Сюзен у Калі-
форнії, запрошували її на всі сімейні 
події. Вони щороку готували обід 
у своєму домі на день народження 
Сюзен. Вони зробили все можливе, 
щоб завжди бути на зв’язку з нею 
і щоб вона знала про їхню щиру 
любов до неї.

Мій молодший брат і його дру-
жина провідували дітей Сюзен в Юті, 
піклувалися про них і виявляли їм 
свою любов. Вони зробили все мож-
ливе, щоб її діти завжди були запро-
шені на сімейні збори, і коли настав 
час хрищення для внучки Сюзен, 
мій брат був там, щоб виконати цей 
обряд. У Сюзен також були люблячі 
домашні вчителі та візитні вчительки, 
які ніколи не здавалися.

Коли наші діти вирушали на місії 
та одружувалися, Сюзен запрошу-
вали на ці сімейні свята і вона їх 
відвідувала. Ми старанно намага-
лися готувати сімейні події так, щоб 

Сюзен і її діти могли бути з нами і 
знали, що ми любимо їх і що вони 
є частиною нашої сім’ї. Коли Сюзен 
отримала післядипломну освіту в од-
ному з Каліфорнійських університе-
тів, ми всі були там, щоб підтримати 
її на церемонії вручення диплому. 
Хоча ми не сприймали з обіймами 
всі її вибори, ми безперечно могли 
обійняти її саму. Ми любили, ми спо-
стерігали і ми чекали.

У 2006 році, після того, як минуло 
12 років відтоді, як Сюзен полишила 
Церкву, наша дочка Кеті переїхала 
зі своїм чоловіком до Каліфорнії, 

щоб він міг навчатися на юридич-
ному факультеті. Вони були в тому 
самому місті, що і Сюзен. Ця молода 
подружня пара зверталася до своєї 
тітоньки Сюзен по допомогу та під-
тримку і вони виявляли їй свою лю-
бов. Сюзен допомагала піклуватися 
про нашу дворічну внучку Люсі, і 
Сюзен помітила, що вона допомагає 
Люсі промовляти вечірні молитви. 
Одного дня Кеті зателефонувала 
мені та запитала, чи не думаю я, 
що Сюзен колись повернеться до 
Церкви. Я запевнив її, що відчув, що 
вона повернеться і що нам потрібно 
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продовжувати бути терпеливими. 
Минуло ще три роки, ми продовжу-
вали виявляти любов, спостерігали 
і чекали.

Шість років тому в такі ж вихідні, 
як зараз, ми з моєю дружиною Мар-
шею сиділи у першому ряду цього 
Конференц- центру. Того дня мене 
мали підтримати як нового генераль-
ного авторитета. Марша, яка завжди 
сприймає підказки Духа, написала 
мені записку зі словами: “Думаю, що 
для Сюзен настав час повернутися”. 
Моя дочка Кеті запропонувала, щоб я 
вийшов і зателефонував Сюзен, щоб 
запросити її подивитися генеральну 
конференцію того дня.

Дослухавшись до порад цих двох 
чудових жінок, я вийшов у фойє і за-
телефонував своїй сестрі. У неї була 
ввімкнута голосова пошта і я просто 
запросив її подивитися ту сесію гене-
ральної конференції. Вона отримала 
це повідомлення. На нашу радість, 
вона відчула спонукання подиви-
тися всі сесії конференції. Вона чула 
виступи пророків і апостолів, слухати 
яких раніше так любила. Вона по-
чула нові імена, яких не чула раніше, 
такі як президент Ухтдорф та старій-
шини Беднар, Кук, Крістофферсон 
та Андерсен. Під час цієї та інших 
унікальних, посланих небесами, 
подій моя сестра—подібно до 
блудного сина—спам’яталася (див. 
Лука 15:17). Слова пророків і апо-
столів та любов її сім’ї побудили її 
змінитися і почати подорож додому. 
Після того, як минуло 15 років, наша 
дочка і сестра, яка була загублена, 
знайшлася. Спостереження і терпіння 
перемогли.

Сюзен описує те, що сталося з 
нею, так само, як Легій описав це у 
Книзі Мормона. Вона відпустила жезл 
із заліза і опинилася в імлі темряви 
(див. 1 Нефій 8:23). Вона каже, що 

не усвідомлювала, що загубилася, 
доки її віра знов не пробудилась 
Світлом Христа, яке яскраво збіль-
шило абсолютний контраст між тим, 
що вона відчувала у світі, та тим, що 
пропонували Господь і її сім’я.

Протягом останніх шести ро-
ків сталося диво. Сюзен відновила 
свідчення про Книгу Мормона. Вона 
отримала храмову рекомендацію. 
Вона служила обрядовим праців-
ником у храмі та зараз веде уроки 
у класі “Вчення євангелії” у своєму 
приході. Отвори небесні відкрилися 
для її дітей та внуків, і хоча були 
складні наслідки, відчувалося наче 
вона ніколи не полишала Церкви.

У декого з вас, подібно до сім’ї 
Нільсон, є члени сім’ї, які тимчасово 
загубилися. Спасителева настанова 
усім, хто має 100 овець,—залишити 
дев’яносто дев’ять та піти за однією 
і врятувати її. Його настанова тим, 
хто має 10 драхм і втратив одну,—
шукати її доки не знайдете. Коли 
загублений—це ваш син або дочка, 
ваш брат або сестра, і він чи вона 
зробили вибір піти, у нашій сім’ї ми 
пізнали, що після всього, що ми в 
змозі зробити, ми любимо ту людину 
всім своїм серцем і спостерігаємо, 
ми молимося і чекаємо, коли Господь 
явить Свою руку.

Можливо найважливіший урок, 
якого мене навчив Господь протя-
гом всіх цих подій, стався під час 
нашого сімейного вивчення Писань, 
після того, як моя сестра полишила 
Церкву. Наш син Девід читав вголос, 
коли ми разом вивчали 15- й розділ 
від Луки. Коли він читав притчу про 
блудного сина, я того дня сприйняв 
її по- іншому, ніж будь- коли раніше. 
З якоїсь причини я завжди асоціював 
себе з сином, який залишився вдома. 
Коли Девід читав того ранку, я усві-
домив, що у багатьох відношеннях 

я був блудним сином. Всі ми позбав-
лені Батькової слави (див. Римлянам 
3:23). Всім нам потрібна Спасителева 
Спокута, щоб зцілити нас. Всі ми 
загублені та всіх нас слід знайти. 
Це одкровення того дня допомогло 
мені пізнати, що і моя сестра, і я, 
потребуємо любові Спасителя і Його 
Спокути. Сюзен і я були фактично на 
одному й тому ж шляху, що вів назад 
додому.

Спасителеві слова у цій притчі, 
коли Він описує, як батько вітав 
свого блудного сина, є могутніми, і я 
вірю, що вони можуть бути описан-
ням події, що станеться з вами і зі 
мною та Батьком, коли ми повер-
немося до нашого небесного дому. 
Вони навчають нас про батька, який 
любить, чекає і спостерігає. Ось ці 
слова Спасителя: “Коли він далеко 
ще був, його батько вгледів його,—і 
переповнився жалем: і побіг він, і ки-
нувсь на шию йому, і зачав цілувати 
його!” (Лука 15:20).

Хай же ми з вами отримаємо 
одкровення, щоб знати, як найкраще 
ставитися до тих людей у нашому 
житті, хто загубився, і коли необ-
хідно, щоб мати терпіння і любов 
нашого Небесного Батька і Його 
Сина, Ісуса Христа, люблячи, спосте-
рігаючи і чекаючи на заблукалого. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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була лише відчайдушна спроба 
увести його. Якщо мені не вдасться 
дострибнути, принаймні я міг бути 
певним, що мій молодший брат не 
побачить, як я розіб’юся.

Давши йому достатньо часу, щоб 
відійти, я промовив останню молит-
ву—я хотів, щоб моя сім’я знала, що 
я любив їх і щоб Джіммі міг безпечно 
дістатися додому самостійно—і тоді 
я стрибнув. Я так сильно відштовх-
нувся, що вилетів на край скелі 
майже по лікті. Однак вхопившись за 
верхівку скелі, руками я відчув лише 
пісок і пласку кам’яну поверхню. Я 
все ще пам’ятаю той пісок в руках, 
коли висів і не мав за що ухопи-
тися—ні щілинки, ні випуклості, щоб 
зачепитися чи ухватитися. Я відчув, як 
мої пальці потроху почали зісковзу-
вати по піщаній поверхні. Я зрозумів, 
що це кінець.

Ось, що він сказав сам:
“Перед стрибком я сказав Джіммі 

піти і пошукати достатньо міцну 
гілку, щоб спустити її до мене, хоч 
я і знав, що нічого подібного не 
було на цій скелястій вершині. То 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Без альпіністських мотузок, крі-
плень і будь- якого спорядження 
для скелелазіння двоє братів— 

14- річний Джіммі і 19- річний Джон 
(хоч ці імена і не справжні)—намага-
лися залізти на прямовисну стіну кань-
йону в Сноу–Кеньйон–Стейт–Парк в 
моїй рідній Південній Юті. Під кінець 
їхнього важкого підйому вони виявили, 
що великий виступ не дозволяє їм по-
долати пару останніх метрів підйому. 
Вони не могли обійти його. Не могли 
вони тепер і повернутися назад. 
Вони потрапили в пастку. Обережно 
змінивши положення, Джон знайшов 
місце для опори, звідки підштовхнув 
свого молодшого брата в безпечне 
місце на верхів’ї скелі. Але сам він туди 
піднятися не міг. Чим більше він си-
лився знайти місця, де схопитися паль-
цями або стати ногою, тим більш його 
м’язи слабнули. Його охопила паніка і 
він почав переживати за своє життя.

Більше не спроможний триматися, 
Джон вирішив, що єдиний для нього 
вихід був спробувати стрибнути вер-
тикально, щоб схопитися за виступа-
ючий край скелі. Якщо це вдасться, 
значним зусиллям рук він міг би 
підтягнутися в безпечне місце.

Де правосуддя,  
милість і любов з̓єднав
Ісус Христос страждав, помер і піднявся зі смерті,  
щоб мати можливість підняти нас до вічного життя.
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Але раптом, подібно до удару 
блискавки в літню грозу, звідкись з- за 
краю уступу з’явилися дві руки, які 
схопили мене за зап’ястки з силою й 
рішучістю, не притаманними їхньому 
розміру. Мій відданий молодший брат 
не пішов шукати якусь не існуючу 
гілку. Точно здогадавшись про те, що 
я планував зробити, він не відійшов і 
на сантиметр. Він просто чекав—тихо, 
майже не дихаючи—добре розумі-
ючи, що мені вистачить розуму спро-
бувати здійснити той стрибок. Коли я 
зробив це, він схопив мене, тримав і 
не відпускав мене. Ті сильні братерські 
руки врятували моє життя того дня, 
коли я безпомічно повис над тим, що 
неодмінно було б вірною смертю” 1.

Мої улюблені брати і сестри, сьо-
годні Великодня неділя. Хоч ми і по-
винні завжди пам’ятати (ми обіцяємо 
під час наших щотижневих причас-
них молитов, що ми будемо пам’я-
тати), втім, це найсвященніший день 
року, щоб з особливою увагою при-
гадати братерські руки і рішучість, з 
якою вони простягнулися в безодню 
смерті, щоб спасти нас від падіння і 
наших помилок, від наших скорбот 
і наших гріхів. На тлі цієї історії, яку 
розповіла сім’я Джона і Джіммі, я ви-
словлюю свою вдячність за Спокуту 
і Воскресіння Господа Ісуса Христа, 

і вдячний за події у божественному 
плані Бога, результатом і задумом 
яких були “Ісусові милості” 2.

У нашому суспільстві, яке стає все 
більше мирським, і не звично, і не 
модно говорити про Адама і Єву чи 
Еденський сад, або про їхнє “ща-
сливе падіння” у смертне життя. По-
при цей факт, проста істина полягає 
у тому, що ми не можемо повною 
мірою осягти Спокуту і Воскресіння 
Христа, і адекватно не оцінимо уні-
кальну мету Його народження або 
Його смерті—іншими словами, не 
існує способу дійсно відсвяткувати 
Різдво або Великдень—без розу-
міння, що дійсно існували Адам і Єва, 
які пали зі справжнього Едену, з усіма 
наслідками, які принесло те падіння.

Я не знаю подробиць того, що від-
бувалося на цій планеті до того, але 
я знаю, що ці двоє були створені бо-
жественною рукою Бога, що певний 
час вони жили самі в райських умо-
вах, де не було ні людської смерті, 
ні майбутньої сім’ї, і що, прийнявши 
певні рішення, вони порушили 
заповідь Бога, через що їм потрібно 
було залишити їхній сад, але що 
дозволяло їм мати дітей до того, як 
вони зазнають фізичної смерті 3. В 
додаток до скорбот і складнощів в 
їхніх обставинах, їхня провина мала 

і духовні наслідки, відокремлюючи їх 
від присутності Бога навіки. Оскільки 
ми потім народжувалися у тому пав-
шому світі, і оскільки ми теж пору-
шуємо закони Бога, нас також було 
приречено до тих самих покарань, 
яких зазнали Адам і Єва.

Оце так стан! Вся людська раса 
перебуває у вільному падінні—кожен 
чоловік, жінка і дитина в ньому фі-
зично наближаються до необоротної 
смерті, духовно поринаючи у вічні 
муки. Чи таким задумувалося життя? 
Чи таким має бути великий фінал 
людського життя? Можливо всі ми 
просто висимо в холодному каньйоні 
десь у байдужому всесвіті, і кожен 
з нас шукає місце, де стати, кожен з 
нас прагне за щось схопитися—не 
намацаючи нічого, крім піску, по 
якому сковзають наші пальці, нічого, 
що може врятувати нас, нічого, за 
що можна триматися, і тим паче, що 
може втримати нас? Можливо нашою 
єдиною метою в житті є лише беззмі-
стовне існування—просто стрибнути 
якомога вище, повисіти призначені 
нам років сімдесят, а потім відпусти-
тися і впасти, і падати вічно?

Відповідь на ці запитання є не-
двозначною і вічною—ні! Разом з дав-
німи і сучасними пророками я свідчу, 
що “усе було зроблене за мудрістю 
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Того, Хто знає все” 4. Тому, з того 
часу, як перші батьки вийшли з Еден-
ського саду, Бог і Батько всіх нас, 
передбачаючи рішення Адама і Єви, 
посилав самих ангелів небесних про-
голосити їм—а крізь роки і нам,—що 
вся ця послідовність подій була спла-
нована заради нашого вічного щастя. 
Частиною Його божественного плану 
було надати Спасителя, Самого Сина 
Божого, ще одного “Адама”, як Його 
назвав апостол Павло 5, Який мав при-
йти в середину часів, щоб викупити 
провину першого Адама. Та Спокута 
мала здійснити повну перемогу над 
фізичною смертю, безумовно да-
руючи воскресіння кожній людині, 
яка будь- коли народилася, або ще 
народиться у цей світ. Також, Вона 
милостиво мала забезпечити про-
щення всіх особистих гріхів кожної 
людини від Адама до кінця світу, за 
умови покаяння і послуху божествен-
ним заповідям.

Як один з Його висвячених свідків, 
цього Великоднього ранку я про-
голошую, що Ісус з Назерета був і 
є Спасителем світу, тим “останні[м] 
Адам[ом]” 6, Начальником і Виконав-
цем нашої віри, Альфою і Омегою 
вічного життя. “Бо так, як в Адамі 
вмирають усі, так само в Христі всі 
оживуть” 7,—проголосив Павло. Те 
саме сказав і пророк- патріарх, Легій: 
“Адам пав, щоб люди були. … І Месія 
прийде в повноті часу, щоб вику-
пити дітей людських від падіння” 8. 

Найстаранніше з усіх навчав під час 
дводенної проповіді про Спокуту 
Ісуса Христа пророк з Книги Мор-
мона—Яків, що “воскресіння повинно 
… прийти … з причини падіння” 9.

Тож сьогодні ми святкуємо дар 
перемоги над будь- якими падіннями, 
яких ми будь- коли зазнавали, будь- 
якими скорботами, які ми будь- коли 
відчували, будь- якими збентежен-
нями, які ми будь- коли мали, будь- 
яким страхом, з яким ми будь- коли 
стикалися—не кажучи вже про наше 
воскресіння зі смерті і прощення на-
ших гріхів. Та перемога є доступною 
для нас завдяки подіям, які відбулися 
у вихідні, подібні до цих, приблизно 
два тисячоліття тому в Єрусалимі.

Почавши з духовних мук Гефси-
манського саду, пройшовши через 
Розп’яття на хресті на Голгофі, і завер-
шивши шлях прекрасного недільного 
ранку в дарованій гробниці, безгріш-
ний, чистий і святий Чоловік, Сам 
Син Божий, зробив те, що ніколи в 
історії світу ще не робила і ніколи не 
може зробити інша померла людина. 
Своєю власною владою Він піднявся 
зі смерті, щоб Його тіло вже ніколи 
не роз’єдналося з Його духом. В Пи-
саннях сказано, що за Своєю власною 
волею Він скинув плащаницю, в 
яку Його було загорнуто, обережно 
поклавши “осторонь” 10 поховальну 
хустку, що клали на Його лице.

Та перша послідовність Вели-
кодніх подій Спокути і Воскресіння 

несе в собі найважливіший момент, 
найщедріший дар, найнестерпнішу 
біль і найвеличніший вияв чистої 
любові, яку будь- коли було проде-
монстровано в історії цього світу. 
Ісус Христос, Єдинонароджений 
Син Бога, страждав, помер і піднявся 
зі смерті, щоб мати можливість, 
подібно до блискавки в літню грозу, 
схопити нас за руки, коли ми пада-
ємо, тримати нас з усіх сил і, через 
наш послух Його заповідям, підняти 
нас до вічного життя.

У цей Великдень я дякую Йому і 
Батькові, Який дав Його нам, що Ісус 
все ще звитяжно стоїть над смертю, 
хоч і стоїть Він на поранених ступ-
нях. У цей Великдень я дякую Йому 
і Батькові, Який дав Його нам, що Він 
все ще пропонує нескінченну благо-
дать, хоч і пропонує Він її пробитими 
долонями й зап’ястками у шрамах. 
У цей Великдень я дякую Йому і 
Батькові, Який дав Його нам, що ми 
можемо співати перед обагреним 
садом, пробитим цвяхами хрестом 
і славетною порожньою могилою:

З величних Божих настанов
Спокутний план постав,
Що правосуддя і любов
У злагоді з’єднав 11.

У священне ім’я воскреслого  
Господа Ісуса Христа, амінь. ◼
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Спасителеву Спокуту своїм обмеже-
ним розумом, і єдине пояснення, яке 
я для себе знайшов, таке: Бог глибоко, 
досконало і вічно любить нас. І я 
не можу навіть приблизно осягнути 
“ширин[у] й довжин[у], і глибин[у] й 
вишин[у] … Христов[ої] любові” 7.

Могутнім виявом тієї любові є те, 
що в Писаннях часто називається 
Божа благодать—божественна до-
помога і обдарування силою, завдяки 
якій ми перетворюємося зі слабких 
і обмежених істот, якими ми є зараз, 
на піднесених істот істини і світла, 
доки ми не прославимося в істині і 
не пізнаємо все 8.

Ця Божа благодать є найдивовиж-
нішою з усього. Однак її часто розу-
міють неправильно 9. Та все ж таки 
нам треба знати про Божу благодать, 
якщо ми хочемо успадкувати те, що 
було для нас підготовлено у Його 
вічному царстві.

З цією метою я б хотів пого-
ворити про благодать. А в першу 
чергу про те, як благодать відмикає 
небесні ворота, а потім, як вона від-
чиняє небесні вікна.

відчуття захоплення і глибокої вдяч-
ності за вічну жертву Сина Божого.

Спасителева Спокута не може 
стати чимось банальним у нашому 
навчанні, наших розмовах чи в наших 
серцях. Вона є священною і святою, 
бо саме через цю “велику і останню 
жертву” Ісус Христос приніс “спасіння 
усім тим, хто повірить в Його ім’я” 6.

Я в захопленні думаю, що Син Бога 
понизився до того, щоб спасти нас, та-
ких недосконалих, нечистих, схильних 
чинити помилки і невдячних, якими 
ми часто є. Я намагався зрозуміти 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

У Великодню неділю ми святку-
ємо найбільш довгоочікувану і 
славетну подію в історії світу.

Це—день, який змінив усе.
У той день змінилося моє життя.
Змінилося ваше життя.
Змінилася доля усіх Божих дітей.
У той благословенний день Спаси-

тель людства, Який узяв на Себе кай-
дани гріха і смерті, що утримували 
нас у полоні, розірвав ті кайдани і 
звільнив нас.

Завдяки жертві нашого улюбле-
ного Викупителя смерть не має жала, 
могила не має перемоги 1, Сатана не 
має тривалої влади і ми “відрод[жені] 
… до живої надії через воскресення з 
мертвих Ісуса Христа” 2.

Дійсно, апостол Павло був правий, 
коли сказав, що ми можемо “потіша[ти] 
один одного цими словами” 3.

