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Сім’я:  
Проголошення світові

Вересень 1995—вересень 2015

Захищати і відстоювати 
традиційний шлюб, с. 12

Благословляти наших дітей, 
покращуючи свої шлюби, с. 18

Написати закон шлюбу в 
наших серцях, с. 24

Читайте в цьому номері



“Чи ж не п’ять 
горобців продають  
за два гроші? Та 
проте перед Богом  
із них ні один не 
забутий.

Але навіть волосся 
вам на голові 
пораховане все.  
Не бійтесь: вартніші 
ви за багатьох 
горобців!”
Лука 12:6–7
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36 Ніколи не самотні  
у Сьєрра- Леоне
Норман С. Хілл
Незважаючи на свої важкі ви-
пробування, ці святі останніх 
днів знають, що їхній Небесний 
Батько памʼятає їх.

РУБРИКИ
8 Блокнот конференції,  

квітень 2015 р.

10 Наші домівки, наші сім’ї:  
Молитва: мамин дар
Ім’я не вказується

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей:  
Явлення Спасителя
Президент Лоренцо Сноу

Ліягона, вересень 2015

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого Прези-

дентства: Сімʼї і молитва
Президент Генрі Б. Айрінг

7 Послання візитного 
вчителювання: Божественні 
якості Ісуса Христа: могутній  
і сповнений слави

СТАТТІ
12 Ви потрібні Господу зараз!

Старійшина М. Рассел Баллард
Три способи, як зодягнутися в 
“повну Божу зброю” й приєдна-
тися до битви сьогодні.

18 Благословляти наших дітей, 
покращуючи свої шлюби
Лорі Клафф Шаде
Якість нашого шлюбу впливає 
на наших дітей більше, ніж 
ми це можемо собі уявити.

24 Храм і природний  
порядок шлюбу
Старійшина Брюс С. Хейфен
Якщо дотримуватися того  
порядку шлюбу, який був да-
ний Богом Адаму і Єві, то чо-
ловіки і жінки можуть стати 
подібними до Спасителя.

30 Церковні довідники— 
прописаний порядок речей
Старійшина Пер Г. Малм
Шукаєте, як дізнатися про 
обов’язки, що стосуються 
вашого покликання? Маєте 
питання щодо політики Цер-
кви? У церковних Довідниках є 
відповіді.

НА ОБКЛАДИНЦІ
Перша сторінка обкладинки: Фотографія 
Коді Белл. Друга сторінка обкладинки: 
Фотоілюстрація Девіда Стокера. Третя 
сторінка обкладинки: Фотографія Крейга 
Дімонда.
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44 Сила Спокути Ісуса Христа 
відчулася мною, коли …
Доросла молодь ділиться тим, 
як вони застосовують Спокуту 
Спасителя у своєму житті, 
щоб знайти мир, надію і силу.

48 Культура віри в Гватемалі
Лайза Лопес
Те, що ця молода сестра ак-
тивна в Церкві і дружить з 
іншими святими, благословляє 
її життя.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 Як по- справжньому каятися
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон
Пʼять аспектів покаяння 
можуть змінити ваш погляд 
на цей фундаментальний 
принцип.

51 Плакат: Прагніть води живої

52 Залишитися чи послухатися?
Мелвін Ронділла
Він мав прийняти рішення: до-
годити сімʼї чи йти за Господом.

54 Ви можете змінитися
Девід Діксон
У школі, як і в житті, ваші 
результати в минулому не 
мають визначати ваш май-
бутній потенціал.

56 Не від світу
Як ви можете виконувати запо-
відь Спасителя бути у сучас-
ному світі, але бути не від світу?

59 По суті

60 Семінарія того варта!
Молодь по всьому світу жер-
твує чимось, щоб відвідувати 
семінарію, але всі вони пого-
джуються, що семінарія  
варта цих жертв.

62 “Я сам довідався”
Тревіс Серл
Тепер семінарія надає вам ще 
два способи зміцнити своє 
свідчення.

64 Місце для нас

М О Л О Д І

66 Персонажі з віршів Нового 
Завіту: Блудний син

67 Наші жінки- провідники

69 Чудова ідея

70 Пазл сімʼї Ліндсі
Джілл Хокінг
Тато Ліндсі пояснив, чим  
сімейна історія схожа на  
складання пазла.

72 Вікторина “Знаєш сімейну 
історію?”
Каролін Колтон
Ви можете грати в цю гру зі 
своєю сімʼєю, щоб більше дізна-
тися про історію вашої сімʼї.

73 Особливий свідок: Як мені 
виявляти доброту до інших?
Старійшина Даллін Х. Оукс

74 Щасливі, коли допомагаємо
Емі Джейн Левітт
Вільям зі своїми сестрами були 
щасливі, закінчивши згрібати 
листя на своєму подвірʼї, але 
потім вони звернули увагу на 
сусідський двір.

76 Час вивчення Писань: 
Причастя— нагадування  
про Ісуса
Ерін Сандерсон

78 Для молодших дітей:  
Нове відчуття
Френсіслейн Уркіді Фарфан Вассер
Під час читання Книги 
Мормона зі своєю сімʼєю 
Габріель відчув щось таке,  
чого ніколи раніше не відчував!

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
в цьому номері 
знайти захо-
вану Ліягону? 

Підказка: Що ви 
відчуваєте, коли 
читаєте Книгу 

Мормона?
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ВАШОЮ МОВОЮ
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті languages. lds. org. 
Відвідайте сайт Facebook. com/ liahona. magazine, щоб знайти ідеї для домашніх сімейних 
вечорів, допомогу у підготовці до уроків Недільної школи та натхненні послання, якими 
ви можете поділитися з друзями та сімʼєю. [Сторінка Facebook тільки англійською, іспан-
ською та португальською мовами].

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.

Біблія, 59
Віра, 10, 36, 48
Дітям, 10, 18
Доброта, 73
Жертвування, 24
Ісус Христос, 7, 44, 51, 

56, 76, 80
Книга Мормона, 78
Місіонерська робота, 

36, 41
Молитва, 4, 10, 41, 43, 54

Навернення, 41
Новий Завіт, 66
Покаяння, 44, 50
Порнографія, 12
Послух, 50, 52
Потенціал, 54
Приклад, 4, 56
Причастя, 76
Провідництво, 30
Прощення, 44
Святий Дух, 78

Семінарія, 60, 62
Сімейна історія, 69, 70, 72
Сім’я, 4, 12, 18, 24, 70, 72
Скромність, 59
Служіння, 40, 74
Спокута, 44
Суботній день, 42
Технології, 12
Храми, 24
Церковні покликання, 12
Шлюб, 12, 18, 24 

“Не від світу”, с. 56: Можете прочитати 
про те, як старійшина Перрі вирішив під-
няти склянку молока на діловій зустрічі. 
(Посилання на його історію див. на с. 57).  
Сімʼєю обговоріть, як можна творчо 
знайти вихід, щоб бути у світі, але не 
від світу. Наприклад, що б ви зробили, 
якби група друзів вирішила подивитися 
неприйнятний кінофільм або переглянути 
порнографію? Як би ви відповіли людині, 
яка принижує ваші вірування стосовно 
Джозефа Сміта, шлюбу або закону цнот-
ливості? Відповідаючи сімʼєю на ці запи-
тання, памʼятайте про приклад Христа.

“Нове почуття”, с. 78: Прочитавши 
статтю разом, ви можете обговорити, 
як Святий Дух говорить до нас. Скори-
стайтеся такими уривками з Писань: 
Галатам 5:22–23 (приносить почуття 
любові, радості, миру, терпіння, 
лагідності, ніжності, віри, надії); Іван 
14:26 (навчає істині й нагадує про неї); 
Алма 19:6 (замінює темряву світлом); 
Мороній 10:5 (відкриває істину); УЗ 
6:14–15 (просвітлює розум); 8:2–3 (дає 
ідеї в розум і почуття в серце). Можна 
поділитися особистим досвідом, як ви 
відчували Святого Духа.

Ідеї для домашнього сімейного вечора
У цьому номері є статті та вправи, якими можна скористатися на домашньому  
сімейному вечорі. Ось два приклади.
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Одного разу, коли протягом ночі я сидів біля 
ліжка свого батька, він розповідав про своє 
дитинство. Він говорив про любов своїх бать-

ків у важкі часи та любов свого Небесного Батька і 
Спасителя. Я знав, що він помирає від раку, тож мене 
не дивувало, що він іноді не міг відрізнити своїх почут-
тів до Небесного Батька від любові та доброти свого 
земного батька. Мій батько часто говорив, що коли він 
молився, йому здавалося, наче йому усміхається сам 
Небесний Батько.

Його батьки своїм прикладом навчили його моли-
тися так, ніби він говорив з Богом, і вчили, що Бог з 
любов’ю дасть йому відповідь. Йому був потрібен 
цей приклад до самого кінця. Коли біль посилювався, 
ми знаходили його вранці на колінах біля ліжка. Він 
був надто слабким, щоб повернутися у ліжко. Він 
сказав нам, що молився, щоб спитати свого Не-
бесного Батька, чому йому доводиться так сильно 
страждати, адже він завжди намагався чинити добро. 
Він сказав, що отримав лагідну відповідь: “Богові 
потрібні мужні сини”.

Тож він мужньо тримався до кінця, вірячи, що Бог 
любить його, прислухається до нього і що Він підтри-
має його. Він був благословенний ще з малих літ знати 
і ніколи не забувати, що люблячий Бог знаходиться 
близько— на відстані молитви.

Саме тому Господь навчав батьків: “І вони також ма-
ють навчати своїх дітей молитися і ходити чесно перед 
Господом” (УЗ 68:28).

Євангелію Ісуса Христа було відновлено— з Кни-
гою Мормона і всіма ключами священства, які можуть 

поєднувати сім’ї— завдяки тому, що Джозеф Сміт ще 
хлопчиком молився з вірою. Він здобув таку віру  
в люблячій і відданій сім’ї.

Двадцять років тому Господь дав сім’ям таку по-
раду в документі, виданому Першим Президентством 
і Кворумом Дванадцятьох Апостолів, “Сім’я: Проголо-
шення світові”: “Щасливі шлюби й сім’ї засновуються 
та зберігаються на принципах віри, молитви, покаяння, 
прощення, поваги, любові, співчуття, праці, а також 
здорового відпочинку” 1.

Ми у величезному боргу вдячності перед сім’єю 
пророка Джозефа Сміта за те, яким вони його виховали. 
Його сім’я була взірцем не лише віри і молитви, але 
також покаяння, прощення, поваги, любові, співчуття, 
праці та здорового відпочинку.

Майбутні покоління ваших нащадків зможуть назвати 
вас благословенними за ваш приклад молитви у вашій 
сім’ї. Можливо ви не виховаєте великого слугу Бога, але 
ви можете своїми молитвами і прикладом відданості 
допомогти Господу Ісусу Христу виховати добрих і 
улюблених учнів.

З усього, що ви можете вирішити робити, щоб допо-
могти Господу, центральне місце займатиме молитва. 
Є на перший погляд звичайні люди, які, коли вони 
моляться, надихають інших відкрити очі, щоб поба-
чити Того, до кого звернені їхні слова. Ви можете стати 
такою людиною.

Подумайте про те, що це може означати для тих, хто 
стає з вами навколішки у сімейній молитві. Коли вони 
відчувають, що ви говорите з Богом з вірою, їхня віра 
зросте, щоб також говорити з Богом. Коли ви молитеся, 

Президент 
Генрі Б. 
Айрінг
Перший рад-
ник у Першому 
Президентстві

Сім’ї і  

П О С Л А Н Н Я  П Е Р Ш О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

молитва
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ВІДЗНАЧТЕ 20- ТУ РІЧНИЦЮ ПРОГОЛОШЕННЯ ПРО СІМ’Ю

щоб подякувати Богові за благосло-
вення, які, як їм відомо, вже при-
йшли, зростатиме їхня віра в те, що 
Бог любить їх і що Він відповідає 
на ваші молитви і відповість на їхні. 
Так може статися у сімейній молитві 
лише тоді, якщо з вами це ставалося 
раз за разом у приватній молитві.

Я все ще благословенний зав-
дяки моїм батьку та мамі, які гово-
рили з Богом. Їхній приклад сили 
молитви в сім’ях продовжує благо-
словляти покоління, що прийшли 
після них.

Мої діти й онуки кожного дня 
благословенні прикладом моїх 

батьків. До них перейшла віра в те, 
що люблячий Бог чує молитви і від-
повідає на них. Ви можете створити 
такий спадок у своїй сім’ї. Я молюся 
про те, щоб ви це зробили. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 

лист. 2010, третя сторінка обкладинки.