Божа благодать
Ми часто говоримо про  

Спасителеву Спокуту—і це добре!
Кажучи словами Якова: “Чому ж не 

розповідати про спокутування Хри-
ста, і не отримати досконале знання 
про Нього?” 4 Але коли при кожній 
нагоді “ми говоримо про Христа, 
… втішаємося у Христі, … пропо-
відуємо Христа, [і] пророкуємо про 
Христа” 5, ми не повинні втрачати 

Дар благодаті
Сьогодні і завжди Божа благодать доступна всім,  
хто має скрушене серце і упокорений дух.
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Перше: благодать відмикає небесні 
ворота

Оскільки ми “всі згрішили, і поз-
бавлені Божої слави” 10, і оскільки 
“ніщо нечисте не може увійти в цар-
ство Боже” 11, кожен з нас не гідний 
повернутися в Божу присутність.

Навіть якби ми служили Богові 
всією своєю душею, цього недостат-
ньо; бо ми так само залишалися б 
“нічого не вартими служителями” 12. 
Ми не можемо заслужити свій шлях 
на небеса; вимоги справедливості є 
перепоною, яку ми не владні подо-
лати самотужки.

Але не все втрачено.
Божа благодать є нашою великою 

і вічною надією.
Завдяки жертві Ісуса Христа план 

милості задовольняє вимоги справед-
ливості 13 і “дає засоби людям, щоб 
вони могли мати віру в покаяння” 14.

Наші гріхи, навіть якщо вони 
будуть, як багряниця, можуть стати 
білими, як сніг 15. Оскільки наш 
улюблений Спаситель “дав Самого 
Себе на викуп за всіх” 16, вхід до Його 
вічного царства надається всім нам 17.

Ворота відімкнуті!
Але благодать Божа не лише 

відновлює нас до попереднього 
невинного стану. Якби спасіння озна-
чало лише усунення помилок і гріхів, 
тоді спасіння—яким би прекрасним 
воно не було—не виконує сподівань 
Батька щодо нас. Його мета наба-
гато вища; Він хоче, аби Його сини 
і дочки стали такими, як Він.

Завдяки дару Божої благодаті 
шлях учнівства не лише веде назад; 
він веде вгору.

Він веде до висот, які ми ледь 
можемо осягнути! Він веде до 
піднесення в целестіальному цар-
стві нашого Небесного Батька, де 
ми, оточені нашими близькими, 
отримаємо “від Його повноти і 
Його слави” 18. Усе є нашим, а ми—
Христові 19. Дійсно, усе, що має 
Батько, буде дано нам 20.

Щоб успадкувати цю славу, нам 
потрібно більше, ніж відімкнені 
ворота; ми повинні увійти цими во-
ротами зі щирим бажанням змінюва-
тися—змінюватися настільки сильно, 
що в Писаннях це називається 
“народитися знову; так, народитися 
від Бога, змінити свій [мирський] і 
занепалий стан на стан праведності, 

будучи викупленими Богом, стаючи 
Його синами і дочками” 21.
Друге: благодать відчиняє небесні вікна

Ще одна складова Божої благо-
даті—це відчинення небесних вікон, 
через які Бог проливає благословення 
влади і сили, роблячи нас здатними 
досягати того, що іншим чином було 
б нам не під силу. Саме Божою диво-
вижною благодаттю Його діти можуть 
подолати підводні течії та трясовину 
обманщика, підніматися над гріхом і 
ставати “досконалими в Христі” 22.

Хоча всі ми маємо слабкості, ми 
можемо подолати їх. Дійсно, це мож-
ливо завдяки Божій благодаті, яка, 
якщо ми упокорюємося і маємо віру, 
може слабке зробити сильним 23.

Упродовж нашого життя Божа 
благодать проливає мирські благо-
словення і духовні дари, що збільшу-
ють наші здібності і збагачують наше 
життя. Його благодать покращує нас. 
Його благодать допомагає нам від-
кривати свою найкращу сутність.

Хто може на це заслуговувати?
У Біблії ми читаємо про відвіду-

вання Христом дому Симона, який 
був фарисеєм.

Зовні Симон здавався хорошим і 
праведним чоловіком. Він регулярно 
виконував усі свої релігійні зобов’я-
зання: виконував закон, платив деся-
тину, дотримувався Суботи, щоденно 
молився і ходив до синагоги.

Однак, коли Ісус був у Симона, 
підійшла одна жінка, омила Спасите-
леві ноги сльозами і намазала Його 
ноги найкращою олією.

Симонові цей вияв поклоніння не 
сподобався, бо він знав, що та жінка 
була грішницею. Симон думав, що 
оскільки Ісус цього не зрозумів, то 
Він і не може бути пророком, бо 
інакше Він не дозволив би тій жінці 
доторкнутися до Себе.

Гельсінки, Фінляндія
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Зрозумівши ці думки, Ісус повер-
нувся до Симона і поставив запи-
тання. “Були два боржники в одного 
вірителя, … один був винен п’ятсот 
динаріїв, а другий п’ятдесят.

Як вони [обидва] ж не могли запла-
тити, простив він обом. Скажи ж, ко-
трий із них більше полюбить його?”

Симон відповів, що той, хто 
більше був винен.

Тоді Ісус виклав великий урок: 
“Чи ти бачиш цю жінку? … Численні 
гріхи її прощені, бо багато вона 
полюбила. Кому ж мало прощається, 
такий мало любить” 24.

До кого з цих двох людей ми най-
більше подібні?

Чи ми такі, як Симон? Чи впев-
нені ми і задоволені своїми хоро-
шими вчинками, покладаючись на 
свою праведність? Чи ми трохи 
нетерплячі до тих людей, які не 
живуть за нашими нормами? Чи ми 
на автопілоті виконуємо все, що 
необхідно, ходимо на свої збори, 

позіхаємо на уроці з основ євангелії 
і, можливо, переглядаємо повідом-
лення на мобільних телефонах під 
час причастя?

Чи ми більше подібні до жінки, 
яка думала, що була повністю і 
безнадійно пропащою через гріх?

Чи багато ми любимо?
Чи розуміємо ми свою заборго-

ваність перед Небесним Батьком і 
благаємо всією своєю душею про 
Божу благодать?

Коли ми стаємо на коліна помоли-
тися, то робимо це для того, аби ще 
раз пригадати найбільші вчинки влас-
ної праведності, чи ми це робимо 
для того, щоб зізнатися у помилках, 
благати Бога про милість і проливати 
сльози вдячності за дивовижний план 
викуплення? 25

Спасіння не можна купити за гроші 
послуху; його отримують кров’ю Сина 
Божого 26. Думати, що ми можемо по-
міняти свої добрі вчинки на спасіння, 
це ніби купувати квиток на літак, а 

потім вважати себе власником авіаком-
панії. Або вважати, що після сплати 
оренди за свій будинок ми тепер 
маємо право на всю планету Земля.

Тоді навіщо ж слухатися?
Якщо благодать є даром від Бога, 

чому тоді послух Божим заповідям є 
таким важливим? Навіщо, з огляду на 
вище сказане, перейматися Божими 
заповідями—або покаянням? Чому б 
просто не сказати, що всі ми грішні 
і дати Богові нас спасти?

Або поставити запитання, звернув-
шись до слів Павла: “Позостанемся в 
гріху, щоб благодать примножилась?” 
Павлова відповідь є простою і чіт-
кою: “Зовсім ні!” 27

Брати і сестри! Ми дотримуємося 
Божих заповідей з любові до Нього!

Намагаючись зрозуміти Божий 
дар благодаті всім своїм серцем і ро-
зумом, ми маємо ще більше причин 
любити і слухатися нашого Небес-
ного Батька з лагідністю і вдячністю. 
Коли ми йдемо шляхом учнівства, це 
нас вдосконалює, покращує, допома-
гає більше ставати схожими на Нього 
і веде нас назад у Його присутність. 
Дух Господа Бога нашого здійснює 
таку “сильну зміну в нас, … що ми 
вже не маємо бажання чинити зло, 
але постійно чинити добро” 28.

Отже, наш послух Божим запові-
дям є природним наслідком нашої 
безкінечної любові та вдячності за 
доброту Бога. Така форма щирої лю-
бові і вдячності дивовижним чином 
поєднає наш труд з Божою благо-
даттю. Чеснота прикрашатиме наші 
думки невпинно і наша впевненість 
зросте у присутності Бога 29.

Дорогі брати і сестри! Жити за 
євангелією з вірою—це не тягар. 
Це—радісна репетиція—підготовка 
до успадкування великої слави 
вічностей. Ми прагнемо слухатися 
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свого Небесного Батька, бо наші 
духи стануть більш налаштованими 
на все духовне. Нашому баченню 
відкриється таке, про існування чого 
ми навіть не підозрювали. Осявання 
і розуміння сходять на нас, коли ми 
виконуємо волю Батька 30.

Благодать—це дар від Бога, і наше 
бажання бути слухняними кожній Бо-
жій заповіді—це простягання нашої 
смертної руки, щоб отримати цей 
священний дар від Небесного Батька.

Усе, що ми можемо зробити
Пророк Нефій зробив важливий 

вклад у наше розуміння Божої бла-
годаті, коли проголосив: “Ми ста-
ранно працюємо, щоб … переконати 
наших дітей, а також наших братів 
повірити в Христа, і примиритися з 
Богом; бо ми знаємо, що це благо-
даттю ми спасенні після всього, 
що ми можемо зробити” 31.

Однак я думаю, що іноді ми не-
правильно тлумачимо фразу “після 
всього, що ми можемо зробити”. Ми 
повинні розуміти, що “після” не те 
саме, що “завдяки”.

Ми спасенні не “завдяки” всьому, 
що ми можемо зробити. Чи хтось із 
нас зробив усе, що ми можемо зро-
бити? Чи очікує Бог, аж поки ми не 
докладемо всіх зусиль, перш ніж Він 
втрутиться у наше життя зі Своєю 
спасительною благодаттю?

Багато людей занепадають духом 
через те, що у них постійно щось не 
виходить. Вони з власного досвіду 
знають, що “бадьорий- бо дух, але 
немічне тіло” 32. Вони піднімають 
свій голос і разом з Нефієм проголо-
шують: “Моя душа горює через мої 
беззаконня” 33.

Я впевнений, що Нефій знав, 
що Спасителева благодать доз-
воляє і уможливлює подолання 
нами гріха 34. Саме тому Нефій так 

старанно трудився, аби переко-
нати своїх дітей і братів “повірити 
в Христа, і примиритися з Богом” 35.

Зрештою, це те, що ми можемо 
зробити! І це те, у чому полягає 
наше завдання в земному житті!

Благодать доступна всім
Коли я думаю про те, що Спаси-

тель зробив для нас, аби настала та 
Великодня неділя, я хочу здійняти свій 
голос і вигукувати хвалу Всевишньому 
Богові і Його Синові Ісусу Христу!

Небесні ворота відімкнено!
Небесні вікна відчинено!
Сьогодні і завжди Божа благо-

дать доступна всім, хто має скру-
шене серце і упокорений дух 36. 
Ісус Христос проклав шлях, аби ми 
піднімалися на висоти, недосяжні 
смертному розуму 37.

Я молюся, щоб ми подивилися но-
вими очима і новим серцем на вічне 
значення Спасителевої викупительної 
жертви. Я молюся, щоб ми виявляли 
свою любов до Бога і свою вдячність 
за дар Божої безмежної благодаті, 
дотримуючись Його заповідей і 
з радістю “ход[ячи] в обновленні 
життя” 38. У святе ім’я нашого Учителя 
і Викупителя Ісуса Христа, амінь. ◼
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дотримуватися заповідей, то можемо 
отримати повне розуміння того, ким 
ми є, і одержати всі благословення, 
які має наш Небесний Батько,—вклю-
чаючи можливість мати тіло, вдоско-
налюватися, відчувати радість, мати 
сімʼю та успадкувати вічне життя.

Для того, щоб дотримуватися 
заповідей, нам потрібно знати офі-
ційне вчення Церкви, щоб нам не 
відхилитися від провідництва Христа 
через примхи людей, що постійно 
змінюються.

Благословення, якими ми насолод-
жуємося зараз, дані нам завдяки тому, 
що ми зробили вибір іти за Спаси-
телем до цього життя. Кожен, хто 
чує або читає ці слова, ким би ви не 
були і яким би не було ваше минуле, 
памʼятайте: ще не пізно зробити той 
самий вибір знову і йти за Ним.

Завдяки нашій вірі в Ісуса Христа, 
вірі в Його Спокуту, покаянню в 
наших гріхах і хрищенню ми можемо 
згодом отримати вищий дар Святого 
Духа. Цей дар дає знання і розуміння, 
скерування і здатність навчатися та 
здобути свідчення, силу й очищення, 
щоб подолати гріх, а також втіху і 
підтримку, щоб бути вірними у страж-
даннях. Ці незрівнянні благословення 

свободою волі і повстав проти Бо-
жого плану. Бог сказав: “Через те, що 
Сатана повстав проти Мене, і прагнув 
знищити свободу вибору людини, яку 
Я, Господь Бог, дав їй, … Я вчинив так, 
щоб його було скинуто вниз” 4.

Він продовжив: “І також третину 
воїнства небесного відвернув він від 
Мене, через їхню свободу вибору” 5.

Внаслідок цього духовні діти 
Небесного Батька, які зробили вибір 
проти Його плану і пішли за Люци-
фером, втратили свою божественну 
долю.

Ісус Христос, застосовуючи Свою 
свободу вибору, сказав:

“Ось Я, пошли мене 6.
Хай буде Твоя воля, і слава Твоя 

навіки” 7.
Ісус, який скористався Своєю 

свободою вибору і підтримав план 
Небесного Батька, був визначе-
ний і призначений Батьком як наш 
Спаситель, висвячений наперед 
для здійснення спокутуючої жертви 
заради всіх. Подібним чином коли 
ми виявляємо свободу вибору, щоб 

Старійшина Роберт Д. Хейлз
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Це Великодня неділя: день вдяч-
ності і памʼяті, коли ми вшано-
вуємо Спокуту і Воскресіння 

нашого Спасителя для всього люд-
ства. Ми поклоняємося Йому і вдячні 
за нашу свободу віросповідання, сво-
боду зібрання, свободу слова і наше 
дане Богом право свободи вибору.

Як і провіщали пророки про ці 
останні дні, в які ми живемо, багато 
людей плутаються в тому, ким ми є і 
у що ми віримо. Деякі з них “осудливі 
… [і] ненависники добра” 1. Інші “зло 
називають добром, а добро—злом, [і] 
ставлять темноту за світло, а світло—
за темряву” 2.

У той час, як оточуючі роблять 
вибір стосовно того, як реагувати на 
наші вірування, ми не повинні забу-
вати, що моральна свобода вибору 
є необхідною складовою Божого 
плану для всіх Його дітей. Цей 
вічний план, представлений нам на 
доземній Нараді на Небесах, включав 
у себе дар свободи вибору 3.

На тій Великій нараді Люцифер, 
відомий як Сатана, скористався своєю 

Збереження свободи 
вибору, захист свободи 
віросповідання
Правильне використання нашої свободи вибору  
залежить від наявності в нас свободи віросповідання.

Недільна післяобідня сесія | 5 квітня 2015 р.
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Духа збільшують нашу свободу і силу 
робити те, що правильно, бо “де Дух 
Господній,—там воля” 8.

Йдучи стежкою духовної свободи 
в ці останні дні, ми повинні розуміти, 
що правильне використання нашої 
свободи вибору залежить від наявно-
сті в нас свободи віросповідання. Ми 
вже знаємо, що Сатана не бажає, аби 
ми мали цю свободу. Він намагався 
знищити моральну свободу вибору 
на небесах, і зараз на землі він не-
стримно підриває свободу віроспо-
відання, протистоїть їй і поширює 
замішання стосовно неї—стосовно 
того, що вона собою являє і чому 
вона необхідна для нашого духов-
ного життя і самого нашого спасіння.

Існує чотири основні складові 
свободи віросповідання, на які ми як 
святі останніх днів повинні поклада-
тися і які маємо захищати.

Перша—це свобода вірити. 
Жодна людина не повинна піддава-
тися критиці, переслідуванню або 
нападам ані з боку окремих осіб, 
ані уряду, за те, у що вона вірить 
стосовно Бога. Це є дуже особистим 
і дуже важливим. У першому про-
голошенні наших вірувань щодо 
свободи віросповідання сказано:

“Жодний уряд не може мирно існу-
вати, якщо не встановлено і не збері-
гаються в непорушності такі закони, 
які уможливлюють для кожної особи 
вільний вияв свободи совісті. …

… Цивільний урядовець має 
стримувати злочинність, але ніколи 
не контролювати совість; … [або] 
придушувати свободу душі” 9.

Відтоді ця основоположна свобода 
віросповідання була визнана Органі-
зацією Обʼєднаних Націй в її Загаль-
ній декларації прав людини, а також 
іншими національними та міжнарод-
ними документами з прав людини 10.

Другою складовою свободи віро-
сповідання є свобода ділитися на-
шою вірою і нашими переконаннями 
з іншими. Господь заповідав нам: “І 
будете навчати [євангелії] синів своїх, 
… коли ти сидітимеш у домі своїм.” 11 
Він також сказав Своїм учням: “Ідіть 
по цілому світові, та всьому ство-
рінню Євангелію проповідуйте!”12 
Як батьки, місіонери повного дня і 
члени Церкви- місіонери, ми покла-
даємося на свободу віросповідання, 
щоб навчати Господній доктрині в 
наших сімʼях і по всьому світу.

Третьою складовою свободи ві-
росповідання є свобода створювати 
релігійні організації, церкви, щоб 
мирно поклонятися разом з іншими 
людьми. В одинадцятому уложенні 
віри проголошується: “Ми залишаємо 
за собою право вклонятися Всемогут-
ньому Богові так, як нам каже власна 
совість, і визнаємо за всіма людьми 
те саме право: нехай вони вклоня-
ються як, де і чому вони хочуть”. 
Міжнародні документи з прав лю-
дини і багато національних законів 
підтримують цей принцип.

Четвертою складовою свободи 
віросповідання є свобода жити за 
нашою вірою—вільне виявлення 
віри не лише вдома і в будинку 
зборів, але й в громадських місцях. 
Господь заповідує нам молитися не 

лише наодинці 13, а також і йти у світ, 
щоб “[наше] світло … світи[ло] перед 
людьми, щоб вони бачили [наші] 
добрі діла, та прославляли Отця [на-
шого], що на небі” 14.

Дехто ображається, коли ми пе-
реносимо свою релігію в громадську 
площину, однак ті ж самі люди, які на-
полягають на тому, щоб їхні погляди 
і поведінка були прийняті суспіль-
ством, часто зовсім не поспішають 
ставитися з такою ж толерантністю 
до віруючих, які також бажають, щоб 
їхні погляди і поведінка були при-
йнятими. Загальна нестача поваги до 
релігійних поглядів часто переходить 
у соціальну і політичну нетерпимість 
до віруючих людей і організацій.

Стикаючись з наростаючим ти-
ском, що змушує схилитися перед 
мирськими нормами, втратити наші 
релігійні свободи та йти на компроміс 
з нашою свободою вибору, помір-
куйте над тим, що в Книзі Мормона 
говориться про наші обовʼязки. В книзі 
Алми ми читаємо про Амлісія, “дуже 
підступну” і “злочестиву людину”, яка 
прагнула стати царем над народом і 
позбавити “їх їхніх прав і привілеїв”, 
що “було тривожним для людей з цер-
кви” 15. Їх було навчено царем Мосією 
здіймати свої голоси за те, що, як вони 
відчували, було правильним 16. Тому 
вони “зібралися разом по всій землі, 
кожна людина за своїм розумінням, 
чи то за, чи проти Амлісія, окремими 
групами, маючи багато обговорювань 
… один з одним” 17.

Під час таких обговорень члени 
Церкви та інші люди мали можливість 
зібратися, відчути дух єдності та вплив 
Святого Духа. “І сталося, що голос 
народу був проти Амлісія, щоб його 
не робити царем над народом” 18.

У нас як учнів Ісуса Христа є 
обовʼязок співпрацювати з вірую-
чими, які мають схоже розуміння, 
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здіймати наші голоси за те, що є 
правильним. Хоча члени Церкви ні-
коли не повинні заявляти або навіть 
натякати на те, що вони говорять від 
імені всієї Церкви, нас усіх запро-
шено згідно з нашим громадянським 
обовʼязком ділитися нашим особи-
стим свідченням з переконанням і 
любовʼю—“кожна людина за своїм 
[власним] розумінням” 19.

Пророк Джозеф Сміт сказав:
“Я можу сміливо заявити перед 

Небесами, що я так само готовий 
померти, захищаючи права прес-
вітеріанина, баптиста або хорошої 
людини будь- якої іншої деномінації 
[як і за мормона]; бо той самий прин-
цип, який може порушувати права 
святих останніх днів, може порушу-
вати права католиків або представ-
ників будь- якої іншої деномінації, які 
можуть бути непопулярними і надто 
слабкими, щоби захищати себе.

Любов до свободи—ось що 
надихає мою душу—до світської та 
релігійної свободи для всього роду 
людського” 20.

Брати і сестри, ми відповідальні 
за те, щоб оберігати ці священні 
свободи і права для себе і для наших 
нащадків. Що ви і я можемо зробити?

По- перше, ми можемо бути по-
інформованими. Дізнавайтеся про 
проблемні питання у вашій громаді, 
які можуть мати вплив на свободу 
віросповідання.