“Сім’я: Проголошення світові” 
навчає принципів, настільки ж 

актуальних сьогодні, як і тоді, коли 
його було вперше представлено 
23 вересня 1995 р. Подумайте про 
те, як запросити людей і сім’ї, яких 
ви навчаєте, відзначити 20- ту річ-
ницю Проголошення:

1. Складаючи список принципів з 
нього, які мають для них особливу 
значущість. (Див. як це робить  
президент Айрінг щодо молитви  
у наведеному вище посланні).

2. Обговорюючи, як кожен з принци-
пів може благословити їх сьогодні 
та у майбутньому.

3. Ставлячи конкретні цілі, щоб 
застосувати ці принципи у своєму 
житті та ділитися ними з іншими.



Нагадування про молитву

Президент Айрінг навчає, що важливо моли-
тися зі своєю сім’єю. Ви можете бути прикла-

дом для вашої сім’ї, молячись кожного дня. Ви 
також можете нагадувати своїй сім’ї, щоб вони 
щодня молилися разом. Виріжте картку, розташо-
вану ліворуч, і помістіть її у таке місце, де її зможе 
бачити вся ваша сім’я. Завдяки цьому ви завжди 
зможете пам’ятати, що Небесний Батько хоче 
чути ваші слова, звернені до Нього!

Робота над молитвою

Президент Айрінг навчає, що ваша сім’я може бути бла-
гословенною завдяки вашим міцним стосункам з Небес-

ним Батьком. Ви можете покращити свої стосунки з Ним, 
покращуючи свої молитви! Ось кілька ідей як це зробити:

Перш ніж ви почнете молитися, виділіть деякий час, щоб 
подумати, що ви хочете сказати. Подумайте про те, які 
запитання у вас можуть бути або що вас непокоїть— ви мо-
жете навіть записати це, щоб не забути. Скористайтеся цим 
часом також, щоб очистити свій розум від буденного галасу, 
аби ви могли зосередитися на лагідних враженнях від Свя-
того Духа. Якщо під час молитви вам важко зосередитися, 
спробуйте уявити Небесного Батька, Який слухає. Говоріть 
конкретно. Також залиште кілька хвилин в кінці молитви, 
щоб прислухатися до спонукань Духа. Ви можете записати 
свої враження у щоденник.

Пам’ятайте, що молитву називають “одним з видів ро-
боти” (Bible Dictionary, “Prayer”), тож не хвилюйтеся, якщо 

МОЛОДІ

ДІТЯМ

буде потрібно попрактикуватися або це здаватиметься вам 
важким! Ваші молитовні зусилля допоможуть вам налагодити 
стосунки з Богом, що стане благословенням для поколінь.
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Небесний Батько 

Він вас любить.  
Він знає  

ваше ім’я.

 

Президент Генрі Б. Айрінг,  
перший радник у Першому Президентстві,  

“Безперервне одкровення”, Ліягона, лист. 2014, с. 73.
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Божественні якості 
Ісуса Христа:  
могутній і 
сповнений слави

Це одне з серії послань візитного вчителю-
вання, де розповідається про божественні 
якості Спасителя.

 Писання навчають нас, що Ісус 
Христос “отримав усю владу 

і на небі, і на землі, і слава Батька 
була з Ним” (УЗ 93:17). Старійшина 
М. Рассел Баллард, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, сказав, що 
цією владою наш Спаситель ство-
рив небеса і землю, чинив дива і 
завдяки їй Він витерпів до кінця 
біль у Гефсиманії та на Голгофі 1. 
Якщо ми зрозуміємо це, наша віра 
в Христа буде збільшуватися і ми 
будемо ставати сильнішими.

За укладання й дотримання хра-
мових завітів Господь благословляє 
нас Своєю силою. Лінда К. Бертон, 
генеральний президент Товариства 
допомоги, сказала: “Дотримання за-
вітів зміцнює, дає силу й захищає. … 
Нещодавно я зустріла свою дорогу 
нову подругу. Вона свідчила, що 

після отримання храмового ендау-
менту вона відчула, що зміцнилася 
завдяки отриманій силі, щоб проти-
стояти спокусам” 2.

Нефій так свідчив про силу 
завіту: “Я, Нефій, побачив, як 
сила Агнця Божого сходила … 
на завітний народ Господа, … і 
були вони озброєні праведністю 
і силою Бога у великій славі” 
(1 Нефій 14:14).

Додаткові уривки з Писань
Єремія 51:15; Одкровення 1:6;  
Кн. Якова 4:6–7; Мосія 3:17

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

З Писань
Сповнений великого співчуття 

до Марти і Марії, Ісус Христос 
підняв із мертвих їхнього брата, 
Лазаря, силою Бога, якою 
володів.

Ісус прийшов до Марти і 
Марії, коли Лазар був у гробі 
вже чотири дні. Вони прийшли 
до гробниці Лазаря, і Ісус нака-
зав, щоб відвалили камінь, який 
закривав вхід. Ісус сказав Марті: 
“Чи тобі не казав Я, що як будеш 
ти вірувати,— славу Божу поба-
чиш?” Потім Він помолився Богу 
Батьку і “скричав гучним голо-
сом: “Лазарю,— вийди сюди!”

І вийшов померлий, по руках 
і ногах обвʼязаний пасами”. 
(Див. Іван 11:1– 45). Спаситель 
застосовує Свою силу, щоб вику-
пити нас і наділити силою. Наша 
віра в Нього буде зростати, якщо 
ми будемо памʼятати, що Він 
сповнений сили і слави.

Віра, сім’я, 
допомога
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Поміркуйте над цим
Як сила Бога озброює нас силою  
і славою?

П О С Л А Н Н Я  В І З И Т Н О Г О  В Ч И Т Е Л Ю В А Н Н Я

ПОСИЛАННЯ:
 1. Див. M. Рассел Баллард, “Це є Моя робота 

і Моя слава”, Ліягона, трав. 2013, с. 18.
 2. Лінда К. Бертон, “Сила, радість і любов, 

що приходять від дотримання завітів”, 
Ліягона, лист. 2013 р., с. 111.
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БЛОКНОТ КОНФЕРЕНЦІЇ, КВІТЕНЬ 2015 Р.
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом,  
чи голосом Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

“Ще ніколи нікому не вдалося вига-
дати ефективніших умов для вихо-
вання наступного покоління, ніж 
дім, в якому дітей виховують одру-
жені батьки. …

Нам треба час від часу нагаду-
вати собі, як і мені нагадали у Римі, 
про дивовижно обнадійливий та 
втішний факт, що шлюб і сім’я й 
досі є прагненням та ідеалом для 
більшості людей і що ми не самотні 
у цих переконаннях. Ніколи не було 
важче знайти на практиці баланс 

Божа благодать 
доступна всім
“Божа благодать є нашою вели-
кою і вічною надією.

Завдяки жертві Ісуса Христа 
план милості задовольняє вимоги 
справедливості і “дає засоби лю-
дям, щоб вони могли мати віру в 
покаяння” (Алма 34:15).

Наші гріхи, навіть якщо вони 
будуть, як багряниця, можуть стати 
білими, як сніг. Оскільки наш улю-
блений Спаситель “дав Самого 
Себе на викуп за всіх” (1 Тимофію 
2:6), вхід до Його вічного царства 
відкривається для всіх нас. …

Сьогодні і завжди Божа благо-
дать доступна всім, хто має скру-
шене серце і упокорений дух. …

… Я молюся, щоб ми вияв-
ляли свою любов до Бога і свою 
вдячність за дар Божої безмежної 
благодаті, дотримуючись Його 
заповідей і з радістю “ход[ячи] в  
обновленні життя” (Римлянам 6:4)”.

між роботою, сім’ями та задоволен-
ням особистих потреб, ніж у наші 
дні. Як Церква, ми бажаємо сприяти 
усім, чим можемо, у створенні та 
підтримці міцних шлюбів і сімей”.

Вивчаючи матеріали квітневої генеральної конференції 2015 року, ви можете зверта-
тися до цих сторінок (та Блокнотів конференцій у майбутніх випусках). Це допоможе 
вам у вивченні й застосуванні учень сучасних пророків і апостолів та інших провідни-
ків Церкви, виголошених ними останнім часом.

П Р О Р О Ч Е  О Б І Ц Я Н Н Я

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий рад-
ник у Першому Президентстві, “Дар благо-
даті”, Ліягона, трав. 2015, сc. 108, 110.

Д О К Т Р И Н А Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я

Віра в шлюб

Старійшина Л. Том Перрі (1922–2015), з  
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Чому  
шлюб і сім’я мають значення— в усьому світі”,  
Ліягона, трав. 2015, сс. 41, 42.

Щоб знайти більше доктринальних статей, 
присвячених шлюбу, з квітневої конференції 
2015 р., див. Бойд К. Пекер, “План щастя”, с. 26; 
Лінда К. Бертон, “Ми піднімемося разом”, с. 29 
та Д. Тодд Крістофферсон, “Чому шлюб, чому 
сімʼя”, с. 50.
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Щоб прочитати, подивитися або послухати виступи з генеральної 
конференції, зайдіть на сайт conference. lds. org.

ЧУДОВІ ІСТОРІЇ  
З КОНФЕРЕНЦІЇ
Що краще привертає нашу увагу, ніж чудова 
історія? Далі наведено чотири з багатьох історій, 
якими поділилися під час конференції:

• Чому сестра Яззі з колу Чінле, штат Аризона, 
не знає, скільки в неї онуків? Сестра  
Єллоухеа дала неочікувану відповідь.  
— Див. Керол М. Стівенс, “Сім’ю створив 
Господь”, с. 11.

• Драматична ситуація і неабияка мужність 
описуються в розповіді про Марі Маделін 
Кардон, молоду жінку, яка у 1850 році в 
Альпах на півночі Італії стала на захист  
своєї віри святих останніх днів перед юрбою. 
Вона стоїть як приклад для нас сьогодні. 
— Див. Бонні Л. Оскарсон, “Захисниці Прого-
лошення про сім’ю”, с. 14.

• Прочитайте, як пожертвування від посту  
благословили сімʼю Турей під час грома-
дянської війни у Сьєрра- Леоне в 1991 році. 
— Див. Генрі Б. Айрінг, “Чи ж ось це не той 
піст, що Я вибрав його?” с. 22.

• Нещодавно в заголовках новин розповіда-
лася історія про мужність, надію і побачене 
світло, але це послання має вічне засто-
сування для нас. — Див. Л. Уітні Клейтон, 
“Виберіть вірити”, с. 36.

ВІДПОВІДІ ДЛЯ ВАС
На кожній конференції пророки і апостоли дають натх-
ненні відповіді на запитання, які можуть виникати у членів 
Церкви. Скористайтеся своїм примірником журналу з мате-
ріалами конференції за травень 2015 р. або зайдіть на сайт 
conference. lds. org, щоб знайти відповіді на ці запитання:

• Я вірю в Спокуту Ісуса Христа, але як я можу отримати 
доступ до цієї сили у своєму житті? Див. Дейл Г. Ренлунд, 
“Святі останніх днів не припиняють намагань”, с. 56.

• Як вибираються призначення для місіонерів? Що я 
можу робити, аби полегшити собі перехід із стану 

місіонера у стан колишнього місіонера? Які благо-
словення я отримаю, якщо буду відвідувати семінарію 
та інститут? Див. М. Рассел Баллард, “Найвеличніше 
покоління дорослої молоді”, с. 67.

• Як мені стати кращим батьком? Див. Ларрі М. Гібсон, 
“Батьківство— наша вічна доля”, с. 77.

• Якими є унікальні благословення смертного тіла і віч-
ного життя? Див. Джозеф У. Сітаті, “Будьте плідними, 
розмножуйтеся та оволодівайте землею”, с. 126.
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Я ніколи стільки не молилася, як 
тоді, коли одному з моїх синів 

виповнилося 17 років. У нього 
виникли певні сумніви стосовно 
євангелії і час від часу він бував 
бунтівним і неслухняним. Ми з чо-
ловіком завжди намагалися напо-
лягати на тому, щоб він ходив до 
церкви, але часто він відмовлявся. 
Ми проводили домашні сімейні ве-
чори, читали Писання і молилися 
всією сім’єю, але він часто не брав 
у цьому участі. Важко сказати, 
скільки разів я ставала на коліна 
і просила Небесного Батька зво-
рушити його серце та допомогти 
йому й надалі йти правильним 
шляхом.

Упродовж наступних двох років 
у нього було багато злетів і падінь. 
Церковні провідники підтримували 
мене і розмовляли з ним, але все 
здавалося марним. Зрештою він 
пішов з дому.

Увесь той час я ніколи не пере-
ставала за нього молитися. Іноді мій 
чоловік, стомлений цією ситуацією, 
казав мені: “Облиш його. Це його 
вибір”. Але моя відповідь завжди 

була однаковою: “Ні. Я завжди буду 
надіятися”.

Через якийсь час наш син зайшов 
до нашого дому. Він попросив про-
бачення і сказав мені: “Мамо, я хочу 
повернутися додому”. Ми з чоло-
віком сприйняли це дуже насторо-
жено, але після певних обговорень 
ми поступилися. Після повернення 

Н А Ш І  Д О М І В К И ,  Н А Ш І  С І М ’ Ї

Яким би бунтівним не був мій син, я ніколи не переставала за нього молитися.

сина додому я бачила, що він мав 
твердий намір змінитися. Він став 
активним у Церкві й брав участь у 
заходах. Пізніше його покликали 
служити вчителем Початкового то-
вариства, що допомогло йому здо-
бути дуже особливий досвід.

Одного дня я повісила плакат з 
Ліягони, на якому було написано:  

ДОПОМОГА СВОЇЙ ДИТИНІ
Діти, які збилися з путі, мають свободу волі й можуть не реагувати на 

духовні підказки, але євангелія надає вам багато способів допомагати 
такій дитині:

• Радьтеся зі своїм подружжям  
та іншими дітьми.

• Зміцнюйте себе духовно, аби 
мати змогу діяти, керуючись 
вірою і любов’ю, а не страхом.

• Будьте гідні і прагніть отримати 
особисте одкровення стосовно 
того, як допомогти своїй 
дитині.

• Будьте живим прикладом  
послідовника Ісуса Христа.

• Виявляйте любов своїй дитині 
словами і вчинками.

• Запрошуйте цю дитину до участі 
у вивченні євангелії вдома та на 
сімейні заходи, такі як відпу-
стка, свята і різні проекти.

• Ніколи не здавайтесь.

МОЛИТВА: МАМИН ДАР
Ім’я не вказується
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ВПЛИВ БАТЬКІВ
“Батьки, які шанують храмові 
завіти, можуть з плином часу 
мати великий духовний вплив 
на своїх дітей. Вірні члени 
Церкви можуть утішитися 
знанням, що у своїх зусиллях 
допомогти членам сім’ї отри-
мати благословення спасіння 
і піднесення вони можуть 
претендувати на обіцяння 
божественного проводу і сили, 
отримуючи їх через натхнення 
від Святого Духа і привілеї 
священства. … 

Такий вплив не може пе-
ресилити морального вибору 
дитини, але все ж може за-
прошувати і манити. Зрештою 
дитина має застосувати свій 
моральний вибір і проявити 
віру, покаятися з повним 
наміром серця і діяти згідно 
з ученнями Христа”.
Старійшина Девід А. Беднар, з Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів, “Вірні 
батьки і діти, які збилися з путі: збері-
гати надію, долаючи хибне розуміння 
доктрини”, Ліягона, бер. 2014, с. 19.
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“Не дай турботам чи сумнівам утри-
мати тебе від служіння на місії пов-
ного дня.” 1. Він висів у його кімнаті 
кілька місяців, а потім раптом він 
сказав мені: “Мамо, в кінці цього року 
я хочу поїхати на місію”. Це було 
надзвичайно. Ми з чоловіком плакали 
і плакали, і звичайно ж ми підтри-
мували його, поки він готувався до 
храму та до служіння на місії. Я про-
довжувала молитися увесь час, цього 
разу дякуючи Небесному Батькові за 
те, що Він зворушив серце мого сина.

Через якийсь час служіння на мі-
сії в одному зі своїх листів він напи-
сав мені: “Мамо, завдяки тобі я маю 
велике свідчення про молитву. Я 

знаю, що ти молилася за мене увесь 
цей час, і зараз я на місії, тому що 
Господь зворушив моє серце, а не 
тому, що я такий хороший. Дякую, 
мамо. Розкажи всім сестрам про цей 
принцип, який змінив моє життя”.

Зараз мій син уже вірно відслу-
жив місію, долучившись до чудової 
роботи. Я дуже вдячна Небесному 
Батькові за те, що Він слухав мої мо-
литви усі ці роки і за те, що звору-
шив серце мого сина, завдяки чому 
він повернувся на правильний шлях. 
Автор живе у Гватемалі. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. “Зроби наступний крок”, Ліягона,  

черв. 2009, с. 31.
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Світ, у якому ми живемо зараз, у своїх законах і зви-
чаях швидко віддаляється від вчень Христа і Його 
законів та правил. В результаті Сатана невпинно 

працює, щоб збентежити Божих синів і дочок та відвер-
нути самих обраних від виконання ними їхніх обов’язків 
й отримання повноти Господніх благословень.

Сатана хоче, щоб ви відмовилися від хороших зви-
чок, які ви засвоїли вдома, в семінарії та інституті, а 
також на місії: щоденного вивчення Писань, щоденної 
молитви, гідного прийняття причастя кожного тижня 
і щирого, від усього серця, служіння. Він також хоче, 
щоб ви стояли осторонь у важливих і вирішальних 
битвах сьогодення.

Пам’ятайте, що ми на війні, але не на тій війні, що 
ведеться гарматами і кулями. Однак ця війна є ре-
альною. В ній величезна кількість людських жертв. 
Насправді ця війна є продовженням тієї, що почалася 
в доземному світі.

Павло закликав нас “зодягн[утися] в повну Божу 
зброю”. Він сказав: “Бо ми не маємо боротьби проти 
крови та тіла, але проти початків, проти влади, світо-
правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби” 
(Ефесянам 6:11–12).

Як апостол Господа Ісуса Христа, я закликаю вас “зодяг-
нутися в повну Божу зброю” і приєднатися до битви 
сьогодні, подібно до того, як це зробили Геламанові сини 

багато років тому. Не чекайте до того часу, коли ви укла-
дете шлюб чи почнете свою кар’єру, що триватиме все 
життя, чи допоки не подорослішаєте. Церкві потрібна 
наша молодь зараз. Ви потрібні Господу зараз!

Ви згадаєте, що 2000 юних воїнів “увійшли в завіт бо-
ротися за волю Нефійців” (Алма 53:17). Церкві потрібні 
сучасні юні воїни, які уклали завіт “бути свідками Бога 
в усі часи і в усьому” (Мосія 18:9).

Молоді жінки і молоді чоловіки є сучасними дочками 
і синами Геламана. Нехай про вас скажуть так само,  
як і про них: “Тепер у цей період часу вони стали … 
великою підтримкою” (Алма 53:19).

Боротьба з порнографією
Нам необхідно, щоб ви приєдналися до нас у бо-

ротьбі з порнографією. Це страшна пошесть, що поши-
рюється по всьому світу.

Понад 180 років тому Господь відкрив Свій закон здо-
ров’я, у тому числі застереження про шкоду вживання 
тютюну (див. УЗ 89). Багато людей дослухалися до 
Господнього застереження, але ще більше— ні. Ніхто не 
знав у той час, або навіть коли я був у вашому віці, про 
довготермінові наслідки куріння. Сьогодні, після десяти-
літь наукових досліджень, ми знаємо, що куріння викли-
кає рак легенів та інші смертельні хвороби. Господнє 
Слово мудрості було захисним благословенням.

Старійшина  
М. Рассел Баллард
З Кворуму  
Дванадцятьох 
Апостолів

ВИ  
ПОТРІБНІ  
ГОСПОДУ  

Як апостол Господа 
Ісуса Христа, я 
запрошую вас 
“зодягнутися в 
повну Божу зброю” 
і приєднатися до 
битви вже сьогодні.

зараз!
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Подібним чином Господь у наш час застеріг нас про 
наслідки порнографії. Мільйони людей віддано до-
слухаються до Господньої поради, в той час як безліч 
інших— ні. Нам не потрібно, мої дорогі друзі, чекати 
180 років, або навіть 10 років, щоб зрозуміти руйнівний 
вплив порнографії. Сучасними науковими досліджен-
нями виявлено, що порнографія кількома способами ка-
лічить дорослу молодь і обмежує її можливості одного 
дня мати сповнені любові, тривалі шлюбні стосунки.

Дослідження показали, що частий перегляд порно-
графії може призводити до маніакальної поведінки і 
змін у функціонуванні головного мозку, таким чином 
спричиняючи виникнення залежності. Дослідження 
також підтверджують, що порнографія викликає нере-
алістичні сподівання і навіює неправильне розуміння 
здорових інтимних стосунків між людьми.

Але найбільша підступність криється в тому, що пор-
нографія змушує вас дивитися на людей, як на об’єкти, 
якими ви можете нехтувати та зневажати, як психоло-
гічно, так і фізично.

Ще один аспект порнографії полягає в тому, що 
вона, як правило, є “потайною” справою. Ті, хто пе-
реглядають її, часто приховують або майже нічого не 
кажуть про це людям, навіть тим, з якими мають ро-
мантичні стосунки, або своїм подружжям. В результаті 
досліджень було виявлено, що люди, які таким чином 
криються,— тобто роблять те, чим вони не можуть 
пишатися, і в той же час приховують це від сім’ї та 
друзів,— не лише псують стосунки й почуваються са-
мотніми, але і стають більш вразливими до депресії, 
занепокоєння і мають низьку самооцінку. Таємниці 
шкодять довірі.

Перш за все, ми самі повинні уникати порнографії, 
оскільки вона смертоносна. Вона вбиває щирі, ніжні 
людські стосунки, руйнуючи шлюби і сім’ї. Вона руйнує 
дух особи, яка переглядає її, настільки ж безперечно, 
як найсмертельніша отрута вбиває тіло і розум.

Не дайте себе обманути. Не думайте, що як тільки 
ви поїдете на місію чи як тільки укладете шлюб, то 
зможете позбутися цієї згубної звички. Якщо вона у 
вас зараз є, якщо ви потрапили в цю пастку, негайно 
зверніться по духовну допомогу. Ви можете подолати 
порнографію за допомогою Спасителя. Не зволікайте! 

Благаю вас: облиште її! На сайті LDS.org є багато ресур-
сів, які допоможуть витіснити темряву порнографічних 
зображень.

Ці дні є нелегкими, але вони не є важчими за ті, що 
були в добу Геламана і його юних воїнів, коли вони 
встали на захист своїх сімей і Церкви. Тепер ваш час 
встати і приєднатися до рядів решти праведних і від-
даних молодих чоловіків та молодих жінок, аби вести 
битву з порнографією.

Вчення про шлюб
Я хочу, щоб ви зрозуміли позицію Церкви щодо 

шлюбу, як її було дано нам нашим люблячим Небесним 
Батьком у Писаннях і в документі “Сім’я: Проголошення 
світові”. У цьому натхненному документі стверджується: 
“Сім’ю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком і жін-
кою є невід’ємною частиною Його вічного плану. Діти 
мають право народжуватися в лоні шлюбу і виховува-
тися батьком і матір’ю, які з цілковитою вірністю шану-
ють шлюбні обітниці” 1.

Апостоли мають відповідальність бути вартовими на 
башті, щоб пильнувати “ворога, коли той … ще далеко” 
(УЗ 101:54) і навчати вченням Христа. Усі ви знаєте, що 
традиційне визначення шлюбу зараз зазнає нападок. Є 
люди, які хочуть перевести це обговорення в площину 
громадянських прав. Перше Президентство і Кворум 
Дванадцятьох Апостолів пояснили позицію Церкви і 
вчення про мету Бога і Його план для Своїх духовних 
дітей, щоб вони пізнали смертне життя, що необхідно 
для нашого нескінченного і вічного життя.

Я наведу цитати з заяви, проголошеної провідниками 
Церкви у 2014 р., і прошу вас читати уважно:

“Зміни в цивільному праві не змінюють, і насправді 
не можуть змінювати, моральний закон, встановлений 
Богом. Бог очікує, що ми будемо підтримувати і викону-
вати Його заповіді незалежно від суперечливих думок 
або тенденцій у суспільстві. Його закон цнотливості є 
зрозумілим: сексуальні стосунки є допустимими лише 
між чоловіком і жінкою, які є законно одруженими як 
чоловік і дружина. Ми закликаємо вас переглядати док-
трину, що міститься в документі “Сім’я: Проголошення 
світові”, і навчати їй членів Церкви”.