По- друге, згідно з вашими особи-
стими можливостями обʼєднуйтеся з 
іншими людьми, які поділяють нашу 
прихильність до свободи віро-
сповідання. Співпрацюйте з ними 
пліч- о- пліч задля захисту релігійної 
свободи.

По- третє, живіть так, щоб бути 
гарним прикладом того, у що ви 
вірите—на словах і на ділі. Те, як ми 
живемо за нашою релігією, набагато 

важливіше за те, що ми можемо  
сказати стосовно нашої релігії.

Друге пришестя нашого Спаси-
теля стає все ближчим. Не зволікаймо 
з цією важливою справою. Згадайте 
полководця Моронія, який підняв 
гасло волі з написаними на ньому 
словами: “В памʼять нашого Бога, 
нашої релігії, і свободи, і нашого 
миру, наших жінок, і наших дітей” 21. 
Згадаймо реакцію людей: виявляючи 
свою свободу вибору, вони “вибігли 
разом” і уклали завіт діяти 22.

Мої улюблені брати і сестри, не 
йдіть! Біжіть! Біжіть, щоб отримати 
благословення свободи вибору, 
прислухаючись до Святого Духа і 
виявляючи дані нам Богом свободи 
виконувати Його волю.

Я даю своє особливе свідчення 
цього особливого Великоднього дня, 
що Ісус Христос скористався Своєю 
свободою вибору, щоб виконати 
волю нашого Батька.

Ми так співаємо про нашого 
Спасителя: “Свою безцінну кров про-
лив, життя віддав за нас” 23. І через те, 
що Він це зробив, ми маємо безцінну 
можливість “вибрати волю і вічне 
життя” завдяки силі і благословен-
ням Його Спокути 24. Щоб ми могли 
вільно вибирати йти за Ним сьогодні 
і завжди, я молюся в Його святе імʼя, 
Самого Ісуса Христа, амінь. ◼
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шість важливих принципів, які допо-
магають нам витерпіти до кінця.

1. Не забувайте молитися
Ми почнемо з того моменту, коли 

Легій був один в “темній і жахливій 
пустині” 2. Кожен з нас іноді пере-
живає періоди темряви і самотності. 
Коли життя стає темним і жахливим, 
“чи молився ти?” 3 Наслідуйте приклад 
Президента Гебера Дж. Гранта. Мо-
літься про сили витерпіти до кінця. 
Питайте у Небесного Батька: “Що ще 
Ти хотів би, щоб я зробив?”

2. Прийдіть до Христа  
і вдосконалюйтеся в Ньому

Дерево життя є центральним 
об’єктом у сні Легія. Все зосереджене 
на дереві життя. Дерево уособлює 
Христа, Який є виразним виявленням 
любові Бога. Плодом є Його нескін-
ченна Спокута і величне свідчення 
про Божу любов. Вічне життя з 
нашими рідними є приємнішим і ба-
жанішим за будь- що інше. Щоб зрозу-
міти значення цього дару, ми повинні 
“прий[ти] до Христа і вдосконал[ити]

пріоритетами. Недбалий послух і 
байдужість у зобов’язанні послаблю-
ють віру. Терпіння до кінця вимагає 
цілковитої відданості Спасителю і 
нашим завітам.

Видіння Легія про дерево життя є 
потужною притчею щодо терпіння до 
кінця. Будь ласка, з молитвою дослі-
діть сон Легія і поміркуйте над ним; 
потім застосуйте його до себе. Під час 
цього процесу уважно подумайте про 

Старійшина Кевін У. Пірсон
Сімдесятник

Незадовго до смерті Президента 
Гебера Дж. Гранта один з 
Братів завітав до нього додому. 

Перед тим, як він пішов, Президент 
Грант помолився: “О, Боже, благо-
слови мене, щоб я не втратив свого 
свідчення, і допоможи зберегти віру 
до кінця!” 1 Прослуживши 27 років 
в якості Президента Церкви, такою 
була його ревна молитва. Його 
приклад є чудовим нагадуванням, що 
жодна людина, у будь- якому віці, не 
захищена від впливу Сатани. Двома 
найпотужнішими інструментами 
Сатани є суєтність і обман.

Терпіння до кінця є ознакою 
істинного учнівства і необхідною 
умовою для здобуття вічного життя. 
Однак, коли з’являються випробу-
вання і виклики, нам часто кажуть 
просто “тримайтеся”. Дозвольте мені 
бути відвертим: “триматися”—це не 
євангельський принцип. Витерпіти 
до кінця означає постійно йти до 
Христа і вдосконалюватися в Ньому.

Якщо витерпіти до кінця є не-
обхідною умовою для здобуття 
вічного життя, чому нам важко бути 
вірними? Нам стає важко, коли ми 
розриваємося між конкуруючими 

Залишайтеся  
біля дерева
Видіння Легія про дерево життя є потужною притчею  
щодо терпіння до кінця.
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ся в Ньому” 4. Він—“дорога, і правда, 
і життя” 5. Ми можемо наповнити своє 
життя досягненнями і добробутом, та, 
врешті- решт, якщо ми не вступаємо у 
священні завіти наслідувати Христа і 
віддано не дотримуємося їх, то абсо-
лютно й повністю схибимо.

3. З вірою просувайтеся вперед
Існує дорога, яка веде до дерева 

життя, до Христа. Вона є прямою і 
вузькою, чіткою і добре видимою. 
Божі заповіді є суворими, однак вони 
не обмежують нас. Вони захищають 
нас від духовної і фізичної небезпеки 
і допомагають нам не загубитися.

Послух зміцнює віру в Христа. 
Віра є принципом дії і сили. Якщо 
завжди наслідувати приклад Спа-
сителя, то з’являться духовна сила 
й міць. Без зміцнюючої й уможлив-
люючої сили Спокути не можливо 
залишатися на дорозі і витерпіти.

“Просуватися вперед з непохит-
ною вірою в Христа” 6.

4. Книга Мормона є ключем  
до духовного виживання

Подорож життям дуже не проста. 
Легко відволіктися, зійти з дороги і 
загубитися. Страждання є неминучою 
й необхідною частиною нашого віч-
ного розвитку. Коли приходить лихо, 
не дозволяйте чомусь тому, про що ви 
не маєте повного розуміння, знищити 
все, що ви дійсно знаєте. Будьте тер-
пеливими, тримайтеся за істину; ро-
зуміння прийде. Випробування схожі 
на велику імлу темряви, яка може за-
сліпити наші очі і зробити наші серця 
кам’яними. Якщо ми не будемо “весь 
час міцно трима[тися]” 7 за слово Бога 
і жити за ним, то станемо духовно 
сліпими, і не матимемо духовних 
помислів. Досліджуйте Книгу Мор-
мона і слова живих пророків щодня, 
щодня, щодня! Це ключ до духовного 

виживання і уникнення обману. Без 
цього ми духовно загубимося.

5. Не дайте себе спантеличити і обманути
Дослухатися означає уважно 

слухати. Якщо дослухатися до тих, 
хто не вірить у Христа, це не допо-
може вам знайти Його. Якщо шукати 
знання у великій і просторій будівлі, 
це не приведе вас до істини. Її там 
немає. Тільки Спаситель має “слова 
життя вічного” 8. Усе інше лише слова. 
Велика і простора будівля символі-
зує “нікчемні вигадки і гордин[ю]” 9 
світу—іншими словами суєтність 
і обман. Вона наповнена красиво 
вдягненими людьми, які, здається, 
мають все. Але вони глузують над 
Спасителем і тими, хто наслідує Його. 
Вони є тими, хто “завжди вчаться, та 
ніколи не можуть прийти до пізнання 
правди” 10. Можливо вони політично 
коректні, однак загубилися духовно.

6. Залишайтеся біля дерева
Послання Легія у тому, щоб 

залишатися біля дерева. Ми залиша-
ємося там, бо навернені до Господа. 

Алма навчав: “Знайте, Він змінив їхні 
серця; так, Він пробудив їх від гли-
бокого сну, і вони пробудилися до 
Бога” 11. Якщо ми віддаємо наші серця 
Богові, Святий Дух змінює саму 
нашу природу, ми стаємо глибоко 
наверненими до Господа і більше не 
прагнемо потрапити до просторої 
будівлі. Якщо ми припинимо робити 
те, що поглиблює навернення, то де-
градуватимемо духовно. Відступниц-
тво є протилежністю наверненню.

Я звертаюся до всіх колишніх і 
теперішніх місіонерів: старійшини і 
сестри, ви просто не можете повер-
нутися зі своєї місії, знову пірнути у 
Вавилон і проводити безліч часу, на-
бираючи непотрібні очки в безцільних 
відеоіграх, не впавши у глибокий ду-
ховний сон. Ви також не можете роз-
важатися порнографією в Інтернеті та 
ігнорувати чесноту й цнотливість без 
жахливих духовних наслідків. Якщо ви 
втратите Дух, то загубитеся. Не дайте 
себе спантеличити і обманути.

Справжні учні продовжують 
пробуджуватися до Бога щодня 
завдяки змістовній особистій молитві, 
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щирому вивченню Писань, особи-
стому послуху і безкорисливому 
служінню. Залишайтеся біля дерева і 
пильнуйте.

Кілька років тому мене і сестру 
Пірсон покликали головувати у 
Вашингтонській Такомській місії. 
Те покликання було абсолютною 
несподіванкою. З певною тривогою я 
зустрівся з головою і генеральним ди-
ректором компанії, в якій працював, 
і повідомив їх про своє покликання 
на місію. Вони помітно засмутилися 
через моє рішення залишити фірму. 
“Коли ви прийняли це рішення, і 
чому ви не поговорили про це з нами 
раніше?”—допитувалися вони.

В одну ясну мить в моєму розумі 
виникла чітка відповідь. Я сказав: “Я 
прийняв це рішення будучи 19- річним 

хлопцем, коли уклав священні завіти з 
Богом у храмі наслідувати Спасителя. 
Все своє життя я побудував на цих 
завітах і цілком налаштований дотри-
муватися їх і зараз”.

Коли ми вступаємо у завіти з Бо-
гом, зворотного шляху немає. Варі-
анти здатися, все кинути і відступити, 
тут не передбачені. У царстві Бога 
існує стандарт досконалості, необхід-
ний для піднесення. Це вимагає до-
блесного учнівства! Немає місця для 
“теплих” або самовдоволених учнів. 
“Теплота” є ворогом досконалості і 
помірковане зобов’язання заважатиме 
вам витерпіти до кінця.

Якщо вам важко, ви збентежені 
або духовно загубилися, я запро-
шую вас зробити те, що, я знаю, 
поверне вас на шлях. Знову почніть 

з молитвою вивчати Книгу Мор-
мона і жити за її вченнями кожного, 
кожного, кожного дня! Я свідчу, що 
велика сила Книги Мормона змінить 
ваше життя і зміцнить вашу рішу-
чість наслідувати Христа. Святий Дух 
змінить ваше серце і допоможе вам 
бачити “речі, як вони дійсно є” 12. Він 
покаже, що вам потрібно робити 
далі. Ось обіцяння Нефія нам:

“І я сказав їм … той, хто прислу-
хається до слова Бога, і буде міцно 
триматися за нього, той ніколи не за-
гине; і ніякі спокуси і вогненні стріли 
супротивника не зможуть узяти верх 
над ним і засліпити, щоб привести їх 
до знищення.

Отже, я … примусив- таки їх … 
зважати на слово Боже і не забувати 
виконувати Його накази завжди і в 
усьому” 13.

Брати і сестри, терпіння до кінця 
є великим випробуванням учнівства. 
Наше щоденне учнівство визначить 
нашу вічну долю. Пробудіться до 
Бога, тримайтеся за істину, збері-
гайте ваші священні храмові завіти 
і залишайтеся біля дерева!

Я свідчу про воскреслого живого 
Христа. Я знаю, що Він живе. Моє 
найбільше бажання—бути вірним 
і відданим до самого кінця, наслі-
дуючи Його величний приклад. У 
священне ім’я Господа Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Quoted by John Longden,  

in Conference Report, Oct. 1958, 70.
 2. 1 Нефій 8:7.
 3. “Чи молився Ти?” Гімни, №. 71.
 4. Мороній 10:32.
 5. Іван 14:6.
 6. 2 Нефій 31:20.
 7. 1 Нефій 8:30.
 8. Іван 6:68.
 9. 1 Нефій 12:18.
 10. 2 Тимофію 3:7.
 11. Алма 5:7.
 12. Кн. Якова 4:13.
 13. 1 Нефій 15:24–25.
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Перспектива—це спосіб бачення 
речей, коли ми дивимося на них з 
певної відстані, і вона дозволяє нам 
розуміти їхню справжню цінність.

Це подібно до того, як бути в 
лісі та стояти прямо перед деревом. 
Доки ми трохи не відійдемо назад, 
ми не зможемо усвідомити, яким на-
справді є ліс. Одного разу я побував 
у амазонських джунглях в Летісії, 
Колумбія, поблизу кордонів Брази-
лії і Перу. Я не міг усвідомити їхню 
велич, доки не пролетів над ними і 
не набув перспективи.

Коли наші діти були маленькими, 
вони любили дивитися телевізійний 
канал, на якому показували програму 
Що ти бачиш? На екрані показували 
щось дуже зблизька і, коли перспек-
тива зображення поступово ставала 
ширшою, діти мали відгадати що це 
було. Як тільки ставало можливим 
повністю побачити весь об’єкт, ви 
могли легко сказати, що це був кіт, 
рослина, шматочок фрукту тощо.

Я пам’ятаю, як одного разу вони 
дивилися цю програму і там по-
казували щось дуже зблизька, що 
здавалось їм дуже огидним, навіть 
відразливим; але, коли перспектива 
стала ширшою, вони усвідомили, що 
то була дуже апетитна піца. Тоді вони 
сказали мені: “Тату, купи нам саме 
таку, як ця!” Після того, як вони зрозу-
міли що це було, те, що для них спо-
чатку здалося неприємним, зрештою 
виявилося чимось дуже привабливим.

Дозвольте мені розповісти про ще 
один випадок. В нашому домі наші 
діти любили складати пазли з фра-
гментів різної форми. Мабуть у всіх 
нас була можливість складати пазл. 
Деякі з них роблять з дуже малень-
ких фрагментів. Пригадую, як один з 
наших дітей (я не буду називати його 
ім’я, щоб не розголошувати його 
особу) переважно зосереджувався 

заповідей, приймати кращі рішення 
і мати правильну мотивацію.

Протягом часу мого служіння в 
Церкві я був свідком відданості та вір-
ності членів Церкви у різних країнах, 
в деяких з яких точилися політичні, 
соціальні або економічні конфлікти. 
Одним зі спільних факторів, які я 
часто помічав у цих відданих членів 
Церкви, є наявна у них перспектива 
вічності. Вічна перспектива єванге-
лії веде нас до розуміння місця, яке 
ми посідаємо у Божому плані, щоб 
приймати труднощі та розвиватися 
завдяки ним, приймати рішення і зо-
середжувати наше життя на нашому 
божественному потенціалі.

Старійшина Рафаель Е. Піно
Сімдесятник

В одкровенні, даному Мойсею, 
говориться про мету, про-
голошену нашим Небесним 

Батьком: “Бо ось, це є Моя робота і 
Моя слава—здійснювати безсмертя 
і вічне життя людини” 1. Згідно з 
цим твердженням, бажання Батька 
полягає в тому, щоб дати кожному 
можливість отримати повноту 
радості. Одкровення останніх днів 
показують, що наш Небесний Батько 
підготував великий план щастя для 
всіх Своїх дітей, дуже особливий 
план, аби ми могли повернутися, 
щоб жити з Ним.

Розуміння цього плану щастя дає 
нам вічну перспективу і допомагає 
по- справжньому цінувати заповіді, об-
ряди, завіти та випробування і лихо.

Алма розповідає про один з клю-
чових принципів: “Тому Бог дав їм 
заповіді, після того як зробив відомим 
для них план викуплення” 2.

Цікаво звернути увагу на послі-
довність у навчальному процесі. Наш 
Небесний Батько спочатку навчив 
Адама і Єву плану викуплення, а вже 
потім дав їм заповіді.

Це велика істина. Розуміння плану 
допоможе людям дотримуватися 

Вічна перспектива 
євангелії
Для рішень, що впливають на вічність, необхідно мати  
євангельську перспективу.
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на окремих фрагментах, а коли один 
з них не поміщався в те місце, де, на 
його думку, той мав бути, він гнівався 
і вважав, що від нього ніякої користі, 
і хотів викинути його. Зрештою він 
навчився складати пазли, коли зрозу-
мів, що кожний маленький фрагмент 
має своє місце в фінальному зобра-
женні, навіть якщо він не знає, де 
його місце у даний момент.

Це один зі способів того, як можна 
розглядати Господній план. Нам 
не слід турбуватися щодо кожної 
з його частин окремо, але скоріше 
спробувати зосередитися на картині 
в цілому, пам’ятаючи, яким буде 
фінальний результат. Господь знає, 
де має знаходитися кожен з фрагмен-
тів, так щоб він вписувався в план. 
Усі заповіді мають вічну важливість 
в контексті великого плану щастя.

Надзвичайно важливо, щоб ми не 
приймали рішень, що мають вічну 
значущість, з перспективи смертного 

життя. Для рішень, що впливають на 
вічність, необхідно мати євангель-
ську перспективу.

Старійшина Ніл А. Максвелл 
навчав: “Хоча ми тримаємося велич-
ної і безкінечної надії, деякі з наших 
тактичних надій є чимось зовсім 
іншим. Ми можемо мати надію на 
підвищення зарплатні, особливе 
побачення, перемогу на виборах 
або більший будинок—те, що може 
або не може бути здійснено. Віра 
в план Батька робить нас стійкими, 
навіть коли руйнуються такі корот-
кострокові надії. Завдяки [справжній] 
надії ми можемо “завзято займатися” 
добрими справами, навіть коли зда-
ється, що вони нездійсненні (див. УЗ 
58:27)” 3.

Відсутність вічної перспективи або 
її втрата можуть вести нас до набуття 
земної перспективи, як нашої особи-
стої норми, та прийняття рішень, які 
не гармоніюють з волею Бога.

У Книзі Мормона згадується про 
ставлення Нефія та ставлення Ламана 
і Лемуїла. Всім їм довелося зазнати 
багато труднощів і знести численні 
страждання; однак їхнє ставлення до 
них дуже відрізнялося. Нефій сказав: 
“І такі великі були нам благословення 
Господа, що коли ми жили на одному 
сирому м’ясі в пустині, наші жінки мали 
достатньо материнського молока для 
годування своїх дітей, і були сильними 
однаково з чоловіками; і почали вони 
зносити свої мандри без ремствувань” 4.

З іншого боку Ламан і Лемуїл роз-
лючено скаржилися. “І таким чином, 
Ламан і Лемуїл, найстарші, ремству-
вали на свого батька. А ремствували 
вони тому, що не розуміли діянь Того 
Бога, Який створив їх” 5. Не розуміти 
“діянь … Бога” або зневажати їх—це 
один зі способів втрати вічної перспек-
тиви, а ремствування є лише одним 
з симптомів. Хоча Ламан і Лемуїл 
були свідками багатьох чудес разом із 
Нефієм, вони вигукували, кажучи: “І ми 
мандруємо пустинею вже так багато 
років; і наші жінки тяжко працювали, 
виношуючи дітей; і вони народжу-
вали дітей у пустині і знесли все, за 
винятком смерті; і було б краще, коли 
б вони померли до того, як вийти з 
Єрусалима, ніж знести ці страждання” 6.

Це були два дуже різних ставлення, 
хоча труднощі та страждання, яких 
вони зазнали, були подібними. Безпе-
речно, їхні перспективи відрізнялися.

Президент Спенсер В. Кімбол 
написав наступне: “Якби ми дивилися 
на земне життя як на все існування, 
то біль, смуток, помилки і нетрива-
лість життя були б для нас катастро-
фою. Але якщо ми дивимося на життя 
як на щось вічне, що простягається 
далеко в передземне минуле і у вічне 
майбутнє після смерті, тоді все, що 
трапляється, може завиднитися в 
справжній перспективі” 7.
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Ми взяли на себе Його імʼя і 
кожного тижня, коли приймаємо 
причастя, ми обіцяємо, що будемо 
памʼятати Його і дотримуватися Його 
заповідей. Ми далекі від досконало-
сті, але ми не легковажні у нашій вірі. 
Ми віримо в Нього. Ми поклоняємося 
Йому. Ми йдемо за Ним. Ми глибоко 
любимо Його. Наша справа є найве-
личнішою справою в усьому світі.

Ми живемо, брати і сестри, у дні, 
які передують Другому пришестю 
Господа, у час, так довго очікува-
ний віруючими протягом віків. Ми 
живемо в дні воєн і слухів про війни, 
дні стихійних лих, дні, коли світ охо-
плений плутаниною і сумʼяттям.

Але ми також живемо в славетний 
час Відновлення, коли євангелію 
несуть по всьому світу—час, коли 
згідно з обіцянням Господа Він “під-
німе … чистий народ” 4 і озброїть їх 
“праведністю і силою Бога” 5.

Ми радіємо цим дням і молимося, 
щоб ми змогли мужньо зустрічати 
наші труднощі та непевності. Деякі 
складності серйозніші за інші, але 
ніхто від них не застрахований. Од-
ного разу старійшина Ніл А. Максвелл 

Старійшина Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Коли ми співали, я був глибоко 
зворушений думкою про те, що 
саме в цей момент сотні тисяч, 

можливо, й мільйони, віруючих святих 
у більш ніж 150 країнах, неймовірно, 
але на 75 різних мовах 1 разом здій-
мали наші голоси до Бога, співаючи:

Прийди, о Цар царів!
І душі нам зціли:
Чимало вже років
Тебе чекали ми2.

“Прийди, о Цар царів!” 3 Ми є дуже 
великою всесвітньою сімʼєю вірую-
чих, учнів Господа Ісуса Христа.

Нехай прийде  
Царство Твоє
Думка про Його пришестя зворушує мою душу. Це буде щось 
неймовірне! Масштаб і грандіозність, широчінь і велич перевищать 
усе, що смертні очі могли колись бачити або сприйняти.

Старійшина Девід Б. Хейт 
розповів історію про скульптора 
Мікеланджело, щоб проілюструвати 
важливість бачення всього з належ-
ної перспективи: “Коли скульптор 
витісував мармурову глибу, один 
хлопчик приходив кожного дня і 
скромно спостерігав. Коли появи-
лися обриси фігури Давида і вона 
постала з того каменя, завершена, 
щоб нею захоплювався весь світ, 
хлопчик запитав Мікеланджело: 
“Як ви знали, що він був там?” 8

Перспектива, з якої скульптор 
бачив ту мармурову глибу, від-
різнялася від тієї, з якої хлопчик 
спостерігав, як він працює. Бачення 
митцем можливостей, прихованих 
у камені, дозволило йому створити 
витвір мистецтва.

Господь знає, чого Він прагне 
досягнути з кожним з нас. Він знає, 
якого роду перетворень Він хоче 
досягти у нашому житті, і ми не 
маємо права радити Йому. Його 
думки вищі за наші думки 9.

Я свідчу про те, що у нас є 
люблячий, справедливий і мило-
сердний Небесний Батько, Який 
підготував план для нашого вічного 
щастя. Я свідчу, що Ісус Христос 
є Його Сином і Спасителем світу. 
Я знаю, що Президент Томас С. 
Монсон—пророк Бога. Я кажу все 
це в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Мойсей 1:39.
 2. Алма 12:32.
 3. Neal A. Maxwell, “Brightness of Hope,” 

Ensign, Nov. 1994, 35–36.
 4. 1 Нефій 17:2.
 5. 1 Нефій 2:12.
 6. 1 Нефій 17:20.
 7. Учення Президентів Церкви:  

Спенсер В. Кімбол (2006), с. 16.
 8. David B. Haight, “Your Purpose and 

Responsibility” (Brigham Young 
University fireside, Sept. 4, 1977), 2–3; 
speeches. byu. edu.

 9. Див. Ісая 55:8–9.
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сказав мені: “Якщо зараз все для тебе 
йде ідеально, просто зачекай”.

Хоча Господь неодноразово запев-
нює нас, що “не треба боятися” 6, не 
завжди легко зберігати ясну перспек-
тиву і бачити далі, ніж межі цього 
світу, коли ми у вирі випробувань.

Президент Томас С. Монсон дав 
мені важливий урок щодо того, як 
дивитися з погляду вічності.

Вісімнадцять років тому, їдучи з 
Президентом Монсоном поїздом у 
Швейцарії, я запитав його стосовно 
його важких обовʼязків. Його відпо-
відь зміцнила мою віру. “У Першому 
Президентстві,—він сказав,—ми 
робимо все можливе, щоб просувати 
вперед цю роботу. Але це Господня 
робота і Він скеровує її. Він у керма. 
Ми дивуємося, спостерігаючи, як  
Він відчиняє двері, які не в змозі  
відчинити ми і творить чудеса,  
які ми майже не могли уявити” 7.

Брати і сестри, коли ми бачимо 
Господні чудеса у встановленні Його 
царства на землі та віримо їм, це 
може допомогти нам бачити і вірити, 
що Господня рука працює також і в 
нашому особистому житті.

Господь проголосив: “Я можу 
виконувати Свою власну роботу” 8. 
Кожен із нас намагається виконувати 
свою частину, але Він є Головним 
Творцем. Під керівництвом Свого 
Батька Він створив цей світ. “Все 
було зроблено Ним; і без Нього ніщо 
не було зроблено, що було зро-
блено” 9. Якщо ми духовно пробу-
джені і пильні, то бачимо Його руку 
по всьому світу і ми бачимо Його 
руку в нашому особистому житті.

Дозвольте мені навести приклад.
У 1831 році, коли було тільки 600 

членів Церкви, Господь проголосив: 
“Ключі царства Бога ввірено людині 
на землі, і звідти покотиться євангелія 
аж до кінців землі, наче камінь, який 

відсічено від гори без рук, покотиться, 
доки він не наповнить усю землю” 10.

Пророк Нефій передбачив, що в 
наші дні буде “невелика кількість” 
членів Церкви у порівнянні з насе-
ленням землі, але вони будуть “по 
всьому лицю землі” 11.

Три прекрасні приклади Господ-
ньої руки у встановленні Його цар-
ства—це храми, оголошені сьогодні 
Президентом Монсоном. Лише кілька 
десятирічь тому хто міг уявити, що 
храми будуть на Гаїті, в Таїланді та 
в Кот- д’Івуарі?

Місце розташування храму—це не 
зручне географічне рішення. Воно 
приходить через одкровення від 
Господа до Його пророка, передві-
щаючи величну роботу, яка має бути 
виконана і визнаючи 
праведність святих, які 
цінуватимуть і догляда-
тимуть за Його домом 
протягом поколінь12.

Усього два роки 
тому ми з моєю дружи-
ною Кеті побували на 
Гаїті. Високо на горі, 
з якої відкривається 
вид на Порт- о- Пренс, 
ми обʼєдналися з 
гаїтянськими святими 
у святкуванні освя-
чення країни тодішнім старійшиною 
Томасом С. Монсоном усього 30 років 
тому. Жоден із нас ніколи не забуде 
спустошуючий землетрус на Гаїті 
2010 року. Завдяки вірним членам 
Церкви і групі мужніх місіонерів, яка 
майже виключно складалася з гаїтян, 
Церква в цій острівній країні продов-
жувала зростати і зміцнюватися. Моя 
віра підноситься, коли я уявляю цих 
праведних святих Бога, одягнених у 
біле, маючи силу святого священства, 
щоб скеровувати і виконувати свя-
щенні обряди в Господньому домі.

Хто міг уявити дім Господа в пре-
красному місці Бангкок? Християни 
складають лише один відсоток цієї 
переважно буддистської країни. Як і 
на Гаїті, ми також бачимо, що в Банг-
коку Господь зібрав вибраних землі. 
Перебуваючи там кілька місяців тому, 
ми познайомилися з Сахітом і Юта-
мас Каівайватана та їхніми відданими 
дітьми. Сахіт приєднався до Церкви у 
віці 17 років і відслужив місію в рідній 
країні. Пізніше на занятті інституту він 
познайомився з Ютамас, і вони запеча-
талися в Манільському Філіппінському 
храмі. У 1993 році Каівайватанів збила 
вантажівка, водій якої заснув за кер-
мом, і Сахіт був паралізований від шиї 
до низу. Їхня віра ніколи не похит-
нулась. Сахіт—шанований вчитель 
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у Міжнародній школі Бангкоку. Він 
служить президентом Північного колу 
в Бангкоку, Таїланд. Ми бачимо Божі 
чудеса у Його дивовижній роботі і в 
нашому особистому житті.

Про диво Церкви в Кот- д’Івуар 
неможливо розповісти без імен 
двох подружжів: Філіппе й Аннеліс 
Ассард та Лусьєна і Агате Аффоу. 

Вони приєдналися до Церкви 
молодими подружніми парами, 
одні—в Німеччині, інші—у Франції. 
У 1980 році Філліпе і Лусьєн відчули 

бажання повернутися до своєї 
рідної африканської країни з метою 
розбудови царства Бога. Для сестри 
Ассард, яка є німкою, залишити 
свою сімʼю і дозволити брату Ас-
сарду звільнитися з роботи, де він 
працював досвідченим інженером- 
механіком, вимагало неабиякої віри. 
Дві сімʼї вперше зустрілися разом 

у Кот- д’Івуарі і почали 
проводити заняття 
Недільної школи. Це 
було 30 років тому. У цій 
прекрасній африканській 
країні зараз вісім колів 
і 27000 членів Церкви. 
Подружжя Аффоу про-
довжує віддано служити, 
так само, як і подружжя 
Ассардів, яке нещодавно 
завершило служіння на 
місії в храмі Аккра, Гана.

Чи можете ви бачити 
руку Бога у просуванні 
Його роботи? Чи можете 
ви бачити руку Бога у 
житті місіонерів на Гаїті 
або в житті Каівайватанів 
у Таїланді? Чи можете ви 

бачити руку Бога в житті подружжів 
Ассардів та Аффоу? Чи можете ви 
бачити руку Бога у вашому влас-
ному житті?

“І нічим людина не ображає Бога, 
… крім тих, хто не визнає Його руку 
в усьому” 13.

Чудеса Бога відбуваються не лише 
на Гаїті, в Таїланді або Кот- д’Івуарі. 
Озирніться навколо. Його рука при-
сутня 14. “Бог є дбайливим до кожного 
народу, … так, Він рахує Свій народ, 
і Його надра милості є над усією 
землею” 15.

Іноді ми можемо бачити руку 
Господа в житті інших людей, але 
запитуємо: “Як я можу ясніше бачити 
Його руку у власному житті?”

Спаситель сказав:
“Не [майте] сумніву” 16.
“Не лякайсь” 17.
“А на землю … ні один [горобець] 

не впаде без волі Батька. …
Отже, не лякайтесь,—бо вартніші 

ви за багатьох горобців” 18.
Згадайте юнака, який вигукнув 

до пророка Єлисея, коли їх було 
оточено ворогами: “Ох, … що [ми] 
будемо робити?” 19

Єлисей відповів:
“Не бійся, бо ті, що з нами, чис-

ленніші від тих, що з ними”.
“[Тоді] молився Єлисей: … “Го-

споди, розкрий йому очі, і нехай 
він побачить!” І Господь відкрив очі 
юнака, і він побачив, що гора повна 
коней та огняних колесниць” 20.

Зверху зліва: Президент Томас С. Монсон в Гаїті на освя-
ченні країни в 1983 році. Зверху: Піонери з Кот-д’Івуара 
Філіпп і Аннеліс Ассард (зліва) і Лусьєн і Агата Аффоу.  
Зліва: Президент колу Сатхіт Кайвайватана і його  
дружина Джутамас в Бангкоку, Таїланд.
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Коли ви дотримуєтеся заповідей 
і молитеся з вірою, щоб побачити 
руку Господа у вашому житті, я обі-
цяю вам, що Він розплющить ваші 
духовні очі навіть ширше і ви ясніше 
побачите, що ви не самотні.

Писання навчають, що ми ма-
ємо “[стояти] непохитно у вірі в те, 
що має прийти” 21. Що має прийти? 
Спаситель молився так:

“Отче наш, що єси на небесах! 
Нехай святиться Імʼя Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,  
нехай буде воля Твоя, як на небі,  
так і на землі” 22.

Ми всі щойно проспівали: 
“Прийди, о Царь царів”.

Наша віра зростає в очікуванні на 
славетний день повернення Спа-
сителя на землю. Думка про Його 
пришестя зворушує мою душу. Це 
буде щось неймовірне! Масштаб і 
грандіозність, широчінь і велич пе-
ревищать усе, що смертні очі могли 
колись бачити або сприйняти.

Того дня Він не прийде сповитим, 
лежачи у яслах 23, але Він явиться 
“на хмарах небесних, [зодягнений] 
силою і великою славою; з усіма свя-
тими ангелами” 24. Ми почуємо “голос 
Архангола і сурму Бога” 25. Сонце і 
місяць зазнають змін, і “зірки буде 
скинуто з їхніх місць” 26. Ви і я, або ті, 
хто прийде після нас, “святі … з [усіх 
частин] світу” 27, “будуть оживлені і 
підняті, щоб зустріти Його” 28, і тих, 
хто померли в праведності, “також 

буде піднято, щоб зустріти Його 
посеред … небес” 29.

Тоді станеться те, що майже не-
можливо уявити: “Вся плоть,—каже 
Господь,—разом побачить Мене” 30. 
Як це станеться? Ми не знаємо. Але 
це станеться—точно так, як проро-
ковано. В благоговінні ми станемо 
навколішки, “і Господь подасть 
Свій голос, і всі кінці землі почують 
його” 31. “І це буде голос, немов шум 
великої води і немов гуркіт сильного 
грому” 32. “[Тоді] Господь, Сам Спаси-
тель, стоятиме серед Свого народу” 33.

Настануть незабутні зустрічі з 
ангелами небесними і святими на 
землі 34. Але найважливіше те, що про-
голошує Ісая: “Спасіння від нашого 
Бога побачать всі кінці землі” 35, і Він 
“царюватиме над усією плоттю” 36.

Того дня скептики змовкнуть, “бо 
кожне вухо почує …, і кожне коліно 
схилиться, і кожний язик визнає” 37, 
що Ісус є Христос, Син Бога, Спаси-
тель і Викупитель світу.

Сьогодні—Великдень. З усіма 
християнами світу ми радіємо Його 
славетному Воскресінню і обіця-
ному нам власному воскресінню. 
Думка про Його пришестя зворушує 
мою душу. Це буде вражаюча подія! 
Масштаб і велич, широта і пишнота 
перевершуватимуть будь-що і будь-
коли бачине або пережите смерт-
ними людьми. Готуймося до Його 
пришестя, обмірковуючи ці славетні 
події нашим розумом знову й знову, 

а також обговорюючи їх з тими, кого 
ми любимо; і нехай Його молитва 
буде нашою молитвою: “Нехай при-
йде Царство Твоє, нехай буде воля 
Твоя, як на небі, так і на землі” 38. Я 
свідчу, що Він живе. “Прийди, о Царь 
царів”. В імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Хоча генеральна конференція загалом 

перекладається 94 мовами, не всіма цими 
мовами здійснюється пряма трансляція, 
і не для всіх сесій. Недільна післяобідня 
сесія цієї генеральної конференції пере-
давалася в прямій трансляції 75 мовами.

 2. “Прийди, о Царь царів”, Гімни, № 23.
 3. У вівторок 31 березня 2015 року з офісу 

Першого Президентства мені прийшло 
електронне повідомлення, що я буду 
виступати в неділю після обіду, 5 квітня, 
одразу після співу загального гімну 
“Прийди, о Царь царів”. Текст цього 
величного гімну Відновлення, написаний 
Парлі П. Праттом, є смиренним благанням 
до Спасителя про Його повернення на 
землю. Цей текст, мабуть, з найбільшою 
силою передає послання мого конферен-
ційного виступу, ніж будь- який інший 
гімн, який ми співаємо. Я був глибоко 
зворушений значимістю того, що віруючі 
святі повсюди обʼєдналися разом Вели-
кодньої неділі, здіймаючи наші голоси до 
Бога і співаючи в унісон: “Прийди, о Царь 
царів! Тебе чекали ми”. Усвідомлюючи, що 
я особисто не брав ніякої участі у виборі 
музичних творів для генеральної конфе-
ренції, мені було цікаво, чи ті, хто був 
відповідальний за музику, прочитали мій 
виступ для конференції під назвою “Нехай 
прийде Царство Твоє” і тоді вибрали гімн 
про Друге пришестя Спасителя. Згодом я 
дізнався, що директори Хору Скинії реко-
мендували цей гімн Першому Президент-
ству на початку березня, за кілька тижнів 
до того, як мій виступ був надісланий 
Першому Президентству на переклад. 
Востаннє цей гімн “Прийди, о Цар царів” 
співали як загальний гімн на генеральній 
конференції в жовтні 2002 року. Ми всі на-
магаємося робити свою частину, але Він є 
головним Творцем.

 4. Учення і Завіти 100:16.
 5. 1 Нефій 14:14.
 6. Учення і Завіти 10:55.
 7. Особистий досвід, травень 1997 р.
 8. 2 Нефій 27:20.
 9. Іван 1:3.
 10. Учення і Завіти 65:2.
 11. 1 Нефій 14:12.
 12. Восени 2001 року, живучи в Бразилії, я 

з ентузіазмом поділився з президентом 
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“Чому?”—запитав він.
Я сказав: “Бо я не член Церкви” 1.
Місіонер не міг у це повірити. 

Його очі сяяли. Мабуть він думав: 
“Але ж цей юнак відвідує абсолютно 
усі збори! Як він може не бути чле-
ном Церкви?”

Наступного дня місіонери були у 
мене вдома і робили усе можливе, аби 
навчати усю мою сім’ю. Але оскільки 
моя сім’я не цікавилася, лише моє 
щотижневе відвідування Церкви про-
тягом більш ніж шести місяців дало 
місіонерам достатню впевненість, 
щоб продовжувати. Зрештою настала 
чудова мить, на яку я чекав, коли вони 
запросили мене стати членом Церкви 
Ісуса Христа. Місіонери пояснили 
мені, що оскільки я був неповноліт-
нім, то мені слід отримати дозвіл від 
батьків. Я пішов з місіонерами, щоб 
поговорити з батьком, вважаючи, що 
він з любов’ю відповість: “Сину, коли 
ти станеш повнолітнім, ти зможеш 
приймати рішення самостійно”.

Поки місіонери з ним говорили, 
я гаряче молився про те, щоб його 
серце пом’якшилося і він дав такий 
потрібний мені дозвіл. Його відповідь 

Старійшина Хорхе Ф. Себаллос
Сімдесятник

Мені було лише 12 років, коли 
місіонери вперше приїхали 
проповідувати у місто, в 

якому я народився, на півночі Чилі. 
Якось у неділю, після того, як я вже 
протягом шести місяців відвідував 
невелику філію, місіонер, який роз-
носив причастя, запропонував мені 
хліб. Я поглянув на нього і тихенько 
сказав: “Я не можу”.

Якщо ви будете 
відповідальними
Давайте просуватися вперед, вивчаючи свій обов’язок, приймаючи 
вірні рішення, діючи згідно з тими рішеннями і приймаючи волю 
нашого Батька.

Джеймсом Е. Фаустом, з Першого 
Президентства, багатьма вражаючими 
фактами щодо святих, які живуть у 
місті Куритиба, сподіваючись, що він 
передасть цю інформацію Президенту 
Гордону Б. Хінклі. Президент Фауст 
зупинив мене на половині речення. 
“Ніле,—сказав він,—ми не тиснемо на 
Президента. Рішення про те, де буду-
вати храм, це рішення між Господом 
і Його пророком”. Храм у Куритибі, 
Бразилія, був освячений у 2008 році.

 13. Учення і Завіти 59:21.
 14. Одним з найбільших чудес прояву 

Господньої руки є просування Його 
царства у Сполучених Штатах—у міста 
і містечка кожного штату. Ось один 
приклад. У травні 2006 року мене було 
призначено відвідати конференцію колу 
в Дентоні, шт. Техас. Я зупинився в домі 
президента колу, президента Вана А 
Андруса. Сестра Андрус розповіла мені 
про появу Церкви в Дентоні, почина-
ючи зі своїх батьків Джона і Маргарет 
Портер. Спочатку там проводилась лише 
Недільна школа. Але Портери поділи-
лися євангелією з Регсдейлсами, які в 
свою чергу поділилися нею з Ноблами 
і Мартіно. Звичайно ж, і місіонери зро-
били свій важливий внесок. Багато сімей 
приєдналися до Церкви. Були й інші 
люди, які переїхали до Дентона з Заходу. 
Сьогодні там, де була маленька філія, є 
чотири коли, і один з синів Мартіно, ста-
рійшина Джеймс Б. Мартіно, який приєд-
нався до Церкви у віці 17 років, служить 
генеральним авторитетом Церкви.

 15. Алма 26:37.
 16. Матвій 21:21.
 17. Марк 5:36.
 18. Матвій 10:29, 31.
 19. 2 Царів 6:15.
 20. 2 Царів 6:16–17.
 21. Мосія 4:11.
 22. Матвій 6:9–10; див. також Учення і 

Завіти 65:6.
 23. Див. Лука 2:12.
 24. Учення і Завіти 45:44.
 25. Див. 1 Солунянам 4:16.
 26. Учення і Завіти 133:49.
 27. Учення і Завіти 45:46.
 28. Див. Учення і Завіти 88:96.
 29. Учення і Завіти 88:97.
 30. Учення і Завіти 101:23.
 31. Учення і Завіти 45:49.
 32. Учення і Завіти 133:22.
 33. Учення і Завіти 133:25.
 34. Див. Мойсей 7:63.
 35. Ісая 52:10.
 36. Учення і Завіти 133:25.
 37. Учення і Завіти 88:104.
 38. Матвій 6:10.
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місіонерам була такою: “Старійшини, 
протягом останніх шести місяців я 
бачив, як мій син Хорхе кожної неділі 
рано- вранці прокидався, одягав свій 
найкращий одяг і йшов до церкви. Я 
бачив лише хороший вплив Церкви 
на його життя”. Потім, звертаючись 
до мене, він здивував мене словами: 
“Сину, якщо ти будеш відповідально 
ставитися до цього рішення, тоді ти 
маєш мій дозвіл на твоє хрищення”. 
Я обійняв свого батька, поцілував 
його і подякував за те, що він зробив. 
Наступного дня я охристився. Мину-
лого тижня була 47- ма річниця цієї 
важливої миті в моєму житті.