Далі у заяві сказано:
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“На чемне ставлення до себе мають 
право не лише особи, які виступають за 
одностатеві шлюби, але й ті, хто виступає 
проти цього. …

Як члени Церкви, ми маємо відпові-
дальність навчати євангелії Ісуса Христа 
і розповідати про великі благословення, 
які приносить послух Божим заповідям, 
а також неминучі наслідки, які приходять 
через їхнє ігнорування. Ми закликаємо вас 
молитися, щоб люди повсюди пом’якшили 
свої серця і сприйняли євангельські істини, 
та щоб мудрість було даровано тим, кого 
покликано приймати рішення, що визнача-
ють майбутнє суспільства” 2.

Я знаю, що ви любите і підтримуєте 
Господа та Його пророків, але я також 
знаю, що дехто з вас може відчувати збен-
теження через велику кількість наслідків, 
спричинених рішенням Церкви підтриму-
вати відкритий Богом план для Своїх дітей.

Я також знаю, що декому з нашої молоді 
важко зрозуміти, як можна пояснювати 
вчення про сім’ю та шлюб людям, які з 
цим не погоджуються, і все ж залишатися 
добрими, лагідними та сповненими любові 

до них. Ви можете боятися, що вас зви-
нуватять у фанатизмі й нетолерантному 
ставленні.

Ви можете знати людей, які страждають 
від потягу до осіб своєї статі або прийняли 
рішення жити з людиною своєї статі. Ваша 
любов до цієї людини як до сина чи дочки 
Бога може викликати внутрішню боротьбу, 
коли ви будете намагатися любити і під-
тримувати її та в той же час відстоювати 
вічний Господній план щастя.

Давайте чітко проголосимо, що Церква 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів вірить 
у те, що “потяг до осіб своєї статі є склад-
ною реальністю для багатьох людей. Сам 
по собі потяг не є гріхом, але потурання 
йому— це гріх. Хоча потяг існує незалежно 
від вибору людини, сама людина обирає, 
як їй реагувати на нього. Церква виявляє 
любов і ставиться з розумінням до всіх 
Божих дітей, у тому числі [до людей, які 
мають потяг до осіб своєї статі]” 3.

Церква не вчить і не виступає за те, що 
слід уникати таких людей чи поводитися 
з ними не по- християнськи. Ми повинні 
виявляти любов і намагатися допомогти 

Наш Небесний Батько 
знав про наслідки життя 
у занепалому світі, тому 
Він дав Своїм дітям Спа-
сителя, “Агнця, заколе-
ного від закладин світу”.
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іншим зрозуміти, що нікому не слід ігнору-
вати або зневажати заповіді Бога.

Свідчення і застереження
У документі “Сім’я: Проголошення 

світові” Перше Президентство і Кворум 
Дванадцятьох Апостолів заявили: “Ми 
попереджаємо, що особи, які порушують 
завіти цнотливості, які жорстоко пово-
дяться зі своїм подружжям або дітьми, які 
не виконують своїх сімейних обов’язків, 
одного дня будуть відповідати за це перед 
Богом. Більш того, ми попереджаємо, що 
руйнування сім’ї принесе окремим людям, 
суспільствам і народам біди, які провіщали 
давні й сучасні пророки” 4.

Я один з тих, хто приєднався до цього 
застереження. Як один з вартових на 
башті, я маю відповідальність “засурмити 
в сурму і остерегти народ” (див. Єзекіїль 
33:1–9). Я роблю це, оскільки люблю вас 
і хочу, щоб ви зрозуміли, що ми повинні 
зосередитися на Господі та дотримуватися 
Його заповідей. Це мій обов’язок.

Господнє застереження також надхо-
дить із запрошенням прийти до Нього. 
Наш Небесний Батько знав про наслідки 
життя у занепалому світі, тому Він дав 
Своїм дітям Спасителя, “Агнця, заколеного 
від закладин світу” (Об’явлення 13:8).

У Євангелії від Івана ми дізнаємося: 
“Так- бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне” (Іван 3:16).

Будь ласка, пам’ятайте, що євангелія- - це 
“добра новина” 5. Це— послання надії. Якщо 
у вас зараз труднощі, отримайте допомогу. 
Господь милостивий і прощаючий.

Апостол Павло навчав:
“Хто нас розлучить від любови Христо-

вої? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, 
чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? …

Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні 
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, 
ні майбутнє, ні сили,

ні вишина, ні глибина, ані інше яке ство-
ріння не зможе відлучити нас від любови 
Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім!” 
(Римлянам 8:35, 37–39).

Завдяки Ісусу Христу спокій може ви-
тіснити провину. Здорові стосунки можна 
відновити. Згубні звички можна подолати.

Нам потрібно донести до своєї сім’ї та 
друзів істину: Бог є любов, “і Він запрошує 
… усіх [нас] прийти до Нього і скуштувати 
від Його доброти; і Він ні від кого не  
відмовиться, хто прийде до Нього”  
(2 Нефій 26:33).

Нам потрібно, щоб ви брали участь у 
роботі зі спасіння до місії, під час місії та 
після неї.

Використання технологій,  
щоб благословляти життя

Господь запрошує вас брати участь і ко-
ристуватися тими соціальними медіа, яким 
ви надаєте перевагу, щоб ділитися єван-
гелією і бути сучасними синами і дочками 
Геламана у великих битвах останніх днів. 
Він хоче, щоб ви стали сучасними юними 
воїнами, сильними і об’єднаними навколо 
істини. Він хоче, щоб ви були відважними 
і непохитними перед лицем наступаючого 
ворога. Ми знаємо, що в кінці переможе 
Господь, а Сатана зазнає поразки.

Отже ви маєте можливість мудро кори-
стуватися соціальними медіа. Пам’ятайте, 
що користуватися соціальними медіа ви 
маєте у належний час і у відповідному 
місці. Одним з таких часів є той, коли ви 
ділитеся своїми думками та свідченням про 
те, що ви дізналися і відчули. Використову-
ючи різні соціальні медіа, ви можете вести 

ДОПОМОГА І 
РОЗУМІННЯ

Церква пропонує до-
помогу і розуміння 

людям, які борються з 
залежністю від пор-
нографії або потягом 
до осіб свої статі. Вона 
також пропонує матері-
али для членів Церкви, 
які прагнуть поглибити 
своє розуміння боже-
ственного інституту 
шлюбу або ділитися 
євангелією он- лайн. Ви 
можете скористатися 
такими матеріалами, 
розміщеними он- лайн:
• “Overcoming 

Pornography through 
the Atonement  
of Jesus Christ,”  
overcoming 
pornography.org.

• “Бог любить Своїх 
дітей”, lds.org.

• “Божественний 
інститут шлюбу” 
mormonnews 
room.org.ua.

• “Sharing the 
Gospel Online,” 
lds.org/church/share.
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розмови на євангельські теми з сім’єю, друзями, а ви,  
колишні місіонери, навіть зі своїми колишніми зацікав-
леними Церквою та новими членами Церкви. Ви мо-
жете бути свідками істини і захищати царство.

Захищаючи царство
Я знаю, що дехто з вас переживає, боячись непра-

вильного судження, глузувань або навіть нападок, 
якщо ви будете відстоювати справу Небесного Батька 
та Господа Ісуса Христа і Церкви. Я розумію ваше 
занепокоєння.

Будучи молодим місіонером, я служив у Британській 
місії в кінці Другої світової війни. У той час мормонів 
“було піддано освистуванню і зроблено притчею” 
(3 Нефій 16:9), а з місіонерів сміялися і глузували. Люди 
навіть щось кидали в нас, а дехто плював на нас. Однак 
ми не відступали, а продовжували свідчити і ділитися 
євангелією. Як Авінадій, ми не відступили; як Павло, ми 
не відступили; і як Спаситель, ми не відступили. У той 
час ми навіть не могли уявити, який вплив матиме наша 
робота. У нас було 14 округів і жодного колу. Сьогодні 
на Британських островах існує 46 колів Сіону.

Мої дорогі, улюблені юні друзі! Не хвилюйтеся через 
тих, хто знаходиться у великій і просторій будівлі. Нефій 
бачив, що вони глузуватимуть і показуватимуть “пальцями 
на тих, хто підійшов і куштував плід”. Не будьте, як ті, хто 

“після того, як вони скуштували цей плід, [засоромився] 
перед тими, хто насміхався з них; і вони відступили на 
заборонені дороги, і зникли” (1 Нефій 8:27, 28).

Ви— величне і важливе покоління, і зараз чудовий час, 
щоб бути живим! Майбутнє— яскраве. Скажіть собі: “Я 
допомагаю Господу, коли ділюся свідченням і навчаю 
євангельських істин, які Бог відкрив у ці останні дні”.

Нехай Господь благословить вас, щоб ви були мудрі-
шими за свої роки, щоб ви з мудрістю усвідомили, що 
ми— у цій битві, та що ми, молоді й літні, повинні сто-
яти разом. Ніколи не забувайте: у цій подорожі, яку ви 
зараз здійснюєте, ви є дорогоцінними для майбутньої 
підготовки світу до того дня, коли Ісус Христос скаже: 
“Скінчено”, і повернеться та буде правити і царювати як 
Спаситель, Господь над панами і Цар над царями, Вику-
питель світу, Який, я свідчу про це, живий. ◼
З духовного вечора ЦСО для дорослої молоді “Будьте спокійними  
та знайте, що Я є Бог”, проведеного у шт. Каліфорнія, США,  
4 травня 2014 р.

ПОСИЛАННЯ:
 1. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, лист. 2010, третя сторінка 

обкладинки.
 2. Лист від Першого Президентства Церкви Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів, 10 січ. 2014 р. (Сполучені Штати) та 6 бер. 2014 р. 
(за межами Сполучених Штатів).

 3. “Love One Another: A Discussion on Same- Sex Attraction,” 
mormonsandgays.org.

 4. “Сім’я: Проголошення світові”, третя сторінка обкладинки.
 5. (Див. Путівник по Писаннях, “Євангелії”).

Я знаю, що дехто з вас переживає, боячись неправильного судження, глузувань або навіть нападок, якщо ви будете відсто-
ювати справу Небесного Батька та Господа Ісуса Христа і Церкви. Мої дорогі, улюблені юні друзі! Не хвилюйтеся через тих, 
хто знаходиться у великій і просторій будівлі.
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Лорі Клафф Шаде
Кваліфікований психотерапевт з питань шлюбу і сім’ї

Одного дня я проводила консультацію з дівчинкою 
підліткового віку, яка нещодавно уже ризикувала своїм 
життям, вдавшись до небезпечної поведінки. До того 

я працювала з її батьками і намагалася оцінити сприйняття і 
розуміння нею стосунків у її сім’ї. Коли я запитала про шлюб 
її батьків, вона подивилася мені прямо у вічі й без вагань від-
повіла: “Мої батьки не люблять одне одного”.

Я запитала, як вона про це знає, оскільки її батьки неодно-
разово казали мені, що ніколи не конфліктували і були впев-
нені в тому, що їхні діти не знали про негаразди в їхньому 
шлюбі. Таку оцінку я, психотерапевт з питань шлюбу і сім’ї, 
часто чула від багатьох подружніх пар.

“Просто це відчувається”,— відповіла дівчина. Вона пояс-
нила, що постійно переживає через можливий розпад сім’ї. Вона зі сльозами на 
очах зізналася, що ця ситуація негативно впливає на її фізичний стан і що їй важко 
засинати й ходити до школи. “Я постійно про це думаю”,— казала вона.

Якість вашого шлюбу 
впливає на ваших дітей 
незалежно від того, 
усвідомлюєте ви це, чи 
ні. Якщо ви і ваш супут-
ник життя працюєте 
над покращенням взає-
мин, ваші діти мати-
муть благословення.

Благословляти 
наших дітей, 

ПОКРАЩУЮЧИ СВОЇ ШЛЮБИ
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Моє серце розривалося, коли я сиділа навпроти неї 
і розмірковувала про надто знайомий сценарій. Я знала, 
що її батьки люблять її і хочуть зробити все можливе, 
аби допомогти їй, проте я непокоїлася, що вони недо-
оцінювали, наскільки їхні труднощі в шлюбному житті 
завдавали болю їй та іншим дітям.

У Проголошенні про сім’ю сказано, що “чоловік 
і дружина мають урочисту відповідальність любити 
одне одного і своїх дітей, і піклуватися одне про од-
ного, а також про своїх дітей” 1. Іноді мене непокоїть 
те, що частина “про своїх дітей” відсуває на задній 
план слова “одне про одного”.

У своїй професійній діяльності я спостерігала, як 
члени Церкви ідуть на величезні жертви заради своїх 
дітей, аби допомогти їм стати успішними. Ці батьки 
привчають своїх дітей до таких позитивних релігійних 
практик, як молитва, вивчення Писань і відвідування 
церкви. Вони заохочують дітей здобувати освіту і 
засвоювати ті навички, які підготують їх до яскравого 
майбутнього. Однак я побоююся, що дехто з батьків 
може недооцінювати важливий ресурс, яким може 
стати високоякісний шлюб для підготовки молоді до 
вічних цілей.

Багато подружніх пар присвячуюють увагу тому, що 
є гідним, але це мало впливає на зміцнення їхніх шлюбів. 
Дехто докладає всіх зусиль, аби вписати у свій робочий 
графік можливість відвідувати виступи своїх дітей, але, як 
здається, не може знайти час, щоб піти на побачення зі 
своїм подружжям. У вирі подій, пов’язаних з вихованням 
дітей, професійним зростанням і виконанням церковних 
покликань дуже легко забути про важливість шлюбу, і в 
ньому починають з’являтися конфлікти, образи і зради.

Коли подружжя більш глибоко усвідомлює те, який 
великий вплив має їхній шлюб на дітей, то стає зрозумі-
лим, якими далекосяжними можуть бути переваги, якщо 
подружня пара активно прагне живити і зміцнювати 
свій шлюб.

Якість шлюбу впливає на дітей
Я впевнена, що більшість подружніх пар- святих 

останніх днів хочуть, аби їхні шлюби були успішними, 
і я вражена рівнем відданості, яку більшість з них вияв-
ляють. Загалом, святі останніх днів, які входять у вічний 
завіт шлюбу (див. УЗ 131:2), серйозно ставляться до 
цього завіту і часто готові проходити через великі труд-
нощі, аби зберегти повноцінний шлюб.
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Однак іноді я стикаюся з випадками, коли шлюби 
можна скоріше назвати стабільними, ніж якісними. Деякі 
подружжя помилково вважають, що якщо вони просто 
утримуються від суперечок перед дітьми, то їхні діти 
не знають про негаразди у шлюбі. У дітей надзвичайна 
інтуїція, і зазвичай вони відчувають, що щось іде не так, 
а це може призводити до глибокого відчуття невпевне-
ності в собі. Відсутність конфлікту у шлюбі— це дешева 
заміна надійного контакту.

Дослідження, присвячені впливу якості шлюбу на 
дітей, показують, що шлюби з високою якістю стосунків 
допомагають дітям відчувати себе емоційно впевненими 
і сприяють їхньому загальному благополуччю 2. Упродовж 
своєї клінічної практики я підтверджую реальність того, 
що на дітей великою мірою впливає якість шлюбних 
стосунків між батьками. Цей принцип відображається 
у словах Президента Спенсера В. Кімбола (1895- - 1985): 
“Шлюб … пов’язаний не тільки з найближчим щастям, але 
і з вічною радістю. Він стосується не тільки двох людей, 
але також і їхніх сімей, а особливо їхніх дітей та дітей їх-
ніх дітей протягом багатьох поколінь” 3. Я часто пояснюю 
людям, що вони не лише формують свій шлюб, але також 
великою мірою шлюби своїх дітей та онуків.

Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, крім того заявляв: “Нівелювання кон-
цепції, що шлюб укладається назавжди і є безцінним, 
тягне далекосяжні наслідки. Перебуваючи під впливом 
розлучення власних батьків або популярних ідей, що 
подружнє життя—це кайдани, які не дозволяють реа-
лізувати себе, деякі молоді люди тікають від шлюбу. 
Багато одружених людей уникають серйозного зобов’я-
зання, готові втекти при першій же істотній проблемі” 4.

Як психотерапевт з питань шлюбу я можу стверджу-
вати, що дорослі, чиї батьки розлучені або їхні шлюбні 
стосунки були низької якості, часто розповідають про 
те, що невпевнені у своїй здатності підтримувати і ви-
тримувати довготермінові стосунки. Вони часто гіпер-
чутливо ставляться до розбіжностей в думках у шлюбі 
та намагаються усіма способами уникати конфліктів, 
що іноді заважає розвитку близьких стосунків у шлюбі. 
Я нерідко бачу, як дорослі плачуть, коли пригадують 
емоційний біль, пережитий ними в період занепаду 
і розвалу шлюбу своїх батьків. Впевненість у шлюбі 
зменшується в домівках, де спостерігається низька якість 
шлюбних стосунків.

Зробити вибір на користь покращення шлюбу
Покращення шлюбу багато в чому залежить від вашого 

вибору. Старійшина Рассел М. Нельсон, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, стверджував, що “подружжя, які лю-
блять одне одного, можуть обрати шлюб найвищої якості 
або шлюб нижчої якості, який буде недовговічним” 5.

Відомий практикуючий психотерапевт і дослідник 
проблем шлюбу Вільям Дж. Доерті написав про важ-
ливість поєднання зобов’язання з цілеспрямованістю, 
тобто активними зусиллями покращувати шлюбні сто-
сунки: “Навіть якщо ми непохитно віддані своєму по-
дружжю, більшість з нас не помічає, як занепадає наш 
шлюб через повільну ерозію, якщо ми не дбаємо про 
ґрунт. … Якщо є відданість, але немає цілеспрямова-
ності, шлюб буде стабільним, але втратить свою но-
визну” 6. Багато подружніх пар виявляють надзвичайну 
відданість і стабільність, але дуже мало, якщо взагалі 
щось роблять, аби активно покращувати шлюб. Важко 
бачити, як марнується цінний шлюбний капітал.

Любити свого супутника життя
Коли колишній генеральний президент Товариства 

молодих жінок Елейн Ш. Дальтон звернулася з промо-
вою, в якій сказала, що найважливіше, що батько може 
зробити для своєї доньки— це “любити її матір” 7, мене 
пронизало усвідомлення, що саме мені, а не моєму чоло-
вікові, треба було почути той виступ; мій чоловік наба-
гато краще розумів, як важливо казати моїм дітям про те, 
наскільки він мене любить, а не навпаки. Я подумала, як 
часто я проходила кімнатою і мій чоловік запитував у 
когось із наших дітей: “Знаєш що?”, на що дитина відпо-
відала: “Я знаю, … ти кохаєш маму”, або “Я знаю, … що 
мама твій найкращий друг”, або “Я знаю, … що мама— це 
дівчина твоєї мрії”, або багато подібних висловів, яким 
він додав ще більшого значення упродовж років. Я усві-
домила, що надзвичайна впевненість, яку я відчуваю у 
своєму шлюбі і яку сприймаю, як щось належне, є пря-
мим наслідком щедрих висловлень моїм чоловіком лю-
бові, захоплення і поваги до мене нашим дітям.

Важливість настанови сестри Дальтон підсилюється 
словами пророка Якова з Книги Мормона. Коли він ви-
словлював свою догану нефійцям за їхню злочестивість, 
то вказував, що, на противагу, ламанійські “чоловіки 
люблять своїх жінок, а їхні жінки люблять своїх чоловіків; 
а їхні чоловіки і їхні жінки люблять своїх дітей” (Кн. Якова 
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3:7), підкреслюючи ідею про те, що Господь 
надає цьому велике значення.

Оголошення з серії соціальної реклами 
Homefront, що випускається Церквою, 
містить популярний телевізійний ролик під 
назвою “By the Hour” (Годинами), у якій 
маленький хлопчик намагається привернути 
увагу свого татка, який сидить за роботою. 
У якусь мить батько каже: “[Якщо] татусь 
не буде працювати, татусю не заплатять 
гроші”, на що мама додає: “Людям так подо-
бається те, як татусь працює, що вони йому 
платять гроші за неї” 8. Це одна з моїх най-
улюбленіших реклам, тому що мати уникає 
поширеного і неефективного трикутника, у 
якому один з батьків заступається за дитину 
і підтримує її, докоряючи тому з батьків, хто 
не може з нею погратися. Це, як правило, 
викликає захисну реакцію у іншого з батьків 
і почуття невпевненості у дитини. Своєю 
позитивною далекоглядною реплікою мати 
у рекламі підтримує як батька, так і дитину. 
Я впевнена, що якби більше батьків змінили 
свої розмови, зробивши їх більше схожими 
на цю, то загальна якість шлюбів і сімей 
покращилася б.

Ідеї щодо покращення якості шлюбу
Гарна новина про поліпшення якості 

шлюбу полягає в тому, що потенційне 
покращення може відбуватися швидко, 
якщо вводити невеликі зміни. Ось кілька 
прикладів:

Сформулюйте і розкажіть, яким ви 
хочете бачити свій шлюб через 5, 10 чи 
20 років. Я завжди здивована тим, що по-
дружні пари не розмовляють про те, який 
шлюб вони хочуть мати. Наявність таких 
розмов виводить шлюб на передній план 
і скеровує подружжя на шлях активного 
покращення шлюбу та поглиблення відда-
ності в майбутньому.

Запишіть і поділіться позитивним 
спогадом про шлюб. Негативні емоції, як 
правило, є настільки поглинаючими, що 

ПОТЕНЦІАЛ 
ШЛЮБУ
“Шлюб відкриває 
більше можливостей 
для щастя, ніж будь- які 
інші людські стосунки. 
Але деякі одружені 
пари не реалізовують 
повністю потенціал 
шлюбу. Вони дозволя-
ють, щоб їхня роман-
тична закоханість 
покривалася іржею, 
вони не цінують одне 
одного, вони дозволя-
ють, щоб інші інтереси 
або хмари ігнорування 
затьмарювали бачення 
того, чим дійсно міг би 
бути їхній шлюб. Шлюб 
був би щасливішим, 
якби його підживлю-
вали дбайливіше”.
Старійшина Рассел М.  
Нельсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, 
“Зміцнення шлюбу”,  
Ліягона, трав. 2006, с. 36.

вони часто витісняють надію. Коли люди 
обдумують позитивні спогади і діляться 
ними, вони знову вивільняють місце для 
почуття надії.

Розкажіть про випадок, коли ви 
змогли разом подолати труднощі. Прига-
дування таких обставин— це спосіб досяг-
нути єдності в подружжі.

Придумайте незначні але змістовні 
ритуали, коли ви прощаєтеся і знову 
зустрічаєтеся. Здається, що це має від-
буватися на інтуїтивному рівні, але часто 
пари забувають про важливість передба-
чуваного поцілунку, обіймів чи словесного 
вияву почуттів, які з часом створюють 
позитивну атмосферу в шлюбі.

Вводьте елементи новизни у ваші 
побачення. Є дослідження, які вказують 
на те, що подружні пари, які свідомо хо-
дять на побачення і вносять нові елементи 
у свої стосунки, часто досягають покра-
щення якості своїх стосунків. Це вимагає 
креативності і зусиль, а не грошей.

Регулярно кажіть своїм дітям, що вас 
захоплює у вашому супутнику життя. 
Це моя улюблена частина. Коли подружні 
пари, яких я консультувала, дотримува-
лися цієї настанови, вони розповідали про 
негайні позитивні результати.

Активно шукайте ресурси, які допомо-
жуть вам покращити шлюбні стосунки. 
Це включає книги і статті (друковані та ау-
діо), ігри, лекції, духовні вечори, майстер- 
класи, конференції та інше.

Регулярно запитуйте одне одного, чи 
ви, як пара, зближуєтеся або віддаляєтеся 
в порівнянні з минулим, і обговорюйте, що 
ви можете робити, аби зменшити від-
стань між вами. Це можна робити щодня, 
щотижня або навіть щомісяця і використо-
вувати як хороший спосіб привернути ще 
більшу увагу до шлюбу.

Радьтеся з єпископом, аби знайти 
професійні ресурси, якщо в цьому є необ-
хідність. З багатьох причин люди часто 
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не поспішають звертатися по допомогу. Мені важко 
сказати, скільки разів мені хотілося, щоб пари шукали 
допомоги набагато років раніше, до того, як сильні об-
рази отруїли їхній шлюб.

Моліться. Президент Генрі Б. Айрінг, перший рад-
ник у Першому Президентстві, радив: “Моліться про 
любов, яка дасть вам побачити хороше у своєму су-
путнику. Моліться про любов, що допомагає менше 
помічати слабкості і помилки. Моліться про любов, яка 
б давала вам ставити радість вашого супутника вище 
за свою. Моліться про любов, щоб мати бажання полег-
шити тягарі і розвіяти печалі свого супутника” 9. Якщо 
це здається надто важким, подружжя може молитися, 
аби захотіти мати такі бажання.