Яку ж відповідальність маємо 
ми, як члени Церкви Ісуса Христа? 
Президент Джозеф Філдінг Сміт по-
яснив це так: “Ми маємо ці дві великі 
відповідальності. … Перша: прагнути 
нашого власного спасіння; і друга: 
прагнути спасіння наших ближніх” 2.

Тому оце є головні відповідаль-
ності, які на нас поклав наш Батько: 
прагнути досягти нашого власного 
спасіння і спасіння інших, розуміючи, 
що у цих словах спасіння означає 
досягнення найвищого ступеня 
слави, яку наш Батько приготував для 
Своїх слухняних дітей 3. Ці відпові-
дальності, які були довірені нам—і 
ми вільно їх прийняли—мають визна-
чати наші пріоритети, наші бажання, 
рішення і поведінку щодня.

Для людини, яка це зрозуміла, зав-
дяки Спокуті Ісуса Христа піднесення 

є дійсно досяжним, а його недо-
сягнення означає прокляття. Отже, 
протилежністю спасіння є прокляття, 
так само як і протилежністю успіху є 
невдача. Президент Томас С. Монсон 
навчав нас, що “люди не можуть 
довго задовольнятися посереднім ре-
зультатом, якщо бачать, що для них є 
досяжним ідеал” 4. Як тоді ми можемо 
задовольнятися чимось меншим за 
піднесення, якщо знаємо, що підне-
сення можливе?

Дозвольте мені поділитися чо-
тирма ключовими принципами, які 
допоможуть нам здійснити наше 
бажання бути відповідальними перед 
нашим Небесним Батьком, так само 
як і задовольнити Його очікування, 
що ми станемо такими, як Він.

1. Вивчити свій обов’язок
Якщо ми маємо виконувати волю 

Бога, якщо бажаємо бути відповідаль-
ними перед Ним, нам треба почати 
з того, щоб зрозуміти Його волю 
щодо нас, прийняти її і жити згідно 
з нею. Господь сказав: “Отже нехай 
кожна людина вивчить свій обов’язок 
і діє у чині, на який її призначено, з 
усією старанністю” 5. Самого бажання 
чинити правильно недостатньо, якщо 
ми не переконаємося, що розуміємо, 
чого наш Батько від нас очікує і яких 
дій бажає від нас.

В історії про Алісу в Країні чудес, 
Аліса не знає, куди йти, тому вона 
запитує Чеширського Кота: “Скажіть 

мені, будь ласка, яким шляхом мені 
звідси йти?”

Кіт відповідає: “Це великою мірою 
залежить від того, куди ти хочеш 
прийти”.

Аліса каже: “Для мене не має зна-
чення, куди я прийду”.

“Тоді неважливо й те, яким шля-
хом іти”,—відповідає кіт 6.

Та ми знаємо, що шлях, який веде 
до “дерева, плід якого є жаданий 
і може зробити будь- кого щасли-
вим” 7—шлях, “що веде до життя”,—
вузький. Треба докладати зусиль, 
щоб подорожувати цим шляхом, і 
“мало таких, що знаходять [його]” 8.

Нефій навчає нас, що “слова 
Христа скажуть вам усе, що вам треба 
робити” 9. Потім він додає, що “Святий 
Дух … покаже вам усе, що вам слід 
робити” 10. Таким чином джерела, які 
дозволяють нам дізнаватися про наш 
обов’язок—це слова Христа, які ми 
отримуємо через давніх і сучасних 
пророків, та особисте одкровення, 
яке ми отримуємо через Святого Духа.

2. Приймати рішення
Дізнавшись про Відновлення 

євангелії, конкретну заповідь, про 
обов’язки, пов’язані зі служінням у 
покликанні, чи завіти, які ми уклада-
ємо у храмі, ми самі робимо вибір, 
діяти чи не діяти відповідно до цього 
нового знання. Кожна людина вільно 
вибирає сама, чи укладати священний 
завіт, такий як хрищення або храмові 
обряди. Оскільки у давні часи прися-
гання було нормальною складовою 
релігійного життя людей, у старому 
законі сказано: “не будете присягати 
Моїм Іменем на неправду” 11. Однак 
у середину часів, Спаситель навчав 
вищого способу дотримання наших 
завітів, коли сказав, що так означає 
так, а ні—це ні 12. Слова людини має 
бути достатньо, щоб підтвердити 
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її чесність і зобов’язання по відно-
шенню до когось іншого і навіть 
більше того, коли цей хтось інший це 
наш Батько на Небесах. Шанування 
зобов’язання стає проявом істинності 
і чесності нашого слова.

3. Відповідно діяти
Після того, як ми дізналися про 

наш обов’язок і прийняли рішення, 
пов’язані з цим новим знанням і усві-
домленням, нам слід діяти відповідно.

Переконливим прикладом твердої 
рішучості виконати Свої зобов’язання 
перед Своїм Батьком є випадок, коли 
до Спасителя принесли розслабле-
ного чоловіка, щоб Він зцілив його. 
“А Ісус, віру їхню побачивши, каже 
розслабленому: “Відпускаються, 
сину, гріхи тобі” 13. Ми знаємо, що 
Спокута Ісуса Христа є надзвичайно 
важливою для отримання прощення 
наших гріхів, але на час цього 
зцілення розслабленого чоловіка та 
велична подія ще навіть не відбулася; 
страждань Спасителя в Гефсиманії 
і на хресті ще не було. Однак Ісус 
не лише благословив розслабленого 
чоловіка здатністю стояти і ходити, 
але також простив йому його гріхи, 

даючи у такий спосіб безсумнівну оз-
наку, що Він не схибить, що виконає 
зобов’язання, яке узяв перед Своїм 
Батьком, і що в Гефсиманії і на хресті 
Він виконає те, що пообіцяв зробити.

Шлях, яким ми вирішили йти, ву-
зький. На цьому шляху є виклики і від 
нас вимагатиметься наша віра в Ісуса 
Христа і наші найкращі зусилля, щоб 
залишатися на шляху і просуватися 
вперед. Нам треба каятися і бути слух-
няними та терпеливими, навіть якщо 
ми не розуміємо усіх обставин, які нас 
оточують. Нам слід пробачати інших 
і жити відповідно до того, про що ми 
дізналися і який ми зробили вибір.

4. З готовністю приймати волю Батька
Учнівство вимагає, щоб ми не лише 

вивчали свій обов’язок, приймали вірні 
рішення і діяли відповідно до них, 
але надзвичайно важливим також є те, 
щоб ми розвинули в собі бажання і 
здатність приймати волю Бога, навіть 
якщо вона не відповідає нашим пра-
ведним бажанням чи вподобанням.

Я вражений і захоплююся став-
ленням прокаженого, який при-
йшов до Господа і “благає Його, 
і на коліна впадає та й каже Йому: 

“Коли хочеш,—Ти можеш очистити 
мене!” 14. Прокажений нічого не вима-
гав, хоча його бажання могли бути i 
праведними; він просто був готовий 
прийняти волю Господа.

Кілька років тому, дорогі для мене 
друзі, вірна сімейна пара, були благо-
словенні народженням довгоочікува-
ного сина, про якого вони дуже довго 
молилися. Той дім був сповнений 
радості, коли наші друзі та їхня дочка, 
на той час їхня єдина дитина, насо-
лоджувалися присутністю новонарод-
женого маленького хлопчика. Однак 
одного дня сталося щось неочікуване, 
і маленький хлопчик, якому тоді було 
лише три роки, раптово впав у кому. 
Щойно я дізнався про цю ситуацію, 
я подзвонив своєму другові, щоб ви-
словити нашу підтримку у той склад-
ний час. Але його відповідь була для 
мене уроком. Він сказав: “Якщо воля 
Бога полягає у тому, щоб забрати 
його до Себе, то ми приймемо це”. У 
словах мого друга не було навіть на-
тяку на скаргу, бунт чи невдоволення. 
Навпаки, усе, що я відчував у його 
словах, це була вдячність Богу за те, 
що Той дозволив їм насолоджуватися 
присутністю їхнього маленького сина 
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природу, щоб ми могли більш успішно 
прокладати курс нашої подорожі і 
досягти нашої божественної долі.

Перше, Бог заповідав нам бути плідними
Важливий елемент плідності, на 

який іноді не звертають увагу,—це 
просування царства Бога на землі. 
Спаситель навчав:

“Я Виноградина, ви галуззя! Хто 
в Мені перебуває, а Я в ньому, той 
рясно зароджує, бо без Мене нічого 
чинити не можете ви, …

Коли ж у Мені перебувати ви бу-
дете, а слова Мої позостануться в вас, 
то просіть, чого хочете, і станеться 
вам!

Отець Мій прославиться в тому, 
якщо рясно зародите й будете учні 
Мої” 2.

Ми стаємо плідними, якщо пере-
буваємо у Христі і якщо “беремо на 
себе [Його] ім’я і … служимо Йому до 
кінця” 3, допомагаючи іншим прихо-
дити до Нього.

У наші дні сучасні пророки і 
апостоли продовжують здіймати свої 

Старійшина Джозеф В. Сітаті
Сімдесятник

Дякую вам, Хор скинії, за те  
що так чудово вшанували 
Спасителя світу.

Того дня, коли Бог Батько покли-
кав Свого Єдинонародженого Сина 
створити людину за Їхнім образом 
і подобою, Він благословив Своїх 
дітей, сказавши: “Плодіться й розмно-
жуйтеся, і наповнюйте землю, оволо-
дійте нею, і пануйте … над кожним 
… живим на землі” 1. Таким чином 
наша подорож смертним життям по-
чалася як з божественної заповіді, так 
і з благословення. Люблячий Батько 
дав нам заповідь і благословення 
бути плідними, розмножуватися і 
панувати, щоб ми могли розвиватися 
і стати навіть такими, як Він.

Брати і сестри, цього дня я запро-
шую вас застосувати віру і молитися у 
той час, як я буду ділитися з вами дум-
ками про три фундаментальні якості 
нашої божественної природи. Моя мо-
литва, щоб ми всі змогли більш повно 
усвідомити і виконати нашу священну 
відповідальність—заповідь нашого 
Батька—розвивати нашу божественну 

Будьте плідними, 
розмножуйтеся та 
оволодівайте землею
Небесний Батько дав нам заповідь і благословив нас приносити плід, 
розмножуватися та оволодівати землею, щоб ми могли стати, як Він.

протягом цього короткого часу, так 
само як і його повну готовність при-
йняти волю Батька щодо них. Через 
кілька днів того малюка забрали 
назад до целестіального дому.

Давайте просуватися вперед, 
вивчаючи свій обов’язок, прийма-
ючи вірні рішення, діючи згідно з 
тими рішеннями і приймаючи волю 
нашого Батька.

Як же я вдячний за те рішення, 
яке мій батько дозволив мені 
прийняти 47 років тому, і який же 
щасливий завдяки цьому. З часом я 
почав розуміти умову, яку він мені 
поставив—бути відповідальним за 
те рішення—що означає бути від-
повідальним перед моїм Небесним 
Батьком і прагнути мого власного 
спасіння і спасіння моїх ближніх, 
стаючи таким чином більше та-
ким, яким мій Батько сподівається 
і прагне мене бачити. В цей дуже 
особливий день я свідчу, що Бог, 
наш Батько, та Його Улюблений 
Син живуть. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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голоси, запрошуючи кожного з нас 
повністю задіяти себе у роботі спа-
сіння згідно з нашими здібностями і 
можливостями.

І відправною точкою відповіді, 
завдяки якій ми принесемо багато 
плодів, має стати “лагідність і неви-
багливість серця” 4. Тоді ми зможемо 
більш всебічно прийти до Христа, 
підкоряючись впливу Святого Духа і 
дотримуючись усіх укладених нами 
завітів 5. Ми можемо прагнути і отри-
мати дар милосердя і отримати силу 
запросити наші власні сім’ї, наших 
предків, сусідів і друзів, як членів, так 
і не членів Церкви, прийняти єванге-
лію Ісуса Христа.

Робота у дусі милосердя—це не 
обов’язок, а радість. Виклики пере-
творюються на можливості зміцнити 
віру. Ми стаємо “свідками [доброти] 
Бога в усі часи і у всьому, і в усіх 
місцях, де [ми можемо] бути, аж до 
самої смерті” 6.

Ми усі можемо і маємо бути пов-
ністю задіяними в роботі спасіння. 
Спаситель дав нам таку відповідаль-
ність із обіцянням: “Я вибрав вас, і 
вас настановив, щоб ішли ви й при-
носили плід, і щоб плід ваш зостався, 
щоб дав вам Отець, чого тільки 
попросите в Імення Моє” 7.

Друге, Бог дав нам заповідь 
розмножуватися

Наші фізичні тіла—це благосло-
вення від Бога. Ми отримали їх з 
метою виконання роботи Небесного 
Батька, щоб “здійснювати безсмертя і 
вічне життя людини” 8. Тіло—це засіб 
досягнення нашого божественного 
потенціалу.

Тіло дозволяє слухняним ду-
ховним дітям Небесного Батька 
отримати досвід життя на землі 9. 
Народження дітей дає змогу ін-
шим духовним дітям Бога також 

насолоджуватися життям на землі. 
Усі, хто народжуються в смертне 
життя, мають можливість розвива-
тися і бути піднесеними, за умови, 
що вони виконують заповіді Бога.

Шлюб між чоловіком і жінкою—
це інститут, встановлений Богом для 
виконання заповіді розмножуватися. 
Стосунки людей тієї самої статі не 
приводять до розмноження.

Дійсний і законний шлюб, запе-
чатаний у храмі, в якому шануються 
завіти запечатування, дає батькам 
та їхнім дітям можливість мати 
найкращий досвід любові і підго-
товки до плідного життя. Він надає 
їм ідеальне оточення, в якому вони 
можуть жити за своїми завітами, 
укладеними з Богом.

Через любов, яку Небесний 
Батько має до нас, Він підготував 
спосіб, у який всі Його вірні діти, 
які не можуть насолоджуватися 
благословеннями шлюбу у завіті, 
і не мають дітей чи повноти цих 

благословень з причин, в яких вони 
не винні, будуть, у призначений 
Господом час, насолоджуватися цими 
благословеннями 10.

Сучасні пророки і апостоли ра-
дили усім, хто має можливість увійти 
в завіт вічного шлюбу, робити це 
з мудрістю і вірою. Ми не повинні 
відкладати на потім цей священний 
день через мирські справи чи підні-
мати вимоги щодо підходящого по-
дружжя на рівень, який дискваліфікує 
будь- якого можливого кандидата.

Обіцяння усім, запечатаним у 
завіті вічного шлюбу, і тим, хто 
приносить плід дотриманням своїх 
завітів, полягає у тому, що супротив-
ник ніколи не матиме сили знищити 
основу їхнього вічного напарництва.

Третє, Бог заповідав  
нам оволодівати землею

Оволодівати землею і панувати над 
усіма живими істотами,—це контро-
лювати ці речі, аби вони виконували 
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волю Бога 11 у служінні цілям Його 
дітей. Оволодівати також означає 
навчитися володіти нашими власними 
тілами 12. Це не означає бути безпоміч-
ними жертвами цих речей чи викори-
стовувати їх проти волі Бога 13.

Розвиток здатності оволодівати 
земними речами починається зі сми-
ренного визнання нашої людської 
слабкості і сили, доступної нам через 
Христа і Його Спокуту. Бо “Христос 
сказав: Якщо ви матимете віру в 
Мене, то матимете силу робити все, 
що Я вважаю за доцільне” 14. Ця сила 
стає для нас доступною, якщо ми 
вибираємо діяти у послушності Його 
заповідям. Ми збільшуємо наші здіб-
ності, прагнучи отримати дари Духа 
і розвиваючи наші таланти.

Я народився і виріс у досить сми-
ренних обставинах, типових для бага-
тьох сімей Африки. Я здобув здатність 
піднятися над тими обставинами, 
прагнучи й отримавши, з турботли-
вою допомогою моїх батьків, хорошу 
освіту. Отримання мною бачення 
того, ким я можу стати, було ключем 
до мого прогресу. Пізніше, як молода 
пара, ми з дружиною, Гледіс, знайшли 
відновлену євангелію, яка продовжує 
великою мірою благословляти наші 
життя духовним скеруванням. Як і в 
кожної сім’ї, у нас є свої випробування 
і труднощі. Але коли ми звертаємося 
до Господа за допомогою, ми знахо-
димо відповіді, які приносять мир і 
спокій, і не відчуваємо себе переван-
таженими цими проблемами.

Сьогоднішні випробування люд-
ського суспільства, включаючи амо-
ральність, порнографію, військові 
конфлікти, забруднення середовища, 
залежність від речовин і бідність, 
процвітають тому, що багато хто у 
світі добровільно пішли за “волею 
диявола чи плоті” 15 замість того, щоб 
піддатися волі Бога. “Вони не шука-
ють Господа, щоб установити Його 
праведність, але кожна людина йде 
своїм власним шляхом і за образом 
свого власного бога, чий образ є 
подобою світу” 16.

Але Бог запрошує усіх Своїх 
дітей отримати Його допомогу, щоб 
подолати і витерпіти виклики цього 
життя, такими словами:

“Я є Бог; Я створив світ і людей до 
того, як вони були в плоті.

… Якщо ти повернешся до Мене і 
прислухаєшся до Мого голосу, і пові-
риш, і покаєшся в усіх своїх прови-
нах, і будеш охрищений, саме у воді, 
в ім’я Мого Єдинонародженого Сина, 
… ти отримаєш дар Святого Духа, 
просячи все в Його ім’я, і що б ти не 
попросив, тобі буде дано” 17.

Вірні святі останніх днів, які розу-
міють свій божественний потенціал 
і всім серцем покладаються на силу, 
доступну через Спокуту Господа 
Ісуса Христа, зміцнюються у своїх 
природніх слабкостях і “можу[ть] 
зробити все” 18. Вони отримують 
здатність долати вмовляння злого, які 
зробили багатьох рабами супротив-
ника. Павло навчав:

“Вірний Бог, [і] не попустить, щоб 
ви випробовувалися більше, ніж мо-
жете; але при спробі й полегшення 
дасть, щоб знести могли ви її” 19.

“Бо в чому був Сам постраждав, 
випробовуваний, у тому Він може й 
випробовуваним помогти” 20.
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що Субота була Його даром для нас, 
пропонуючи справжній перепочинок 
від труднощів повсякденного життя 
і можливість для духовного і фізич-
ного відновлення. Бог дав нам цей 
особливий день не для розваг або 
щоденної праці, але для відпочинку 
від обовʼязку, з фізичним і духовним 
полегшенням.

Єврейською мовою слово Субота 
означає “відпочинок”. Мета Суботи 
відома ще з часів Сотворіння світу, 
коли після шести днів праці Господь 
спочив від роботи сотворіння 3. Коли 
Бог пізніше відкрив Мойсею Десять 
заповідей, Він заповідав, щоб ми “па-
мʼятали день суботній, щоб святити 
його” 4. Згодом Суботи дотримува-
лися як нагадування про звільнення 
Ізраїлю від рабства в Єгипті 5. Мож-
ливо, найважливіше те, що Суботу 
було дано як вічний завіт, постійне 
нагадування про те, що Господь 
може освятити Свій народ 6.

Крім цього зараз у Суботній день 
ми приймаємо причастя в памʼять 
про Спокуту Ісуса Христа 7. Роблячи 
це, ми укладаємо завіт, що бажаємо 
взяти на себе Його святе імʼя 8.

Спаситель називав Себе Господа-
рем Суботи 9. Це—Його день! Неодно-
разово Він просив нас пильнувати 
Суботу 10 або святити Суботній 
день 11. Ми уклали завіт це робити.

Старійшина Рассел М. Нельсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Дорогі брати і сестри, ці два дні 
конференції були славними. 
Ми були натхнені піднесе-

ною музикою та проникливими 
молитвами. Наші духи були напучені 
посланнями світла та істини. Цієї 
Великодньої неділі ми знову в єдності 
і щирості дякуємо Богу за пророка!

Запитання до кожного з нас таке: 
зважаючи на почуте і відчуте мною 
під час цієї конференції, як я змінюся? 
Якою б не була ваша відповідь, доз-
вольте мені запропонувати вам також 
оцінити свої почуття щодо Субот-
нього дня і свою поведінку в цей день.

Мене заінтригували слова Ісаї, 
який назвав Суботу “приємністю” 1. 
Однак мені цікаво, чи справді Субота 
є приємністю для вас і для мене?

Вперше я пізнав приємність Су-
боти багато років тому, коли, маючи 
напружений графік роботи хірур-
гом, я відчув, що Субота стала днем 
особистого зцілення. Наприкінці 
кожного тижня мої руки боліли від 
постійного миття їх милом, водою та 
йоржиком. Мені також потрібен був 
перепочинок від тягаря дуже відпові-
дальної професії. Неділя давала мені 
таке потрібне полегшення.

Що мав на увазі Спаситель, коли 
сказав, що “Субота постала для чо-
ловіка, а не чоловік для суботи?” 2 Я 
вірю, що Він хотів, аби ми зрозуміли, 

Субота є приємністю
Як ви можете зробити так, щоб ваша поведінка в Суботу 
приносила радість і приємність?

Небесний Батько дав нам 
заповідь і благословив нас при-
носити плід, розмножуватися та 
оволодівати землею, щоб ми могли 
стати, як Він. Він дав допомогу, 
щоб кожен з нас, згідно з нашим 
особистим вибором, міг зростати 
і ставати таким, як Він. Я молюся,  
щоб ми могли жити так, щоб 
нами керувало бачення нашої 
божественної природи, щоб ми 
отримали право на всі наші бо-
жественні привілеї і досягли своєї 
божественної долі.

Я свідчу про живу реальність 
Бога Батька та Його Улюбленого 
Сина, нашого Спасителя Ісуса 
Христа, про Його прославлений 
план щастя; і про ключі, які з Його 
волі були вручені пророкові, який 
сьогодні живе на землі, навіть 
Томасу С. Монсону, якого ми лю-
бимо і підтримуємо. Я молюся, щоб 
у нас була сила насолоджуватися 
повнотою Його благословень в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Мойсей 2:28; див. також  

Мойсей 2:26–27; Буття 1:26–28.
 2. Іван 15:5, 7–8.
 3. Учення і Завіти 20:37.
 4. Див. Мороній 7:44.
 5. Див. Мосія 3:19.
 6. Мосія 18:9.
 7. Іван 15:16.
 8. Мойсей 1:39.
 9. Див. Мойсей 5:10–11.
 10. Див. Довідник 2: Керування Церквою 

(2010), 1.3.3; Ezra Taft Benson, “To 
the Single Adult Sisters of the Church,” 
Ensign, Nov. 1988, 96–97.

 11. Див. Кн. Якова 2:18–19.
 12. Див. 1 Коринтянам 6:19–20;  

Галатам 5:16–25; 1 Солунянам 4:3–7; 
2 Тимофію 2:22.

 13. Див. Кн. Якова 2:12–16, 20–21.
 14. Мороній 7:33.
 15. 2 Нефій 10:24.
 16. Учення і Завіти 1:16.
 17. Мойсей 6:51–52.
 18. Алма 26:12.
 19. 1 Коринтянам 10:13.
 20. Євреям 2:18.
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Як ми святимо Суботній день? 
Коли я був значно молодшим, я вивчав 
складені іншими людьми списки 
того, що слід і чого не слід робити 
в Суботу. І лише пізніше я дізнався з 
Писань, що моя поведінка в Суботній 
день і моє ставлення до нього слу-
жило знаком між мною і моїм Небес-
ним Батьком 12. Маючи це розуміння, 
мені більше не потрібен був список 
того, що треба і чого не треба робити. 
Коли мені потрібно було прийняти рі-
шення, чи є якась справа прийнятною 
для Суботи, я просто запитував себе: 
“Який знак я хочу подати Богові?” Це 
запитання допомагало мені з кришта-
левою ясністю приймати рішення 
стосовно Суботнього дня.

Незважаючи на те, що вчення 
стосовно Суботнього дня має давнє 
походження, його було оновлено в ці 
останні дні як складову нового завіту 
з обіцянням. Послухайте силу цього 
божественного наказу:

“Щоб ти міг повніше утримувати 
себе незаплямованим від світу, ходи 
в дім молитви і піднось свої священ-
нодійства в Мій святий день;

Бо істинно це є день, призначе-
ний тобі, щоб відпочивати від своїх 

трудів і виявляти свою відданість 
Всевишньому. …

І в цей день … нехай їжа готується 
з єдиноспрямованістю серця, щоб 
твій піст міг бути досконалим, … щоб 
твоя радість могла бути повною. …

І якщо ви робитимете це з дякуван-
ням, з життєрадісними серцями й об-
личчями, … повнота землі є вашою” 13.

Уявіть масштаб цього твердження! 
Повнота землі обіцяна тим, хто 

зберігає Суботній день святим 14. 
Не дивно, що Ісая назвав Суботу 
“приємністю”.

Як ви можете зробити так, щоб 
ваша поведінка в Суботу приносила 
радість і приємність? Окрім того, 
що ви йдете до церкви, приймаєте 
причастя і виявляєте старанність у 
вашому конкретному покликанні 
служити, які інші справи допоможуть 
вам зробити Суботу приємністю для 
вас? Який знак ви дасте Господу, щоб 
показати свою любов до Нього?

Субота дає чудову нагоду для 
зміцнення сімейних уз. Зрештою, 
Бог хоче, щоб усі ми, Його діти, 
повернулися до Нього як святі, що 
отримали ендаумент, запечаталися 
в храмі сімʼями, з нашими предками, 
і з нашими нащадками.15

Ми робимо Суботу приємністю, 
коли навчаємо євангелії наших дітей. 
Наша відповідальність як батьків 
чітко зрозуміла. Господь сказав: 
“Якщо батьки мають дітей у Сіоні 
… і не вчать їх розуміти вчення про 
покаяння, віру в Христа, Сина живого 
Бога, і хрищення й дар Святого Духа 
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рукопокладанням у віці восьми років, 
гріх буде на головах батьків” 16.

Багато років тому Перше Прези-
дентство наголосило на важливості 
якісного проведення часу сімʼєю. 
Вони написали:

“Ми закликаємо батьків докласти 
всіх зусиль, щоб навчати і вихову-
вати своїх дітей за євангельськими 
принципами, завдяки яким вони бу-
дуть ближчими до Церкви. Дім є ос-
новою праведного життя, і не існує 
нічого, що могло б замінити дім або 
виповнити його важливу функцію у 
виконанні наданого Богом обовʼязку.

Ми радимо батькам і дітям зро-
бити найвищим пріоритетом сімейну 
молитву, домашній сімейний вечір, 
вивчення євангелії та навчання їй, а 
також корисні сімейні заходи. Якими 
достойними та прийнятними не 
були б інші потреби чи заходи, не 
слід дозволяти їм підміняти собою 
призначені Богом обовʼязки, які аде-
кватно спроможні виконувати лише 
батьки та сімʼї” 17.

Коли я обмірковую цю пораду, 
я майже хочу знову бути молодим 
батьком. Зараз батькам доступні такі 
прекрасні ресурси, щоб допомогти 

їм зробити проведений сімʼєю час 
більш значущим як у Суботу, так і 
в інші дні. У них є сайти LDS. org, 
Mormon. org, Біблійні відеоматеріали, 
Mormon Channel, Медіа- бібліотека, 
журнали Friend, New Era, Ensign, 
Ліягона, та багато, багато іншого. Ці 
ресурси дуже допомагають батькам 
у виконанні їхнього священного 
обовʼязку навчати своїх дітей. Жодна 
інша робота не перевершує правед-
ного, свідомого батьківства!

Коли ви будете навчати євангелії, 
ви будете більше дізнаватися. Це 
Господній спосіб допомогти вам зро-
зуміти Його євангелію. Він сказав:

“І я даю вам заповідь, щоб ви нав-
чали один одного ученню царства.

Навчайте старанно …, щоб вас 
було навчено досконаліше … у 
вченні, у законі євангелії, в усьому, 
що стосується царства Бога” 18.

Таке вивчення євангелії робить 
Суботу приємністю. Це обіцяння діє 
незалежно від кількості членів сімʼї, її 
складу або місця проживання.

Окрім часу, проведеного сімʼєю, ви 
можете відчути справжню приємність 
Суботи завдяки сімейно- історичній 
роботі. Пошук і знаходження членів 

сімʼї, які жили на землі до вас—ті, 
у кого не було нагоди прийняти 
євангелію, поки вони були тут—може 
принести величезну радість.

Я знаю це з особистого досвіду. 
Кілька років тому моя дорога дружина 
Венді вирішила навчитися дослід-
жувати сімейну історію. Спочатку 
робота просувалась повільно, але 
мало- помалу вона дізналася, наскільки 
легко виконувати цю священну 
роботу. І я ніколи не бачив її щасли-
вішою. Вам також не потрібно їхати 
до інших країн або навіть до центру 
сімейної історії. Вдома, за допомогою 
комп’ютера або мобільного пристрою 
ви можете знайти душі, які прагнуть 
отримати свої обряди. Зробіть Суботу 
приємністю, знаходячи своїх предків і 
визволяючи їх з духовної вʼязниці! 19

Зробіть Суботу приємністю, вико-
нуючи служіння іншим, особливо тим, 
хто недобре себе почуває або тим, 
хто самотній чи в нужді 20. Піднесення 
їхнього духа піднесе також і ваш дух.

Коли Ісая описував Суботу як 
“приємність”, він також навчав нас, 
як зробити її приємною. Він сказав:

“Якщо ради суботи [стримаєшся] 
…, щоб не чинити своїх забаганок 
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у день Мій святий, і будеш звати 
суботу приємністю, … і … поша-
нуєш [Господа],—не підеш своїми 
дорогами, діла свого не шукати-
меш та не будеш казати даремні 
слова:

тоді в Господі розкошувати ти 
будеш” 21.

Щоб не чинити “своїх забаганок” 
у Суботу, потрібна самодисципліна. 
Можливо, вам доведеться відмовити 
собі в чомусь такому, що вам подо-
бається. Якщо ви виберете розко-
шувати в Господі, ви не дозволите 
собі ставитися до цього дня як до 
будь- якого іншого. Повсякденними 
справами і розвагами можна займа-
тися в якийсь інший час.

Подумайте про таке: сплачуючи 
десятину, ми повертаємо Господу 
одну десяту нашого доходу. Дотри-
муючись святості Суботнього дня, ми 
присвячуємо Йому один день із семи. 
Тож це наш привілей присвячувати 
як гроші, так і час Тому, Хто кожного 
дня дає нам життя 22.

Віра в Бога породжує любов до 
Суботи; віра в Суботу породжує лю-
бов до Бога. Священна Субота дійсно 
є приємністю.

Тепер, коли ця конференція 
наближається до завершення, ми зна-
ємо, що де б ми не жили, ми маємо 
бути прикладом віруючих для наших 
сімей, сусідів і друзів 23. Істинно віру-
ючі дотримуються святості Субот-
нього дня.

Я завершую прощальним благан-
ням Моронія, наведеним ним напри-
кінці Книги Мормона. Він написав: 
“Прийдіть до Христа, і вдосконалюй-
теся в Ньому, і відриньте від себе 
всю безбожність; і якщо ви відринете 
від себе всю безбожність і любити-
мете Бога з усією вашою могутністю, 
розумом і силою, тоді … ви освячені 
в Христі” 24.

З любовʼю в серці я залишаю це 
з вами як свою молитву, свідчення і 
благословення у священне імʼя Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Ісая 58:13.
 2. Марк 2:27.
 3. Див. Буття 2:2–3.
 4. Вихід 20:8; див. також Повторення  

закону 5:12; Мосія 13:16; 18:23.
 5. Див. Повторення закону 5:14–15. Люди, 

які роблять вибір працювати сім днів 
на тиждень, по суті в залежності—від 
роботи або можливо від грошей, але 
вони все одно є рабами. Мільйонер, 

який працює сім днів на тиждень,  
є багатим рабом.

 6. Див. Вихід 31:13, 16.
 7. Див. Учення і Завіти 59:12. До Свого 

Воскресіння Господь запровадив 
причастя серед Своїх учнів під час 
свята Пасхи (див. Матвій 26:26–28; 
Марк 14:22–24). Воскреслий Господь 
запровадив причастя в памʼять про 
Свою Спокуту серед народу дав-
ньої Америки (див. 3 Нефій 18:1–12; 
Мороній 4:1–3; 5:2) і відновив його в 
наш час (див. Учення і Завіти 20:77, 
79). Прийняття причастя оновлює наш 
завіт, укладений під час хрищення, що 
ми будемо дотримуватися Його запові-
дей (див. Учення і Завіти 20:68).

 8. Див. Учення і Завіти 20:37, 77.
 9. Див. Матвій 12:8; Марк 2:28; Лука 6:5.
 10. Див. Вихід 31:13; Левит 19:3, 30; 26:2; 

Учення і Завіти 68:29.
 11. Див. Єзекіїль 20:20; 44:24.
 12. Див. Вихід 31:13; Єзекіїль 20:12, 20.
 13. Учення і Завіти 59:9–10, 13, 15–16.
 14. Див. Левит 26:2–4.
 15. Див. Учення і Завіти 128:15–18.
 16. Учення і Завіти 68:25; курсив додано; 

див. також Мойсей 6:58–62.
 17. Лист від Першого Президентства,  

11 лют. 1999 р.; цитовано в Довідник 2: 
Керування Церквою (2010), 1.4.1.

 18. Учення і Завіти 88:77–78.
 19. Див. Ісая 61:1; Учення і Завіти 128:22; 

138:57–59.
 20. Див. Матвій 25:35–40.
 21. Ісая 58:13–14; курсив додано.
 22. Див. Мосія 2:21.
 23. Див. 1 Тимофію 4:12.
 24. Мороній 10:32–33.
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Промовець Історія

Ніл Л. Андерсен (119) Томас С. Монсон, тоді ще старійшина, каже Нілу Л. Андерсену, що Господь відкриває двері й творить чудеса. Віра подружньої пари із Таїланду  
не слабшає після того, як чоловік був паралізований. Після зустрічі в Кот- дʼІвуарі дві подружні пари святих останніх днів будують там Боже царство.

Уілфорд В. Андерсен (54) Індіанець каже лікарю, що може навчити його танцювати, але необхідно, щоб той чув музику.

Девід А. Беднар (46) Бувши хлопчиком, Девід А. Беднар боявся, що його кинуть до вʼязниці через те, що він розбив вітрину магазину.

Лінда К. Бертон (29) Батько каже своїм дітям, що вони будуть перебувати у безпеці, якщо залишатимуться на подвірʼї, обгородженому мотузкою. Господь скеровує 
сестру у створенні разом з чоловіком домівки, де Дух завжди буде бажаним гостем.

Джеральд Коссе (98) Проживши 22 роки неподалік Парижа, сімʼя Коссе виявила, що ні разу не була на Ейфелевій вежі. Троє африканців пройшли більше 300 миль 
(480 км), щоб відвідати конференцію округу, заплатити десятину й отримати примірники Книги Мормона.

Д. Тодд Крістофферсон (50) Д. Тодд Крістофферсон підбадьорює жінку, яка невпевнена, що є хорошою матірʼю, та молиться про неї.

Л. Уітні Клейтон (36) Семирічна дівчинка, яка вижила після падіння літака, долаючи труднощі, йде на світло, яке видніється вдалечині, поки не досягає безпеки.

Квентін Л. Кук (62) Дядько старійшини Квентіна Л. Кука був убитий під час бойових дій у Другій світовій війні. Член Церкви із Самоа, прагнучи помолитися про свою 
хворобу, приходить до лікаря, щоб зʼясувати, що з ним не так.

Шеріл А. Есплін (8) Шеріл А. Есплін відвідує збори, на яких сестри дізнаються, що істина і Святий Дух надають їхнім домівкам та сімʼям силу протистояти злу.  
Сестра прадіда сестри Шеріл А. Есплін отримує сильне відчуття поділитися своїм свідченням.

Генрі Б. Айрінг (17) Святий Дух приносить втішення й надає сили сумуючим батькам маленького хлопчика, який загинув через нещасний випадок.
(22) Генрі Б. Айрінг відчуває себе благословенним через те, що його пожертвування від посту можуть допомогти святим у Вануату, де промчав 
нищівний тропічний циклон. Сестра висловлює вдячність за пожертвування від посту, які були підтримкою для неї та інших членів Церкви під час 
громадянської війни в Сьєрра- Ліоне.
(84) Коли 13- річний Генрі Б. Айрінг збирав пожертвування від посту, чоловік наказав йому йти геть. Генрі Б. Айрінг був натхненний благословити 
на життя дитину, яка зазнала тяжких ушкоджень. Святий Дух надихає вмираючого чоловіка служити у своєму покликанні й дає йому відчути, яким 
великим є навантаження єпископа.

Ларрі М. Гібсон (77) Батько дає Ларрі М. Гібсону срібний долар, щоб нагадати про його вічну долю. Ларрі М. Гібсон зі своїми синами проходить 50 миль (80 км) за 19 годин.

Джеффрі Р. Холланд (104) Молодий чоловік рятує свого старшого брата від падіння з прямовисної стіни каньйону, схопивши його за запʼястки і витягнувши на безпечне місце.

Томас С. Монсон (88) Томас С. Монсон, тоді ще диякон, відчуває себе благословенним, коли приніс причастя хворому чоловіку. Томас С. Монсон розвиває любов  
до Книги Мормона після відвідування могили Мартіна Гарріса. Служачи у Військово- морських силах США, Томас С. Монсон дає благословення 
священства другу і той зцілюється.
(91) Помолившись у храмі про повернення до своєї місії, молодий чоловік отримує запевнення від колишнього місіонера, який служив у тій самій місії.

Брент Х. Нільсон (101) Брент Х. Нільсон та члени його сімʼї виявляли терпіння й любов до малоактивного члена сімʼї й сподівалися на її повернення назад у Церкву.

Бонні Л. Оскарсон (14) Молода жінка в Італії в 1850 р. протистояла натовпу. Дочка Бонні Л. Оскарсон захищає материнство в школі, де навчаються її діти.

Бойд К. Пекер (26) Бойд К. Пекер чекає біля класної кімнати в коледжі свою майбутню дружину, Донну Сміт, щоб вона дала йому печива й поцілувала.

Кевін У. Пірсон (114) Президент Гебер Дж. Грант молиться, щоб йому залишитися вірним до кінця. Кевін У. Пірсон залишає свою роботу, щоб прийняти покликання 
служити президентом місії.

Рафаель Е. Піно (117) Діти Рафаеля Е. Піно вчаться цінувати перспективу завдяки телепередачі та складанню мозаїчних пазлів. Хлопчик питає у Мікеланджело,  
як той знав, що фігура Давида була в мармуровій глибі.

Дейл Г. Ренлунд (56) Мати в Південній Африці навчає свою дочку толерантності. До місіонера приходить відчуття, яке допомагає йому бути терпеливим зі своїм напарником.

Майкл Т. Рінгвуд (59) Майкл Т. Рінгвуд на своїй місії і в семінарії дізнається, що служіння, яке є найбільше вартим, як правило, визнається тільки Богом.

Уліссес Соарес (70) Диякон застерігає своїх однокласників стосовно порнографії. Уліссес Соарес дізнається на своїй місії, що зло не може зруйнувати силу свідчення 
послідовників Христа.

Джозеф В. Сітаті (126) Джозеф В. Сітаті піднявся з бідності завдяки отриманню хорошої освіти.

Керол М. Стівенс (11) Керол М. Стівенс відвідує сестру- індіанку в шт. Аризона, США, яка ввважає себе бабусею для кожного.

Дітер Ф. Ухтдорф (80) Один управитель у Росії збирає селян та розміщує картонні фасади, щоб справити враження на іноземних послів. Провідники колів ставлять мету 
зосередитися на своєму служінні.

Розмарі M. Уіксом (93) Малоактивна сестра відновлює свою віру після вивчення євангелії, читання Книги Мормона й отримання підтримки від членів сімʼї та приходу.

Хорхе Ф. Себаллос (123) Батько 12- річного Хорхе Ф. Себаллоса дозволяє йому приєднатися до Церкви. Віддана подружня пара приймає волю Небесного Батька,  
коли помирає їхня маленька дитина.

Покажчик історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції

Далі подано перелік вибраних історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції і які можна використати  
під час особистого навчання, на домашніх сімейних вечорах та інших уроках. Номер вказує на сторінку початку виступу.
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Для дітей
• Старійшина Девід А. Беднар, з 

Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, розповів історію про почуття 
страху, яке його охопило, коли 
він випадково розбив вітрину 
магазину неподалік свого дому 
(сторінка 46). Потів він навчав, що 
коли ми дивимося на Ісуса Христа 
і йдемо за Ним, то на зміну страху 
може прийти почуття миру. Що ми 
можемо робити кожного дня, аби 
допомогти нашим дітям сподіва-
тися на Спасителя? Як ви можете 
навчити їх рухатися вперед до 
Христа навіть у важкі часи?

• Сестра Лінда К. Бертон, гене-
ральний президент Товариства 
допомоги, розказала про сімʼю, яка 
переїхала в новий дім, де подвірʼя 
не було обгородженим (сторінка 

29). Батько позначив межі подвірʼя 
мотузкою і сказав дітям, що вони 
будуть у безпеці, якщо не перехо-
дитимуть за її межі. Діти слухалися 
цього, навіть коли мʼяч перелітав 
через цю мотузку. Як батьки можуть 
допомогти дітям бути у безпеці? Які 
благословення приходять завдяки 
послуху нашим батькам? Які межі 
ставить нам Небесний Батько?

• Єпископ Джеральд Коссе, перший 
радник у Верховному єпископаті, 
розповів історію про трьох чоло-
віків в Африці, які йшли два тижні 
грязькими стежками, щоб відвідати 
збори округу (сторінка 98)! Вони 
залишилися ще на тиждень, щоб 
прийняти причастя перед повер-
ненням додому. Потім вони по-
ставивши собі на голови коробки, 
наповнені примірниками Книги 

Мормона, понесли їх, щоб роздати 
людям у своєму селі. Чи думаєте 
ви про євангелію, як про щось чу-
дове? Чим ви готові пожертвувати, 
щоб жити за євангелією?