Небесний Батько хоче, щоб ми мали щасливі шлюби
Президент Говард В. Хантер (1907–1995) проголосив, 

що “все, на що Ісус покладає свої руки— оживає. Якщо 
Ісус покладає Свої руки на шлюб, той оживає. Якщо він 

покладає Свої руки на сім’ю, вона оживає” 10. Я переко-
нана, що Небесний Батько хоче, аби ми мали прекрасні 
шлюби найвищої якості, і Він скеровуватиме наші зу-
силля на покращення тих стосунків заради блага наших 
сімей. Щасливі шлюби є джерелом великих благосло-
вень для нас і наших дітей. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Храм— це вузол,  
що зв’язує небеса  
і землю.

Я відчуваю, що життя Христа— це історія надання Спо-
кути. Історія Адама і Єви— це історія прийняття Спокути 
серед іноді доволі жорстокої протидії у смертному житті.

Адам і Єва були першими людьми, які прийняли 
Спокуту Ісуса Христа. Вони також були першими бать-
ками, які пізнали любов, що приносить нова дитина, 
важкі жертви в процесі виховання дитини і душевні 
страждання від спостереження за тим, як діти немудро 
використовують свою свободу вибору.

Батько Легій дає нам доктринальний контекст для 
розуміння їхнього— і нашого— досвіду. Він каже нам, 
що якби Адам і Єва не скуштували від дерева пізнання, 
вони “залиши[ли]ся б у саду Еденському. …

І вони не мали б дітей; отже, залишилися б вони в 
невинності, не маючи радості, бо не знали б горя; не 
роблячи добра, бо не знали б вони гріха. …

Адам пав, щоб люди були [смертними]; а люди є 
[смертними], щоб мати радість” (2 Нефій 2:22–23, 25).

Тож, парадоксально, гріх, горе і діти допомагають 
створити контекст для пізнання значення радості— це 
процес, уможливлений Спокутою Ісуса Христа.

Коли спантеличена культура плутає нас сто-
совно того, що означає шлюб, ми можемо надто 
швидко здатися по відношенню до себе та одне 

одного. Але є надія. Вічний взірець храму може допо-
могти нам подолати сучасний хаос. 

Щоразу, коли ми відвідуємо храм, обряди перео-
рієнтовують нас на природний порядок всесвіту, що 
включає в себе природний порядок шлюбу. Подібно 
до стародавнього мореплавця ми вдивляємося в небеса 
в пошуках нашого шляху— і ми робимо це у храмі. 
Вчений- святий останніх днів Х’ю Ніблі писав:

“Храм побудовано так, щоб він уособлював організу-
ючі принципи всесвіту. Це школа, де смертні дізнаються 
про них. …

… Земний храм [розташовано] в центрі всього, … 
навколо нього обертається весь рух небес, це вузол,  
що зв’язує небеса і землю” 1.

Отже храм має силу гравірувати Божі природні за-
кони про шлюб і сімейне життя у наших серцях.

Одруження Адама і Єви
Ми вперше пізнаємо храмові вчення про шлюб з іс-

торії Адама і Єви— головної історії храму. Один з друзів 
якось запитав мене: “Якщо в євангелії і в храмі все зосе-
реджено на Христі, чому під час храмового ендаументу 
не навчають історії життя Христа? Як все це пов’язано з 
Адамом і Євою?”

Це друга з двох статей старійшини Хейфена, яка допомагає святку-
вати 20-ту річницю виходу в світ документа “Сім’я: Проголошення 
світові”. Перша стаття була опублікована у серпневому номері 
Ліягони за 2015 р.

ЛІ
ВО

РУ
Ч:

 Ф
О

ТО
ГР

АФ
ІЯ

 Г
УС

ТА
ВО

 Х
АР

ТЕ
ЛЯ

; П
РА

ВО
РУ

Ч:
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

ІЯ
 Х

РА
М

У 
КО

ЛА
М

БІ
Я-

 РІ
ВЕ

Р,
 Ш

Т. 
ВА

Ш
ИН

ГТ
О

Н,
 А

ВТ
О

Р 
РА

СС
 М

ЕЙ



26 Л і я г о н а

Завдяки Спокуті, ми можемо вчитися на власному 
досвіді і не засуджуватися ним. І прийняття Спокути, 
як це зробили Адам і Єва, є не лише вченням про вида-
лення “записів про погані вчинки”; це ключове вчення, 
завдяки якому уможливлюється людський розвиток. 
Так, Христова жертва не повернула їх просто до Едену 
невинності. Тоді б це була історія без сюжету і розвитку 
характеру. Натомість вони залишили сад, тримаючись 
одне одного і просуваючись разом вперед у світ, в 
якому нині ми живемо.

Головна історія у храмі— це доволі свідомо вибрана 
історія подружньої пари, де подружжя допомагають 
одне одному долати безперервну протидію у смерт-
ному житті. Бо лише стикаючись з такою іноді неприєм-
ною протидією, вони могли навчитися усвідомлювати 
справжню радість.

Давайте розглянемо два висновки з історії Адама 
і Єви, які стосуються нашого розуміння шлюбу. 
Першим є позитивний погляд на Падіння з позицій 
Відновлення. Ми знаємо, що Адам і Єва зробили у 
саду мудрий вибір, оскільки лише смертне життя 
може дати досвід, необхідний для здійснення Божого 
плану для них— і для нас. У протилежність цьому, 

традиційне християнство навчає, що вибір Єви був 
трагічною помилкою, через яку було накликано Бо-
жий гнів на все людство. Деякі християнські церкви 
все ще навчають, що оскільки жінки є дочками неро-
зумної Єви, дружинам слід бути залежними від своїх 
чоловіків.

Активно протестуючи проти цієї думки, більшість 
людей сьогодні скажуть, що дружина повинна бути 
незалежною від свого чоловіка. І, для справедливості, 
вони додадуть, що чоловік також повинен бути неза-
лежним від своєї дружини. Але якщо обидва подружжя 
незалежні одне від одного, вони приймають на себе 
лише сучасні “незобов’язувальні зобов’язання”, і коли 
припиняються веселощі, люди полишають свій шлюб 
або роблять це, коли починаються труднощі.

Що є правильним: незалежність чи залежність? 
Жодне. Відновлена євангелія— на відміну від решти 
християнства— навчає, що вибір Єви та Адама в саду 
не був помилкою чи випадковістю; натомість це була 
обміркована, навіть славетна, частина плану спасіння. 
Такою з позицій Відновлення бачиться Єва— і всі 
жінки— благородні істоти, які є повною мірою рівними 
з чоловіками.

Тож Єва не залежить від Адама; але вона й не є неза-
лежною від нього. Скоріше, Єва і Адам взаємозалежні 
одне від одного. Вони “рівноправні партнери”, які 
“допомагають одне одному” в усіх своїх справах 2.

Принесення скрушеного серця на олтар
Друге, коли Адам і Єва залишили сад, Господь 

наказав їм побудувати олтар і приносити в жертву 
тварин. Через багато днів ангел запитав Адама, 
чому той приносив жертви. Він відповів: “Я не знаю, 
тільки Господь наказав мені”. Тоді ангел сказав 

Адам і Єва є взаємозалежними, 
рівноправними партнерами, які 

допомагають одне одному в 
усіх своїх справах.
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йому: “Це є подобою жертви Єдинонародженого”  
(Мойсей 5:6–7).

Таким чином принесення в жертву тварин 
Адамом і Євою мало символічне значення і спря-
мовувало їхні думки до принесення Батьком в май-
бутньому Свого Сина в якості викупної жертви. Тоді 
ангел навчив їх, що завдяки Христовій жертві та 
плану викуплення вся протидія, з якою вони сти-
каються, матиме значення і мету—так, для всього 
їхнього земного досвіду.

Дехто з нас сьогодні відвідує храм подібно до Адама 
і Єви, коли вони вперше приносили жертви— просто 
тому, що нам заповідано, і невідомо чому. Проста 
слухняність— це, безперечно, краще, ніж взагалі не 
виконувати обрядів. Але Господь, Який послав ангела, 
безсумнівно хотів, щоб вони знали— і я вірю, що Він 
хоче, щоб і ми знали чому.

Чи є сучасні храмові обряди також “подобою … 
Єдинонародженого”? Подумайте про те, чому олтарі у 
храмі, подібно до олтаря Адама і Єви, є олтарями мо-
литви, жертви і завітів. Подумайте про величину жертви 
в усіх завітах ендаументу.

Від часів, коли Христос здійснив Свою викупну місію, 
ми більше не приносимо в жертву тварин, але уклада-
ємо завіт жертвувати. Як саме? Христос навчав нефійців: 
“І ви принесете в жертву Мені скрушене серце і упоко-
рений дух” (3 Нефій 9:20; див. також 2 Нефій 2:7).

Жертви тварин символізували принесення Батьком 
в жертву Сина, але принесення в жертву скрушеного 
серця і упокореного духа символізує принесення Сином 
в жертву Самого Себе. Старійшина Джеймс Е. Талмейдж 
(1862–1933), з Кворуму Дванадцятьох Aпостолів, писав, 
що “Ісус помер від того, що Його серце було скру-
шене” 3. Подібним чином ми нині приносимо себе—
наші скрушені серця—як особисту жертву 4. Як сказав 
старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004), з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів: “Справжня, особиста жертва 
ніколи не полягала в тому, щоб покласти на олтар якусь 
тварину. Натомість, це готовність покласти на олтар 
ту тварину, що всередині нас, і дозволити, щоб її було 
спалено!” 5

Нещодавно під час служіння президентом храму в 
Сент- Джорджі, шт. Юта, я готувався запечатати молоду 
пару. Коли я запросив їх до олтаря і наречений взяв 
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свою наречену за руку, я усвідомив, що вони були 
готові покласти на той жертовник своє скрушене серце 
і упокорений дух— самовіддано жертвуючи себе одне 
одному і Богові подібно до Христової жертви заради 
них. І з якою метою? Щоб жертвуючи одне для одного 
протягом всього життя— тобто намагаючись жити, як 
Він— вони могли стати ще більш схожими на Нього.

Живучи так щодня, кожен з них стане ближчим до 
Бога, і це також наблизить їх одне до одного. Таким чи-
ном, життя за завітами обряду запечатування освятить не 
лише їхній шлюб, але також і їхні серця і саме їхнє життя.

Це розуміння шлюбу цілковито і сильно відрізня-
ється від домінуючого сьогодні погляду на шлюб. У 
Своїй притчі про доброго пастиря Ісус дав описання 
наймита— людини, якій платили за догляд за вівцями. 
Він сказав, що коли приходить вовк, наймит “кидає вівці 
й тікає”. Чому наймит тікає? Тому, що вівці не належать 
йому. На відміну від цього, Ісус сказав про Себе: “Я— 
Пастир Добрий, … І власне життя Я за вівці кладу”. 
(Див. Іван 10:11–15).

Багато людей сьогодні вважають, що шлюб— це 
неформальна угода між двома наймитами. Коли наймит 
відчуває загрозу від якогось вовка проблем, він просто 
тікає. Навіщо простому наймиту ризикувати комфортом 
чи зручністю, не кажучи вже про життя?

Але коли ми приносимо в жертву в нашому шлюбі 
скрушене серце і упокорений дух подібно до Доброго 
Пастиря, ми обіцяємо віддати свої життя за вівцю на-
шого завіту, день за днем або навіть годину за годиною. 
У цьому процесі нас закликають самовіддано брати на 
себе як страждання, так і радості нашого подружжя і ді-
тей, у наш власний обмежений спосіб, подібно до того, 
як Спаситель бере на Себе наші страждання.

“І бідуй з ним у всіх його бідуваннях” (УЗ 30:6), 
— сказав Господь Пітеру Уітмеру про його напарника по 
місії Олівера Каудері. Ісая вторить цій фразі, описуючи 
Христа і тих, кого Він викупляє: “В усякому утиску їх-
ньому тісно було і Йому, … і … Він … носив їх усі дні 
в давнину” (Ісая 63:9; див. також УЗ 133:53).

Один з храмових працівників, чия дружина померла 
від важкої хвороби, на яку страждала кілька років, сказав 
мені: “Мені здавалось, що я знаю, що таке любов— ми 
прожили разом понад 50 благословенних років. Але 

лише намагаючись піклуватися про неї в ці останні кілька 
років, я відкрив для себе справжнє значення любові”.

Розділивши зі своєю дружиною її страждання, цей 
чоловік відкрив для себе у своєму серці глибокі джерела 
співчуття, яких ніколи не пізнати наймиту. Накопичення 
таких відкриттів запускає процес освячення, коли ми 
стаємо подібними до Доброго Пастиря— живучи, як Він, 
і вділяючи подібно до Нього. Не випадково такий спо-
сіб життя сповнює незамінною міццю суспільні інте-
реси нашої культури.

Шлюб і справжня радість
Один з моїх друзів недавно запитав: “Наскільки 

близьким до досконалості повинен бути наш спосіб 
життя, щоб отримати піднесені обіцяння храмового 
запечатування?” Чоловіки і дружини знають одне од-
ного настільки добре, особливо ті, хто прагне вічних 
благословень, що в деякі дні вони можуть чесно за-
мислюватися, чи не є їхнє життя— або життя їхнього 
подружжя— вже достатньо близьким до досконалості.

Мені подобається відповідь, що міститься у прощаль-
них словах Моронія: “Якщо ви відринете від себе всю 
безбожність і любитимете Бога з усією вашою могутні-
стю, розумом і силою, тоді Його благодаті буде достат-
ньо вам, щоб … ви могли бути [в]досконал[ені] в Христі” 
(Мороній 10:32; курсив додано). Один зі способів відри-
нути від себе безбожність— це залишатися близькими 
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до храму, оскільки в його обрядах “явлена сила боже-
ственності” (УЗ 84:20; курсив додано). Більш того, 
любити “Бога з усією [нашою] могутністю” означає 
любити у міру нашої унікальної особистої спроможно-
сті, а не у міру якоїсь абстрактної і недосяжної шкали 
досконалості.

Коли ми відринаємо від себе всю безбожність і щиро 
любимо Бога, настільки повно, як тільки можемо, вдо-
сконалююча милість Христа може завершити процес 
нашого зцілення. У листі від Першого Президентства, 
написаного в 1902 р., зазначено, як буде виглядати все-
охоплююча жертва Христа у поєднанні з нашою всеохо-
плюючою жертвою: “Після досягнення вдосконаленого 
стану життя, люди не матимуть іншого бажання, окрім 
того, щоб жити в гармонії з [праведністю], включно з 
тим, що поєднало їх як чоловіка і дружину. … Ті, хто 
сягнуть першого або целестіального воскресіння, обо-
в’язково повинні бути чистими і святими, і їх буде вдо-
сконалено також і тілесно. … Кожен чоловік та жінка, 
які досягають цього невимовного стану життя, будуть 
такими ж прекрасними, як ангели, що оточують престол 
Бога; … бо слабкість плоті тоді буде подолана і забута; 
і обидва будуть в гармонії з законом, який їх поєднав”6.

Я знайомий з однією жінкою, яка одружилася в храмі 
майже 50 років тому. Після того, як в неї та її чоловіка 
народилися кілька дітей, його неспокійне життя при-
звело до їхнього розлучення та його відлучення від Цер-
кви. Потім вона сама відмовилася від членства в Церкві 
та вирішила піти іншим тернистим шляхом. Згодом її 
колишній чоловік помер. Я зустрівся з нею, коли її дочка 
привела її до мого кабінету, щоб дізнатися, чи зможе її 
мати колись повернутися до храму.

Після спокійної розмови про те, як ми можемо нав-
читися з досвіду і не бути засуджуваним ним, ми об-
говорили процес покаяння, повторного хрищення і 
відновлення храмових благословень. Тоді я розповів їй, 
що обряд відновлення благословень також відновить її 
храмове запечатування. Чи була вона готова до цього?

Першою слово взяла дочка. Вона сказала: “Я страж-
даю на біполярний афективний розлад. У мого сина та-
кож біполярний розлад. Ми знаємо набагато більше про 
цю хворобу, ніж нам було відомо раніше, і ми прийма-
ємо ліки, які допомагають нам. Озираючись у минуле, я 
думаю, що у мого батька також був біполярний розлад, 
і що, ймовірно, це вплинуло на багато неприємностей 
у нашому сімейному житті. Я не засуджую його зараз”.

Мати лагідно відповіла: “Якщо я дійсно можу колись 
повернутися до храму, я буду готовою до відновлення 
мого запечатування”.

Спостерігаючи, як вони йшли коридором, я усвідо-
мив, що храм і запечатувальна сила Іллі є джерелами 
примирення, бо вони привертають не лише серця дітей 
і батьків одне до одного, але й привертають одне до 
одного серця дружин і чоловіків. Згодом я отримав пові-
домлення про те, що матір було повторно охрищено.

Я свідчу, що порядок шлюбу, даний Богом Адаму і 
Єві, вартий всього, що вимагається ним— щоб знайти 
його, розбудовувати і дотримуватися у нашому житті. 
Я також свідчу, що чоловіки і дружини, які намагаються 
жити подібно до Доброго Пастиря, відкриють для себе 
і даруватимуть одне одному більш рясне життя, спов-
нене справжньої радості. ◼
З виступу “Marriage, Family Law, and the Temple” (Шлюб, сімейне право 
і храм), виголошеного 31 січня 2014 р. на щорічному духовному вечорі 
юридичної спілки ім. Дж. Рубена Кларка в Солт- Лейк- Сіті.
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Вічний взірець храму може  
допомогти нам подолати  
сучасний хаос.
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Після повернення з місії, коли я був зайнятий своєю молодою сім’єю 
і власною компанією, мене покликали президентом чималої філії, в 
якій було багато вірних і зрілих членів Церкви. Чи відчував я себе 

підготовленим, навченим та освіченим, щоб почати служіння? Ні! У мене 
були хороші радники, з якими я міг обговорювати питання. Але чи було 
цього достатньо? Ні!

Господь очікує, що “кожна людина вивчить свій обов’язок” (УЗ 107:99), 
і Він сподівається, що ми будемо “зберіга[ти] в душі, як скарб, слова [Бога]” 
(УЗ 84:85). Після цього Він сподівається, що ми будемо покладатися на 
натхнення від Святого Духа— на той особливий дар, що даний усім членам 
Церкви з обіцянням неперервного спрямування і одкровення.

Згадуючи те покликання та інші покликання, я розумію, що, крім Святого 
Духа і Писань, мені дійсно допомагали церковні довідники! Вони були 
скарбницею інформації— дороговказом у моєму початковому навчанні  
і дорогоцінною довідковою інформацією упродовж усього життя.

Навіщо нам церковні довідники?
Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох 

Апостолів, навчав: “Хоча довідники і не мають 
однакового статусу з Писаннями, все ж в них містяться 
найсучасніші пояснення й процедурні настанови вищої 
влади Церкви” 1. Старійшина Рассел М. Нельсон, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, додав, що ця вища 
влада— Перше Президентство і Кворум Дванадцятьох 
Апостолів— є чоловіками, що мають “загартовану 
зрілість, життєвий досвід і всебічну підготовку” 2.

Якщо ми діємо відповідно до довідників і застосовуємо колек-
тивну мудрість, що міститься в них, Господь допоможе нам 

і тим, кому ми служимо, “ма[ти] в Нім повноту”.

ПРОПИСАНИЙ ПОРЯДОК РЕЧЕЙ

Згадуючи те покликання 
та інші покликання, я 
розумію, що, крім Святого 
Духа і Писань, мені дійсно 
допомагали церковні 
довідники!

ІЛ
Ю

СТ
РО

ВА
НО

 S
UA

T 
G

ÜR
SÖ

ZL
Ü/

IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

Старійшина  
Пер Г. Малм
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Отже, церковні довідники відобража-
ють колективну мудрість, здобуту завдяки 
перевіреному, випробуваному досвіду 
пророків і апостолів. Та мудрість навчає 
нас найкращому способу досягнення хоро-
ших результатів у виконанні місії Церкви 
впродовж тривалого часу. Господь радив: 
“Шукайте старанно і навчайте один од-
ного словам мудрості; так, шукайте в най-
кращих книгах слів мудрості” (УЗ 88:118; 
109:7). Звичайно ж, завдяки мудрості, що 
міститься в довідниках, їх можна назвати 
“найкращими книгами”.

Довідники допомагають нам дотриму-
ватися правил, процедур і програм

Президент Томас С. Монсон заявив, що 
без довідників “було б майже неможливо 
дотримуватися цілісності правил, проце-
дур та програм Церкви”. Він додав: “Про-
тягом років нам доводилося виправляти 
багато спроб провідників змінити з до-
брими намірами деякі з програм Церкви”.

Президент Монсон сказав, що коли 
провідники не дотримуються процедур 
належним чином, “Перше Президент-
ство повинн[о] схвалити таку дію або 

повернути запит для того, щоб все зро-
били належним чином”. Інакше кажучи, 
якщо ми не зважаємо на довідники, то 
можемо закінчити тим, що додамо роботи 
Першому Президентству.

“Майже в усіх випадках,— сказав він,— 
якби провідники лише читали довідник, 
розуміли його зміст і дотримувалися того, 
що там написано, цих проблем би не ста-
лося. … Довідники убезпечують нас” 3.

Президент Монсон додав, що яким би 
не було наше покликання у провідництві, 
довідники містять дорогоцінну інформацію 
і скерування, що допомагає нам ефективно 
служити, правильно розуміти функціону-
вання Церкви, вчитися і виконувати свої 
обов’язки (див. УЗ 107:99) та підготуватися 
до майбутніх покликань у провідництві.

Довідники навчають, що є головним
Довідники навчають, що в той час як 

“батьки мають надзвичайно важливий обо-
в’язок допомагати своїм дітям підготува-
тися до повернення до Небесного Батька”, 
Спасителева “Церква забезпечує організа-
цію і засоби для навчання євангелії Ісуса 
Христа всіх Божих дітей”. Довідники також 
навчають, що Церква “забезпечує повнова-
ження священства, щоб виконувати обряди 
спасіння і піднесення для всіх, хто є гідним 
і бажає прийняти їх” 4.

У перших трьох розділах Довідника 2:  
Керування Церквою міститься доктри-
нальне підґрунтя керування Церквою.

1. Сім’я і Церква у Божому плані
2. Принципи священства
3. Провідництво в Церкві Ісуса Христа

Ми повинні уважно вивчити ці три роз-
діли. Вони нагадують нам, що Церква “була 
організована Богом, щоб допомагати в Його 
роботі зі здійснення спасіння і піднесення 
Його дітей” 5. Вона здійснює це шляхом за-
ходів, надання можливостей та програм для 

Довідники

ДОВІДНИКИ 
УБЕЗПЕЧУЮТЬ
“Незалежно від 
того, чи ви є 
членом Церкви 
протягом всього 
життя, чи відносно 
недавно приєд-
налися до неї, 
радьтеся з довід-
ником, коли ви 
невпевнені щодо 
якогось правила 
чи процедури. 
Вам може здава-
тися, що ви знаєте, 
як впоратися з 
ситуацією, тоді  
як в дійсності 
ви можете йти 
хибним шляхом. 
Довідники убезпе-
чують нас”.
Див. Томас С. Монсон, 
“Вступні слова”, Всес-
вітні збори навчання 
провідництва—2010 р.
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служіння, благословень і особистого зростання, що зосе-
реджуються на божественно призначених обов’язках, які 
підтримують та зміцнюють окремих людей та сім’ї.

Ці обов’язки такі: “допомагати членам Церкви жити 
за євангелією Ісуса Христа, здійснювати збирання Ізра-
їлю через місіонерську роботу, піклуватися про бідних 
і нужденних та забезпечувати можливості для спасіння 
померлих через будівництво храмів і виконання вікар-
них обрядів” 6.

Якщо ми розуміємо це доктринальне підґрунтя, мета і 
роль всіх покликань у Церкві стають зрозумілими: “Про-
відники священства і допоміжних організацій та вчителі 
намагаються допомагати іншим стати істинними послі-
довниками Ісуса Христа”. Далі, “церковні організації і 
програми існують не заради самих себе, а для того, щоб 
благословляти окремих людей і сім’ї” 7.

Довідники доктринально основуються на Писаннях, у 
тому числі на Спасителевій настанові Петрові: “Ти ж ко-
лись, як навернешся, зміцни браттю свою!” (Лука 22:32).

Довідники сприяють отриманню 
одкровення

Допомагаючи менш активному члену 
Церкви повернутися до Церкви, єпископ 
цього члена Церкви проглядав розділ, 
присвячений церковним дисциплінарним 
діям у Довіднику 1: Президенти колів і 
єпископи. Потім, поговоривши з прези-
дентством колу, єпископ вирішив скликати 
дисциплінарну раду.

“Ми заздалегідь зібралися єпископатом 
і проглянули довідник, щоб нагадати собі 
належні процедури та щоб визначитися 
з ідеями стосовно цього конкретного 
випадку,— розповідав єпископ.—  Ми сильно 
відчували допомогу Духа Господнього під 
час розмови з тим членом Церкви”.