Для молоді
• У багатьох виступах на цій конфе-

ренції наголошувалося на важливо-
сті сім’ї та дому. Наприклад, сестра 
Бонні Л. Оскарсон, генеральний 
президент Товариства молодих 
жінок, попросила членів Церкви 
“захищати дім, як місце, яке за свя-
тістю стоїть лише на другому місці 
після храму” (сторінка 14). Що ви 
можете робити, аби захистити дім? 
Як ви можете допомагати зробити 
ваш дім священним місцем?

• Старійшина Рассел М. Нельсон, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
навчав, що наше ставлення й пове-
дінка в Суботній день є знаком між 
Небесним Батьком і нами (сторінка 
129). Читаючи виступ старійшини 
Нельсона, ви можете подумати про 
наступну неділю й запитати себе: 
“Який знак я хочу дати Богу?”

• Старійшина Уліссес Соарес, з 
президентства сімдесятників, 
розказав про одного диякона, який 
наслідував приклад полководця 
Моронія (сторінка 70). Коли мо-
лодий чоловік побачив, що дехто 
з його однокласників дивляться 
порнографію на своїх мобіль-
них телефонах, він сказав їм, що 
вони роблять погано і мають це 
припинити. Один з його друзів так 
і зробив. Як ми можемо отримати 
силу, щоб вибирати правильно? Як 
нам дізнатися, що є безпечним для 
нас, щоб насолоджуватися цим?

• Електронні пристрої можуть ви-
кликати почуття повної свободи, 
оскільки дають доступ майже до 
безмежної інформації та ЗМІ. Але 
чи зупинялися ви, щоб подумати, 
може, вони управляють вами? Ста-
рійшина Хосе А. Тейксейра, сім-
десятник, сказав: “Відкладайте на 

Як зробити конференцію частиною 
нашого життя
Подумайте над тим, як використати деякі з цих завдань і запитань,  
як початок для сімейного обговорення або особистого розмірковування.

Вони виступали перед нами
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якийсь час ваші мобільні пристрої” 
(сторінка 96). Спробуйте зробити 
це. Найближчим часом виберіть 
день, щоб не користуватися елек-
тронними пристроями. Здавалося 
б, це останнє, що вам би хотілося 
зробити, однак ви будете здивовані 
тим, наскільки більше часу ви про-
ведете, розмовляючи з друзями та 
сімʼєю і ділячись з ними спогадами.

• Піст— один із найкращих способів 
набути духовної сили. Президент 
Генрі Б. Айрінг, перший радник у 
Першому Президентстві, нагадав 
нам, що піст і молитва зміцнили 
Ісуса, щоб не піддатися спокусам 
Сатани, коли Спаситель був у пу-
стині (сторінка 22). У наступну не-
ділю посту спробуйте наслідувати 
приклад Ісуса і постіться з певною 
метою. Ви отримаєте божественну 
допомогу, а також захист.

Для дорослих
• Кілька виступів на конференції 

стосувалися важливості шлюбу  
та сімʼї в суспільстві і у плані спа-
сіння. Ви можете дати відповідь 
на пʼять запитань сестри Бертон, 
що на сторінці 31, та з молитвою 
поміркувати, як ви можете краще 
надихати й любити найдорож-
чих вам людей. Сімʼєю 
обговоріть, як вам краще 
зосереджувати свій дім на 
Ісусі Христі і як вам краще 
підтримувати одне одного.

• Президент Томас С. Монсон 
нагадав нам про благосло-
вення, які приходять від 
храмового поклоніння, в 
т.ч. одухотвореність, мир 
і сила долати спокуси та 
випробування (сторінка 
91). “Коли ми відвідуємо 
храм,— сказав він,— до нас 
можуть прийти одухотво-
реність і відчуття миру, які 
перевершують будь- які 
інші почуття, здатні прийти 
в людське серце”. Як ви 

можете зробити ваше відвідування 
храму більш змістовним?

• Віра в Ісуса Христа— це принцип 
дії. “Те, що ми почнемо вірити у 
Спасителя і Його євангелію випад-
ково, є не більш імовірним, ніж те, 
що ми випадково помолимося або 
сплатимо десятину,—сказав старій-
шина Л. Уітні Клейтон, з президент-
ства сімдесятників.—Ми активно 
вибираємо вірити” (сторінка 36). 
Читаючи його виступ, а також ви-
ступи старійшини Далліна Х. Оукса, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
(сторінка 32); Розмарі М. Уіксом, 
генерального президента Початко-
вого товариства (сторінка 93); єпи-
скопа Джеральда Коссе (сторінка 

98); старійшини Кевіна У. Пірсона, 
сімдесятника (сторінка 114), ви 
можете скласти список шляхів 
зміцнення своєї віру в Ісуса Христа 
та Його євангелію. Потім складіть 
список обіцяних благословень, що 
приходять завдяки зміцненню віри.

• Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
навчав, що Спокута і Воскресіння 
Спасителя— це “найвеличніший 
вияв чистої любові, яку будь- коли 
було продемонстровано в історії 
цього світу” (сторінка 104). Як 
можуть ваші думки, слова і вчинки 
краще відображати вашу вдячність 
за те, що зробив Спаситель?

• Президент Дітер Ф. Ухтдорф, дру-
гий радник у Першому Президент-
стві, пояснив, що таке дивовижний 
дар благодаті й чому важливі 
послух і покаяння. “Намагаючись 
зрозуміти Божий дар благодаті всім 
своїм серцем і розумом, ми маємо 
ще більше причин любити і слу-
хатися нашого Небесного Батька 
з лагідністю і вдячністю”,— сказав 
він (сторінка 107). Можна більше 
дізнатися про благодать, читаючи 
Римлянам 3:23; 6:1–4; 2 Нефій 25:23, 
26; Мосія 2:21; 5:2; 27:25; Алма 34:10, 
15; Етер 12:27; і Мороній 10:32. ◼
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Оголошено про будівництво  
трьох нових храмів

Президент Томас С. Монсон 
оголосив під час недільної 
ранкової сесії генеральної 

конференції, що заплановано будів-
ництво храмів у Порт- о- Пренсі, Гаїті; 
Абіджані, Кот- д’Івуар; та Бангкоку, 
Таїланд. Кожен з храмів буде пер-
шим, побудованим у цих країнах. 
Згодом буде оголошено точне місце 
розташування цих храмів.

Президент Монсон сказав: “Чудові 
благословення прибережені для 

наших вірних членів Церкви в цих 
місцях і скрізь по світу, де знахо-
дяться храми”.

Храм у Порт- о- Пренсі, Гаїті
У Гаїті проживає понад 20000 

святих останніх днів; населення цієї 
країни складає приблизно 10 міль-
йонів чоловік. Місіонерська робота 
офіційно розпочалася у 1980 році. 
Найближчим храмом є храм у Санто- 
Домінго, Домініканська Республіка. 

Церковні новини

Хоча цей храм розташований на 
тому ж самому острові, подорож 
до нього займає майже цілий день.

Храм в Абіджані, Кот- д’Івуар
У Кот- д’Івуарі проживають по-

над 27000 членів Церкви; населення 
цієї країни складає приблизно 20 
мільйонів чоловік. Місіонерська 
робота офіційно розпочалася у 
1988 році. Найближчим храмом є 
храм в Аккрі, Гана, розташований 
на відстані 550 км.

Храм у Бангкоку, Таїланд
У Таїланді проживає понад 19000 

святих останніх днів; населення цієї 
країни складає приблизно 67 мільйо-
нів чоловік. Церкву в Таїланді було 
офіційно організовано в 1966 році. 
Храм у Бангкоку, Таїланд, слугуватиме 
святим останніх днів з Таїланду, а та-
кож усієї Південно- Східної Азії. Наразі 
найближчим храмом до Таїланду є 
храм у Гонконгу, Китай, розташова-
ний на відстані понад 1610 км.

Інші новини про храми
Оголошено дати проведення днів 

відкритих дверей, культурних святку-
вань та відкриття пʼяти храмів у  
2015 році: в Кордобі, Аргентина; 
Пейсоні, шт. Юта, США; Трухійо, 
Перу; Індіанаполісі, шт. Індіана, 
США; та Тіхуані, Мексика. Реконстру-
йований храм у Мехіко, Мексика, та-
кож буде переосвячений у 2015 році.

Протягом останніх двох років 
Церква зосередила зусилля на завер-
шенні будівництва раніше оголоше-
них храмів. Окрім 3 нових храмів, 
зараз діють 144 храми, 5 знаходяться 
на реконструкції, 13 зводяться і 13 
раніше оголошених знаходяться на 
різних етапах підготовки перед по-
чатком будівництва. ◼
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Під час генеральної конференції 
було підтримано пʼять нових 
генеральних авторитетів, які 

служитимуть у Першому кворумі 
сімдесятників. Це старійшина Кім Б. 
Кларк, старійшина Аллен Д. Хейні, 
старійшина Вон Дж. Кітч, старійшина 
Уго Монтойя та старійшина Верн П. 
Стенфілл.

Також було підтримано нове ге-
неральне президентство Товариства 
молодих чоловіків. Стівен В. Оуен 
служитиме президентом, Дуглас Д. 
Холмс— першим радником і  
М. Джозеф Бро— другим радником.

Також було підтримано нового 
радника у генеральному президент-
стві Початкового товариства. Мері Р. 
Дурхем було підтримано служити 
другим радником. Розмарі М. Уіксом 
продовжить служити президентом, а 
Шеріл А. Есплін, яка раніше служила 
другим радником, зараз служитиме 
першим радником.

З біографіями новопокликаних 
провідників можна ознайомитися 
на сторінках 140–144. ◼

Підтримано  
нових провідників

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому 

Президентстві, закликав у Вати-
кані до “відродження щасливих 
шлюбів” на міжнародному 
міжконфесійному саміті, органі-
зованому католицькою церквою 
18 листопада 2014 р. На цей 
захід, що називався “Взаємодо-
повнюваність чоловіка і жінки”, 
зібралися разом релігійні про-
відники з 14 конфесій і 23 країн.

“Чоловік і жінка, обʼєднані у 
шлюбі, мають неперевершену 
силу, щоб створити щастя для 
самих себе, для своїх сімей і 
для оточуючих”,— сказав прези-
дент Айрінг. ◼

Президент 
Айрінг на саміті 
у Ватикані

Книгу Мормона, яку нещодавно 
було опубліковано косраеан-
ською мовою, тепер перекла-

дено 110- ма мовами. Косрае— це 
острів у Федеративних Штатах 
Мікронезії.

Примірники Книги Мормона, 
надруковані косраеанською мовою, 
будуть доступні в липні 2015 року. 
Цифрові версії стали доступні в 
березні на сайті LDS.org, а також у 
мобільних застосунках Gospel Library 
та Book of Mormon. Церква зараз 
розміщує цифрові версії Священних 
Писань одночасно з відправленням 
книжного тексту для друку. Таким 
чином щойно перекладені Священні 
Писання стають доступними для 
членів Церкви набагато раніше.

Про кілька нових перекладів 
Священних Писань буде оголошено 
впродовж наступних двох років. 
Лише у 2015 році вийдуть друком три 
нових переклади Книги Мормона і 
пʼять додаткових перекладів трикниж-
них видань (Книга Мормона, Учення 
і Завіти та Дорогоцінна Перлина, які 

публікуються одним 
виданням). 
Членів Церкви, 

які розмовляють 
відповідними 
мовами, буде 
поінформовано, 
коли будуть 
доступні цифрові 
версії. ◼

Книга Мормона 
110- ма мовами
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Старійшина Лінн Г. Роббінс,  
з президентства сімдесятників, 

виступатиме на всесвітньому  
духовному вечорі для дорослої  
молоді, що транслюватиметься  
в неділю, 3 травня 2015 р. о 18:00 
за літнім часом у Юті. Ця трасляція 
буде другою з трьох всесвітніх  
духовних вечорів, запланованих  
на 2015 рік.

Відвідати трансляцію запрошується 
вся доросла молодь (віком від 18 до 
30 років), а також учні, які закінчують 
середню школу або подібні заклади. 
Трансляцію можна дивитися за 
допомогою церковної супутникової 
системи, Інтернету та інших ЗМІ. До-
даткові матеріали, за основу яких взяті 
виступи на духовних вечорах, також 
доступні на devotionals. lds. org. ◼

Зміцнення віри  
за допомогою  
Біблійних  
відеофільмів

Цього року ви можете допомогти 
зміцнити віру в Ісуса Христа—

вашу власну і віру інших людей— 
переглядаючи та ділячись з іншими 
відеофільмом The Life of Jesus 
Christ Bible Videos [Життя Ісуса 
Христа. Біблійні відеофільми] на 
сайті BibleVideos. org та в застосунку 
Bible Videos.

Ці ресурси, які сприяють форму-
ванню віри, вільно пропонуються 
іншим церквам як прагнення поді-
литися посланням про Спасителя 
якомога більше по всьому світу, 
допомогти глядачам відчути Його 
любов і надихнути їх мати бажання 
стати більш схожими на Нього.

З 92 біблійних відеофільмів, ство-
рених Церквою впродовж останніх 
трьох років, більше половини було 
перекладено з англійської мови 
іспанською, португальською, італій-
ською, французькою, російською, 
німецькою, корейською, японською 
та китайською мовами. ◼

Молодь зі всього світу запро-
шується до участі в інтер-
активній сесії спілкування 

наживо в форматі “Запитання і 
відповіді лицем до лиця” зі старій-
шиною Девідом А. Беднаром, з 
Ковруму Дванадцятьох Апостолів, 
та його дружиною Сюзен.

Ви можете приєднатися до інтерак-
тивного чату 12 травня 2015 р. о 18:00 
за літнім часом у Юті, дивлячись тран-
сляцію наживо на LDS. org, сторінці 
LDS Youth на Facebook, сайті Youth 
Activities (lds. org/ youth/ activities)  
або сторінці Mormon Channel на 
YouTube. Цю трансляцію також син-
хронно перекладатимуть іспанською, 
португальською, італійською, німець-
кою, французькою, російською, ко-
рейською, японською та китайською 
мовами.

Молодь запрошують надсилати 
запитання на сайті Youth Activities до 
і під час цієї події; вони також можуть 
слідкувати за спілкуванням за допо-
могою #LDSface2face.

Старійшина Беднар сказав: “Ми 
закликаємо молодь, щоб вони, готую-
чись до цієї події, прагнули скерування 
Духа, обмірковуючи, які запитання 
поставити. Коли Дух перебуває з нами, 
всі ми навчатимемося разом”. ◼

Запитання і відповіді зі старійшиною і 
сестрою Беднар

Духовний вечір для дорослої молоді
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У травні цього року на сайті 
LDS. org зʼявиться нова струк-

тура меню і вдосконалена навіга-
ція. Завдяки цьому останньому з 
постійних покращень офіційного 
сайту Церкви, він стане більш 
персоналізованим і легшим для 
користування.

Розробники і дизайнери оп-
рацювали отримувані протягом 

років відгуки користувачів, провели 
додаткове дослідження і створили 
більш інтуїтивно зрозуміле меню. Те-
стування показало, що завдяки новій 
навігації знаходити вміст і матеріали 
стало набагато легше.

Щоб допомогти членам Церкви 
звикнути до нового дизайну, також 
додано відеоекскурсію по сайту 
LDS. org. ◼

Що роблять святі останніх 
днів для покращення гро-
мад, в яких вони живуть? 

Дізнайтеся про це, зайшовши на 
MormonNewsroom. org. Далі наведено 
кілька прикладів нещодавніх пові-
домлень на міжнародних веб- сайтах 
Newsroom.

Нова Зеландія і Вануату
Коли циклон Пем вразив Вануату, 

невелику острівну країну в Тихому 
океані, святі останніх днів в Окленді, 
Нова Зеландія, разом з гуманітар-
ними службами Церкви обʼєднали 
зусилля, щоб допомогти тим, хто 
постраждав у результаті цього 
шторму. Вони зібрали 2000 ящиків з 
продуктами, щоб допомогти якомога 
більшій кількості населення, яке 
постраждало. У кожний контейнер 
були вкладені борошно, рис, консер-
вовані фрукти, боби, солонина, риба, 
крекери, родзинки, локшина, сухе 

шоколадне 
молоко та 
консервний 
ніж. Такі контей-
нери можна було 
використовувати 
і для інших цілей, 
наприклад, для принесення 
води.

Домініканська Республіка і Канада
У Домініканській Республіці та 

Канаді жінки- святі останніх днів 
приєдналися до відзначення Міжна-
родного жіночого дня, що проходить 
під егідою Організації Обʼєднаних 
Націй. Більше 1200 жінок зібралися 
в церковних домах зборів в кількох 
місцях у Домініканській Республіці, 
щоб вшанувати жінок за великий 
внесок, який вони роблять у світ. 
Релігійні, громадські та військові 
провідники взяли участь у цьому 
заході; в його програмі були музичні 

номери та промови. У Канаді жінки- 
святі останніх днів також відзначили 
цей день, ділячись інформацією про 
Товариство допомоги і зазначаючи, 
що воно є “величезним інструментом 
для служіння по всьому світу”.

Сполучене Королівство Великої Британії
Їхньою початковою метою було 

пошити 100 одиниць одягу для бід-
них дітей Африки, а коли вони вже 
зробили це, жінки з приходу Ковен-
трі в Англії пошили ще більше 230 
одиниць. Цей простий одяг, пошитий 
із наволочок, виготовити легко. Одна 
сестра, яка до цього не вміла шити, 
змогла пошити 3 платтячка.

Арканзас, США
Більше 600 людей взяли участь у 

міжконфесійному духовному заході 
громади, присвяченому темі релігій-
ної свободи. Він був організований 
колом Литтл- Рок, шт. Арканзас, а 
також представниками католицької, 
методистської, ісламської громад та 
представником радіостанції єванге-
лістів. На цьому міжконфесійному 
заході був показаний відеозапис 
звернення віце- губернатора штату, а 
заключну молитву прочитав сенатор 
від цього штату; обидва вони є бап-
тистами. Організатори сказали, що ця 
подія звела “мости розуміння”. ◼

Веб- сайти Feature Service

Вдосконалений сайт LDS.org
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Старійшина  
Кім Б. Кларк
Перший кворум сімдесятників

Набуття освіти впродовж всього життя— і студен-
том, і викладачем—піде на користь старійшині 

Кіму Брайсу Кларку в його новому призначенні в 
Перший кворум сімдесятників. Підтриманий 4 квітня 
2015 р., старійшина Кларк розпочне своє служіння 
уже через кілька тижнів, завершивши виконання 
своїх обовʼязків президента Університету Бригама 
Янга—Айдахо.

“Я навчався в школі, починаючи з пʼяти років,— 
сказав новопокликаний сімдесятник.—  Я люблю 
навчання і викладання”.

Він народився у Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, 20 
березня 1949 р. в сім’ї Мервіна та Хелен Мар Кларк, 
був найстаршим з їхніх трьох дітей. Його дитинство 
проходило в Солт- Лейк- Сіті, а коли йому було 11 
років, його батько отримав роботу в Спокані, шт. 
Вашингтон.

Хоч він і планував навчатися в Університеті 
Бригама Янга у Прово, шт. Юта, усе ж в передостан-
ньому класі середньої школи він відчув, що треба 
спробувати й інші варіанти, тому вирішив вступити 
в Гарвардський університет в Массачусетсі. Це 
місце, зрештою, стане для нього домівкою більш 
як на три десятиліття.

Після першого року навчання в Гарварді старій-
шина Кларк відслужив місію у Південній Німеччині 
з 1968 по 1970 роки. Після повернення він відвідував 
УБЯ, де невдовзі зустрів у своєму приході Сью Лор-
рейн Хант. Через кілька місяців, 14 червня 1971 р., 
вони одружилися. Вони є батьками сімох дітей.

Відразу після одруження пара переїхала у місце-
вість неподалік Бостона, шт. Массачусетс, і старій-
шина Кларк знову був прийнятий у Гарвард. Там він 
здобув ступінь бакалавра мистецтв, ступінь магістра 
мистецтв і ступінь доктора філософії—усі в галузі 
економіки. Старійшина Кларк почав працювати в 
Гарвардській школі бізнесу в 1978 р., а пізніше, в 
1995 р., став деканом цієї школи. У 2005 р. він став 
президентом Університету Бригама Янга—Айдахо 
і прослужив ним майже десятиліття.

Старійшина Кларк служив президентом кво-
руму старійшин, виконавчим секретарем приходу, 
радником єпископа, єпископом, членом вищої ради, 
радником президента місії колу і територіальним 
сімдесятником. ◼

Чотири особисті розповіді про Перше видіння, напи-
сані Джозефом Смітом, зараз доступні 10 мовами. 

Їх можна знайти на сайті josephsmithpapers. org, де за 
допомогою он- лайн- оглядача можна також отримати 
доступ до оригіналів документів і щоденників. ◼

Розповіді про Перше 
видіння

З травня 2015 року по жовтень 2015 року уроки для 
носіїв Мелхиседекового священства і Товариства 

допомоги кожної четвертої неділі мають готуватися із 
застосуванням одного або більше виступів з квітневої 
генеральної конференції 2015 року. У жовтні 2015 
року виступи можна вибирати або з квітневої, або з 
жовтневої генеральної конференції 2015 року. Пре-
зиденти колів і округів повинні вибрати, які виступи 
будуть використовуватися в їхній місцевості, або ж 
вони можуть делегувати цю відповідальність єписко-
пам і президентам філій.

Тих, хто відвідують уроки кожної четвертої неділі, 
слід заохочувати вивчати ці виступити завчасно. Ви-
ступи з конференції доступні різними мовами на сайті: 
conference. lds. org. ◼

Учення для нашого часу
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Поворотний момент в житті старійшини Вона Г. 
Кітча настав тоді, коли він закінчував працювати 

судовим клерком у Голови Верховного суду Спо-
лучених Штатів Уоррена Е. Бергера та судді Вер-
ховного суду Сполучених Штатів Антоніна Скаліа 
й готувався займатися юридичною практикою.

Він міг би працювати у будь- якому місті Сполу-
чених Штатів в багатьох різних великих юридичних 
фірмах. Натомість він та його дружина, Берніс Пимм 
Кітч, молилися про натхнення, щоб знати, що їм слід 
робити. Після певного періоду пошуків пара повер-
нулася в Солт- Лейк- Сіті, де він пішов працювати в 
юридичну фірму Kirton McConkie.

У той час старійшина Кітч вважав, що він може 
пожертвувати можливістю працювати над новими 
судовими справами заради того, щоб бути поряд із 
сімʼєю. Тому старійшина Кітч як найнятий Церквою 
з іншої компанії консультант з юридичних питань 
займався конституційними питаннями та преце-
дентними справами у сфері релігійної свободи. Він 
представляв майже всі основні релігійні конфесії в 
країні. “Мені сподобалося працювати для таких чу-
дових клієнтів і бути здатним трудитися над такими 
важливими питаннями”,— сказав він.

Старійшина Кітч, який народився 17 березня 1960 
р. у Прово, шт. Юта, в сімʼї Гері та Дінн Кітч, є най-
старшим з їхніх чотирьох дітей. Його сімʼя спочатку 
жила в Оремі, шт. Юта, а потім переїхала в Плезент 
Гроув, шт. Юта, де він та його майбутня дружина 
служили разом в раді семінарії в старших класах 
середньої школи.

Старійшина Кітч служив у Дюссельдорфській 
Німецькій місії і полюбив німецький народ. По-
вернувшись з місії, він одружився з Берніс Пимм у 
Солт- Лейкському храмі 21 листопада 1981 р.; у них 
шестеро дітей. У 1984 р. старійшина Кітч закінчив 
Університет Бригама Янга, отримавши ступінь в га-
лузі політичних наук, а ступінь в галузі юриспруден-
ції в цьому університеті він отримав у 1987 р.

До того, як 4 квітня 2014 року його підтримали 
членом Першого кворуму сімдесятників, він служив 
у єпископатах, членом вищої ради, президентом 
колу і територіальним сімдесятником. ◼

Старійшина Аллен Деккер Хейні був підтриманий 
членом Першого кворуму сімдесятників 4 квітня 

2015 року.
Старійшина Хейні народився 29 серпня 1958 р. 

у сімʼї Ван Ллойда та Сари Лулу Люїс Хейні.
Він народився у Логані, шт. Юта, але провів 

більшу частину свого дитинства в інших містах 
північної частини штату Юта і в Силіконовій долині 
у Каліфорнії. Він відвідував пʼять різних початкових 
шкіл, дві середні школи, і, зрештою, середню школу 
в Баунтифулі, шт. Юта.

Завдяки такому розмаїттю досвіду “я отримав 
важливий урок щодо того, як навчитися цінувати 
кожну людину,— сказав він,— оскільки, здавалося, що 
кожного року я змінював місце проживання і мені 
знову доводилося знаходити нових друзів. У Церкві 
мені подобається те, що вона надає нам нагоду спіл-
куватися з людьми і цінувати їхнє різне походження, 
досвід, таланти та здібності”.

Він служив в Аргентинській Кордобській місії з 
1977 по 1979 роки.

Отримавши ступінь бакалавра політології в Уні-
верситеті Бригама Янга, старійшина Хейні у 1985 р. 
поступив на юридичний факультет ім. Дж. Рубена 
Кларка цього ж університету, щоб отримати ступінь 
доктора юриспруденції.

Протягом одного року він працював секретарем 
Девʼятого окружного апеляційного суду США в Сан- 
Дієго, шт. Каліфорнія, а потім перейшов на роботу 
в юридичну фірму “Latham and Watkins”, працюючи 
в її представництві в Сан- Дієго. Близько п’яти років 
тому він зі своїм братом заснували власну юридичну 
фірму.

Старійшина Хейні також служив президентом 
кворуму старійшин, президентом Товариства моло-
дих чоловіків приходу, вчителем семінарії, членом 
вищої ради, єпископом, президентом колу та тери-
торіальним сімдесятником.

Він познайомився з Деборою Рут Холл під час 
навчання в УБЯ і вони одружилися 19 грудня 1983 р. 
в Солт- Лейкському храмі. У них шестеро дітей.

Схвильовано говорячи про своє свідчення, ста-
рійшина Хейні сказав, що вперше прочитав Книгу 
Мормона і позначив у ній вірші, коли йому було 12 
років. “Я не пам’ятаю такого часу, коли б я не вірив; 
я не пам’ятаю такого часу, коли б я не молився”. ◼

Старійшина  
Вон Дж. Кітч
Перший кворум сімдесятників

Старійшина  
Аллен Д. Хейні
Перший кворум сімдесятників
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Старійшина Верн Перрі Стенфілл вважає, що 
випадковості як такої не існує. Він вважає, що 

шляхи людей в цьому житті перетинаються для яко-
їсь мети і що Господь може надихнути Своїх дітей 
бути благословенням для інших.

Старійшина Стенфілл отримує задоволення від 
служіння іншим в євангелії, особливо працюючи з 
ними сам на сам.

Старійшина Стенфілл народився 8 серпня 1957 р. 
в сімʼї Джеда і Пеггі Стенфілл і зростав на скотар-
ському ранчо неподалік Таунсенда, шт. Монтана. Він 
дізнавався про цінність старанної праці і набував 
свідчення про Спасителя Ісуса Христа. Третій із 
чотирьох дітей у сімʼї, старійшина Стенфілл має 
двох старших братів і молодшу сестру, які віддано 
служили в Церкві.

“Господня рука відчувається в нашому житті, 
незважаючи на наші слабкості,— сказав він.—  Ми з 
дружиною— недосконалі люди. У нас недосконала 
сімʼя. Ми просто звичайні люди, які намагалися жити 
своїм життям день за днем і дозволяли Господу бути 
його частиною”.

Після служіння на місії повного дня в Тулузі, 
Франція, він навчався, щоб здобути ступінь у галузі 
економіки сільського господарства в Університеті 
Бригама Янга; там він зустрів Алісію Кокс, з якою по-
тім одружився. Вони одружилися у Солт- Лейкському 
храмі 17 грудня 1980 р.

Після закінчення університету Стенфілли пере-
їхали назад у шт. Монтана, щоб він міг допомагати 
вести справи на сімейному ранчо, займаючись вели-
кою рогатою худобою, сіном і зерновими. У 1998 р. 
він продав свій бізнес і почав займатися нерухомі-
стю та фінансовими активами, а також займатися 
питаннями благодійності та нерухомості.

Старійшина Стенфілл займався авіацією, як для 
бізнесу, так і для задоволення, і в нього є рейтинги 
як серед комерційних літальних апаратів з фіксова-
ним крилом, так і серед гвинтокрилих апаратів.

У старійшини і сестри Стенфілл чотири доньки. 
Старійшина Стенфілл мав можливість служити в 
Церкві президентом кворуму старійшин, єпископом, 
членом вищої ради, президентом колу і територіаль-
ним сімдесятником. На час, коли його покликали в 
Перший кворум сімдесятників, він служив у шостому 
кворумі сімдесятників. ◼

Старійшина  
Верн П. Стенфілл
Перший кворум сімдесятників

Старійшина Уго Монтойя був приголомшений, 
коли його покликали служити до Першого кво-

руму сімдесятників, і це зрозуміло. Він знайшов втіху 
в лагідних словах Президента Томаса С. Монсона 
під час навчальних зборів для нових генеральних 
авторитетів: “Ви тут, тому що ви любите Спаси-
теля”. Старійшина Монтойя відчув духовний підйом, 
знаючи, що його нове покликання ставить його на 
стежку служіння Господу.

“Я люблю Спасителя і піду, куди б мене не по-
просили йти,— сказав він.—  Я робитиму все, що мені 
доручать робити. Я казатиму все, що мене попро-
сять сказати”. Старійшину Монтойя було підтримано 
під час суботньої післяобідньої сесії 185- ої річної 
генеральної конференції Церкви.

Старійшина Монтойя також знаходить силу у 
спадку віри своєї сімʼї. Його прадід Рафаель Монрой 
є ключовою постаттю в історії Церкви в Мексиці. 
У 1915 році брат Монрой та ще один член Церкви 
Вісенте Моралес були заарештовані групою рево-
люціонерів під час Мексиканської революції. Обом 
чоловікам сказали, що їх відпустять, якщо, серед 
інших вимог, вони відмовляться від своєї релігії.

Вони на це не погодилися і були розстріляні.
Старійшина Монтойя сказав, що приклад його 

прадіда продовжує справляти могутній вплив на 
його життя. “Я дізнався, що почуття страху можна 
здолати почуттями віри і свідчення, коли ти знаєш, 
що робиш те, що правильно”.

Старійшина Монтойя народився 2 квітня 1960 
року у Фресно, шт. Каліфорнія, в Абеля Монтойя та 
Макловії Монрой. Більшу частину свого життя він 
прожив у Мексиці.

Він одружився з Марією дел Кармен Бальвастро 
в Ермосілло; вони були запечатані у храмі Меса, шт. 
Аризона, 6 квітня 1983 року. У них п’ятеро дітей.

Після служіння місіонером повного дня в Північ-
ній місії Мехіко- Сіті з 1979 до 1981 рр., він служив 
президентом Товариства молодих чоловіків приходу, 
членом вищої ради, єпископом, президентом колу, ау-
дитором території та територіальним сімдесятником.

У 1986 році він закінчив Сонорський державний 
університет, отримавши ступінь інженера з сіль-
ського господарства, і працював на кількох керівних 
посадах у компанії Xerox, а також учителем церков-
ного інституту. ◼

Старійшина  
Уго Монтойя
Перший кворум сімдесятників
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Коли Стівену В. Оуену було 14 років, його сусід 
найняв його, щоб підстригати газон на його вели-

чезному подвірʼї та кожного тижня полоти бурʼяни 
в його саду. “У мене пішло три дні на підстригання 
того газону”,— сказав з усмішкою брат Оуен, якого 
4 квітня 2015 року було підтримано генеральним 
президентом Товариства молодих чоловіків.

Коли юний Стівен нарешті закінчив, його му-
дрий роботодавець попросив його разом пройтися 
садком для того, щоб показати йому один чи два 
бурʼянці, які залишилися непоміченими.

“Він сказав мені, що я повинен виривати всі 
бурʼяни,— розповів він. — Такою була моя перша 
робота, і завдяки їй я зрозумів, що означає бути 
зобовʼязаним”.

Того року брат Оуен засвоїв уроки, які сягали 
набагато далі, ніж догляд за тим газоном і садом. 
Зокрема, він дізнався, що коли ми робимо нелегкі 
справи у правильний спосіб, до нас приходить 
задоволення. Він також дізнався про цінність 
наставництва.

Сусід очікував від Стівена лише найкращого 
результату. “Здавалося, ніби він казав мені: “Я знаю, 
ким ти можеш стати, і я хочу тобі допомогти”.

Кожен юнак у Церкві, він додав, потребує таких 
наставників, які б допомогли йому стати якомога 
кращим носієм священства. “Я багато в чому співпе-
реживаю молоді,— сказав він. — Я люблю їх і знаю, 
що це вирішальний час, який встановить зразок на 
решту їхнього життя”.

Брат Оуен служив у місії Сан- Антоніо, шт. Техас, 
після чого служив провідником скаутів, президентом 
Товариства молодих чоловіків приходу, єпископом, 
членом вищої ради і президентом колу.

Постійно проживаючи у Холледей, шт. Юта, він 
з 2005 до 2008 рр. разом зі своєю дружиною Джейн 
Стрінгем Оуен очолював місію Аркадія, шт. Каліфор-
нія. Вони одружилися 28 грудня 1979 року в храмі у 
Прово, шт. Юта. У них п’ятеро дітей.

Він народився 22 березня 1958 року у Солт- Лейк- 
Сіті, шт. Юта, в Гордона і Керолін Оуен. Він закінчив 
Університет Юти із ступенем спеціаліста з фінансів 
та є президентом компанії з випічки хліба Great 
Harvest Bread Company в Прово, шт. Юта. ◼

Стівен В. Оуен
Генеральний президент Товариства 
молодих чоловіків

Підтримуючи баланс між вимогами сімейного 
життя, церковними покликаннями, карʼєрою та 

іншими обовʼязками протягом свого подружнього 
життя, Мері Річардс Дурхем помітила, що коли вона 
зі своїм чоловіком віддають найперший пріоритет 
Господу, все інше стає по своїм місцям. “Це при-
ємно. Якщо ви довіряєте Господу, Він благословляє 
вас”,— сказала вона.

Ці слова вона повторювала знов і знов. Її було 
покликано служити президентом Товариства мо-
лодих жінок у її приході, коли її чоловік служив у 
президентстві колу. Потім вони служили разом, коли 
її чоловік очолював Японську Токіську місію з 2000 
по 2003 роки. Зараз вона буде служити другим рад-
ником у генеральному президентстві Початкового 
товариства, а її чоловік починає служіння територі-
альним сімдесятником.

Вона каже: “Коли ми працюємо піл- о- пліч одне 
з одним і з Господом, всі справи йдуть легше”.

Мері Люсілль Річардс народилася 15 березня 
1954 р. у Портсмуті, Вірджинія, в сімʼї Л. Стівена 
Річардса мол. та Аннетти Річардс. На час здобуття 
її батьком медичної освіти, сімʼя переїхала до 
Міннеаполіса, шт. Міннесота, перш ніж оселитися 
в Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта.

Вихована на прикладі віри і любові своїх батьків 
та інших членів їхньої великої родини, вона пізнала 
істинність євангелії. “Я була щаслива жити за єван-
гелією. Це було не важко. Це було весело”,— сказала 
сестра Дурхем.

Ще молодою жінкою вона усвідомила важливість 
того, щоб знайти гідного молодого чоловіка і укласти 
з ним шлюб, щоденно про це молилася і щотижня 
постилася. По завершенні середньої школи вона, 
отримавши стипендію танцюристки, поступила до 
Університету Бригама Янга і познайомилась з Мар-
ком Дурхемом, який навчався в Університеті Юти. 
Вона сказала: “Я відразу помітила його чесноти”.

Вони одружилися в червні 1974 р. в Солт- 
Лейкському храмі. У них семеро дітей.

Сестра Дурхем служила президентом Товариства 
допомоги колу, радником у президентстві Товари-
ства допомоги приходу, вчителем класу “Вчення 
євангелії”, президентом Товариства молодих жінок 
приходу і, нещодавно, членом генерального прав-
ління Початкового товариства. ◼

Мері Р. Дурхем
Другий радник у генеральному 
президентстві Початкового 
товариства



144 185-ТА РІЧНА ГЕНЕРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ | 28 БЕРЕЗНЯ–5 КВІТНЯ 2015 Р.

Протягом трьох років, коли М. Джозеф Бро служив 
президентом Гватемальської Центральної місії 

в місті Гватемала (з 2011 по 2014 рр.), він втратив 
свого батька і тестя.

І хоч його дружина могла б поїхати у Сполучені 
Штати на похорони, однак це подружжя вирішило, 
що в обох випадках вона має залишитися у Гвате-
малі й продовжувати свою місіонерську роботу. “Ми 
знали, що ліпше залишитися й працювати якомога 
краще,— сказав брат Бро, покликаний 4 квітня 
2015 р. служити другим радником у генеральному 
президентстві Товариства молодих чоловіків.—  Це 
саме те, чого чекали від нас її батько і мій батько”.

Брат Бро народився у Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, 
11 грудня 1963 р. в сім’ї Монте Дж. та Ади Б. Бро. 
Його юність пройшла у Фармінгтоні, шт. Юта, і 
Робертсоні, шт. Вайомінг. Сімʼя переїхала у шт. 
Міннесота, коли батько Джозефа, який пізніше 
служив сімдесятником, був покликаний на служіння 
президентом місії. Джозеф саме закінчував середню 
школу, коли його батько завершив своє служіння 
президентом місії. Замість того щоб повернутися до 
навчання в середній школі, Джозеф здав необхідний 
для середньої школи екзамен і почав навчатися у 
Державному університеті Вебера в Огдені, шт. Юта.

Однак його батьки наполягали, щоб він закін-
чив навчання в семінарії й отримав сертифікат про 
завершення чотирирічного навчання в ній. Саме 
відвідуючи семінарію у середній школі Дейвіс, 
він зустрів свою майбутню дружину Емілі Джейн 
Томпсон. Вони одружилися 25 квітня 1985 р. у Солт- 
Лейкському храмі й мають чотирьох дітей.

До того як пара одружилася, брат Бро служив 
місіонером у Гватемальській місії Кветсалтенанго. Він 
сказав, що його президент місії, Хорхе Х. Перес, став 
“людиною, яка мала найбільший вплив у моєму житті”.

Засновник і власник Rotational Molding of Utah, він 
здобув ступінь бакалавра в галузі фінансів та ступінь 
магістра в галузі управління бізнесом в Університеті 
Юти. У Церкві він служив єпископом, президентом 
Товариства молодих чоловіків приходу та членом 
вищої ради. ◼

“Це покоління молоді має більший потенціал для 
слухняності, ніж будь- яке з попередніх поко-

лінь. Вважаю, що так має бути за Господнім розкла-
дом і у підготовці до днів, в які ми живемо”,— сказав 
брат Дуглас Д. Холмс, якого 4 квітня 2015 р. було 
підтримано як першого радника у генеральному 
президентстві Товариства молодих чоловіків.

Брат Холмс народився 27 лютого 1961 р. в 
Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, в сімʼї Ді В. та Мельби 
Хоувелл Холмс і виріс у Коттонвуд- Хейтс, шт. Юта.

Після служіння в Шотландській місії у Глазго з 
1980 по 1982 роки, брат Холмс отримав ступінь 
бакалавра наук про сімʼю в Університеті Бригама 
Янга в 1986 р. і поступив на факультет менеджменту 
ім. Мерріотта цього ж університету, щоб отримати 
ступінь магістра з управління бізнесом.

По завершенні навчання він протягом трьох років 
працював консультантом з менеджменту, а потім 
зробив успішну карʼєру в сфері телекомунікацій, 
ставши виконавчим віце- президентом зі стратегії 
та програм розвитку в групі “Media One”. З 2000 р. 
і до покликання президентом місії у 2010 р. і знов з 
2013 р. він самостійно працював у сфері інвестицій 
та девелопменту нерухомості.

Він присвячував значну частину свого часу і та-
лантів служінню в неприбуткових організаціях, слу-
жачи у правліннях “United Way” в окрузі Девіс, шт. 
Юта; “Parents for Choice in Education”; “Safe Harbor 
Women’s Shelter”; та “Academy for Creating Enterprise”.

Він служив провідником місіонерської роботи 
приходу, президентом Товариства молодих чоло-
віків приходу, єпископом та, нещодавно, радником 
у президентстві колу. Він очолював Мічиганську 
Детройтську місію з 2010 по 2013 роки.

Він одружився з Ерін Сью Тун 22 червня 1985 
року в Солт- Лейкському храмі. У них шестеро дітей.

Брат Холмс сказав: “Ми бачили силу слова у 
нашому житті, чи то були слова пророків, чи слова 
з Писань, чи нашіптування Святого Духа”. ◼

М. Джозеф Бро
Другий радник в генеральному 
президентстві Товариства молодих 
чоловіків

Дуглас Д. Холмс
Перший радник у генеральному 
президентстві Товариства молодих 
чоловіків



О мій Господь, художник Аннетт Еверетт

“О мій Господь, хвала Тобі

За світло й мир в моїй душі,

І за ясні Твої слова,

Якими живиться вона.

Твій Дух торкається душі,

І серце п’є слова Твої.

Мене, о Господи, веди—

Зроблю я все, що просиш Ти”.

(Гімни, с. 158)

©
 A

NN
ET

TE
 E

VE
RE

TT
, Л

Ю
Б’

ЯЗ
НО

 Н
АД

АН
О

 IL
LU

M
E 

G
AL

LE
RY

 O
F 

FIN
E 

AR
T, 

КО
ПІ

Ю
ВА

НН
Я 

ЗА
БО

РО
НЕ

НО



“Нехай же Небесний Батько благословить нас, 
щоб нам мати дух храмового поклоніння, щоб 

ми могли бути слухняними Його заповідям і щоб 
ми могли ретельно наслідувати нашого Господа 
і Спасителя, Ісуса Христа”,—сказав Президент 
Томас С. Монсон під час 185- ї річної генераль-
ної конференції Церкви. “Я свідчу, що Він наш 
Викупитель. Він Син Божий. Він Той, Хто встав 
з могили того першого Великоднього ранку,  

приносячи з Собою дар вічного життя  
для всіх Божих дітей”.
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