Пізніше, після того як єпископат помолився, щоб 
мати Господню допомогу, в одного з радників виникло 
враження, що їм слід знову вголос прочитати відповідні 
уривки з Довідника 1. Коли вони закінчили, єпископ 
запитав кожного з радників, що вони порекомендують.

“Єпископе, ви здивуєтеся, але я відчуваю ось що”,— 
сказав перший радник, висловивши свою рекоменда-
цію. Другий радник відчув те саме, і єпископ також.

“Завдяки тому, що ми читали довідник разом, Дух 
просвітив наш розум,— згадував єпископ.—  Ми краще 
зрозуміли, як застосовувати принципи до цієї ситуації, 
і кожен з нас отримав однакову відповідь. Ми  
добре підготувалися, аби надати належну пораду,  
яка допоможе нашому хорошому братові поверну-
тися до Христа”.

Як зрозуміли члени цього єпископату, інструкції,  
що містяться в церковних довідниках, можуть “сприяти 
отриманню одкровення, якщо провідники використо-
вують їх для розуміння принципів, політики Церкви 

Довідники доктринально основуються на 
Писаннях, у тому числі на Спасителевій на-
станові Петрові: “Ти ж колись, як навернешся, 
зміцни браттю свою!” (Лука 22:32).ІЛ
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та процедур, яких слід дотримуватися, 
водночас прагнучи проводу Духа” 8.

Довідники допомагають нам благо-
словляти тих, кому ми служимо

Коли ми читаємо, розуміємо і виконуємо 
настанови з довідників, вони стають бла-
гословенням для тих, кому ми служимо 9. 
Зміна в політиці, описана в Довіднику 2, 
наприклад, допомогла єпископу благо-
словити і зміцнити одного батька, який 
думав, що він не зможе висвятити свого 
12- річного сина в Ааронове священство.

У розділі 20 вказується: “Єпископи і 
президенти колів мають бути обачними, 
даючи дозвіл носіям священства, які не 
є цілком гідними відвідування храму, 

виконувати або брати участь у виконанні 
деяких обрядів і наданні благословень”, у 
тому числі хрищенні та висвяченні в Аа-
ронове священство 10. Оскільки цей батько 
не мав храмової рекомендації, він думав, 
що не зможе висвятити свого сина. Але 
єпископ, “скеровуючись Духом” 11, надав 
дозвіл після проведення співбесіди.

“Цей випадок став переломним момен-
том у його житті— зазначив нинішній єпи-
скоп того чоловіка.—  Це стало складовою 
процесу, внаслідок якого він став гідним 
відвідування храму, запечатався у храмі з 
дружиною і вони запечатали до себе дітей”.

Гнучкість і адаптація при  
дотриманні належних меж

 Дотримання однаковості в цер-
ковних принципах, політиці та 
процедурах, “дозволить Святому 
Духу впливати на життя провід-
ників і членів Церкви”,— сказав 

старійшина Квентін Л. Кук, з Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів 12. 
Але у всесвітній Церкві, члени якої 

постають перед розмаїттям політич-
них, соціальних і економічних умов, у 

деяких філіях та приходах може відчува-
тися брак членів Церкви, провідництва 
і ресурсів для здійснення програм 
Церкви у повному обсязі. В інших під-
розділах можуть виникати проблеми, 
повʼязані з безпекою, транспортним 
сполученням, комунікацією і економіч-
ними труднощами сімей.

У розділі 17 в Довіднику 2 поясню-
ється, де необхідно “дотримуватися 

однаковості”, а також обставини, за яких 
може бути дозволена адаптація до міс-

цевих потреб стосовно забезпечення 
людьми та виконання програм 
допоміжних організацій, а також 

формату й частоти проведення зборів 
провідництва та заходів. Адаптацію, 

Якщо ми діємо від-
повідно до сказа-
ного у довідниках 
і застосовуємо ко-
лективну мудрість, 
що міститься в них, 
Господь допоможе 
нам і тим, кому ми 
служимо, “ма[ти] 
в Нім повноту” 
(Колосянам 2:10).
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звичайно ж, слід здійснювати лише після того, як провід-
ники прагнутимуть знайти провід Святого Духа 13.

Якщо вони будуть так діяти, “усі приходи та філії, 
незалежно від розміру чи обставин, в однаковій мірі 
можуть відчувати вплив Духа Господа” 14.

Прописаний порядок речей
Довідники забезпечують нас тим, що можна назвати 

“прописаним порядком речей”. 
У Довіднику 1, до якого мають доступ єпископи та 

президентства колів, вказані “загальні обов’язки президен-
тів колів і єпископів” і надано “докладну інформацію про 
політику та процедури” 15, починаючи з храмів, шлюбу 
та місіонерського служіння і закінчуючи благополуччям, 
церковними дисциплінарними діями та фінансами.

Довідник 2, доступний (у тому числі на LDS.org) всім 
провідникам Церкви, зменшує складність церковних 
програм, і в той же час відкриває можливість, як було 
зазначено вище, для гнучкості та певної адаптації до 
місцевих умов. “Цей довідник служить путівником для 
членів рад приходу і колу” 16 та їхніх допоміжних органі-
зацій у керуванні Церквою та її роботою зі спасіння.

Колективна мудрість, що міститься в цих довідниках, 
зорганізована в такий спосіб, щоб до неї можна було 
легко дістатися і нею скористатися, аби створити куль-
туру справжнього служіння, яка має існувати в прихо-
дах і колах Спасителевої Церкви. Однак, аби дістатися 
до тієї мудрості, ми повинні вивчати ці довідники, нав-
чатися з них, засвоювати принципи, що в них містяться, 
і застосовувати ті принципи на практиці! Результатом 
цього буде світло, розуміння і довготермінові благосло-
вення, що приходять завдяки знаходженню найкращого 
способу служити нашим братам і сестрам.

Стосовно нашого служіння у Церкві президент Дітер Ф. 
Ухтдорф, другий радник у Першому Президентстві, зазна-
чив: “Коли ми простираємо руки і відкриваємо свої серця 
іншим людям, виявляючи їм Христову любов, з нами від-
бувається щось чудове. Наш дух зцілюється, очищується і 
зміцнюється. Ми стаємо щасливішими, більш спокійними 
й більш сприйнятливими до спонукань Святого Духа” 17.

Довідники допомагають нам бачити всю картину
Під час квітневої генеральної конференції 2015 року 

старійшина Рафаель Е. Піно, сімдесятник, розповів 

історію про те, як один з його синів розстроївся під час 
складання пазлу. “Зрештою він навчився складати пазли, 
коли зрозумів, що кожний маленький фрагмент має своє 
місце в фінальному зображенні, навіть якщо він не знає, 
де його місце у даний момент” 18.

В якій би якості ми не служили в Церкві, довідники, 
подібно до зображення на коробці з пазлами, дають 
нам побачити усю картину. Це бачення скеровуватиме 
нас і даватиме нам краще зрозуміти, що, за волею  
Господа, ми маємо здійснити у Його служінні. Якщо  
ми діємо відповідно до сказаного в довідниках і застосо-
вуємо колективну мудрість, що міститься в них, Господь 
допоможе нам і тим, кому ми служимо, “ма[ти] в Нім 
повноту” (Колосянам 2:10).

Довідники залишаться невідʼємною частиною керу-
вання Церквою і благословенням для її членів і провід-
ників, незалежно від майбутніх змін у форматі та змісті. 
Як проголосив президент Генрі Б. Айрінг, перший 
радник у Першому Президентстві, довідники “стануть 
скарбом для вас, якщо ви будете використовувати їх 
як допомогу, скеровуючи інших людей вибирати шлях 
вічного життя. У цьому і є їхнє призначення” 19. ◼
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Норман С. Хілл
Президент Ганської Аккрської Західної місії (з 2013 дотепер)
та Сьєрра- Леонської Фрітаунської місії (з 2014 до 2015)

Як могла би вижити Церква, якби вашу країну, ще не 
відновлену після громадянської війни, вразив смер-
тельний вірус і через цю хворобу її було ізольо-

вано від інших країн? Що б ви робили, якби місіонерів, 
окрім місцевих місіонерів, евакуйовували звідти, і так 
ставалось не один раз, а раз за разом?

Якби ви жили у західноафриканській країні 
Сьєрра- Леоне, ви б покладались на Господа і спосте-
рігали, як Церква все одно процвітає. Ви б побачили, 
як місцеві провідники звеличують свої покликання. 
Ви б побачили, як члени Церкви зміцнюють одне 
одного, місіонерська робота продовжується і віра 
долає страх.

Безперервне зростання
Незважаючи на громадянську війну з 1991 по 2002 

рік, кількість членів Церкви у Сьєрра- Леоне безпе-
рервно зростає. Перші місіонери повного дня прибули 
в цю країну, розташовану на південь від Сахари, у 
травні 1988 р. Через два роки було створено округ.  
У різні часи протягом 1990- х рр. місіонерів евакуйо-
вували через війну, але завдяки місцевим членам Цер-
кви, Церква діяла і зростала. В 2007 р. було створено 
Сьєрра- Леонську Фрітаунську місію, в межі якої вхо-
дила також Ліберія. Потім у грудні 2012 р. старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, організував кіл у Фрітауні, столиці Сьєрра- Леоне. 
Це був 3000- й кіл Церкви.

Боротьба з Еболою
Згодом спалахнула епідемія Еболи. Спалах цієї гемо-

рагічної лихоманки, що спричиняється вірусом, виник 
у Гвінеї у березні 2014 р. Потрапивши до Сьєрра- Леоне 
в травні, вона набула швидкого поширення. Місіонери 
повного дня отримали нові призначення, а президента 
місії в Гані попросили також служити президентом 
Сьєрра- Леонської місії, залишаючись в Аккрі.

“Коли місіонери поїхали, ми хвилювалися, що за-
лишені сам на сам шукати вихід,— сказав президент 
Кенемського округу, Джонатан Кобіна. Однак того ж 
самого тижня ми отримали листа від президентства 
Західноафриканської території із запевненням, що цього 
не станеться”. Відтоді й надалі 13000 членів Церкви у 
Сьєрра- Леоне отримували підтримку від території, а 
коли до надання допомоги підключилися міжнародні ор-
ганізації, церковна Служба благополуччя та реагування на 
надзвичайні ситуації працювала у партнерстві з різними 
міжнародними організаціями, що діяли на місцях, щоб 
задовольнити потреби громади. (Див. бокову вставку).

“Вже через кілька днів у нас відбулася відеоконфе-
ренція з новопризначеним президентом місії,— сказав 
президент Кобіна. Він повідомив нам, що церковні збори 
і заходи слід проводити з обережністю, щоб уникнути за-
раження хворобою, але в інших відношеннях ми будемо 
продовжувати діяти точно так, як робили це в минулому”.

Щоб уникнути подальшого поширення хвороби, у 
вересні 2014 р. президент Сьєрра- Леоне оголосив, що Ф
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Незважаючи на хвороби, ізоляцію та виснажливі наслідки війни,  

святі останніх днів у цій африканській країні знають,  

що Небесний Батько їх пам’ятає.

У СЬЄРРА- ЛЕОНЕ

Святі останніх днів залиши-
лися відданими— вивчали 
євангелію і ділилися нею, 
проводили збори вдома, коли 
було необхідно уникнути 
поширення Еболи. Праворуч: 
Запаси очищувальних засобів 
у пластикових відрах допо-
могли боротися з поширен-
ням смертельного вірусу.
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за кілька днів по всій країні розпочнуться “дні закритих 
дверей”. Під час “днів закритих дверей” від усіх громадян 
вимагатиметься залишатися вдома. Більшості людей дове-
деться харчуватися лише тією їжею, яка є в їхніх домівках.

Своєчасно
На щастя, лише за кілька тижнів до оголошення “днів 

закритих дверей” Західноафриканська територія разом 
з Головним управлінням Церкви почала працювати над 
тим, щоб отримати схвалення на доставку очищуваль-
них засобів для всіх 7800 сімей святих останніх днів у 
Сьєрра- Леоне та забезпечення кожної з понад 2500 сімей 
СОД, які мали потребу, 50- кілограмовим мішком рису і 
кількома літрами олії. Не знаючи, що невдовзі настануть 
“дні закритих дверей”, церковні провідники доклали всіх 
зусиль, щоб якомога швидше доставити ці запаси.

“Важко пояснити терміновість, яку ми відчували у той 
час,— згадував Сар Дое, спеціальний помічник президента 
місії. У ті вихідні, коли було схвалено розподіл запасів, ми 
дізналися, що в одній з областей може бути введено ка-
рантин. Це значно ускладнило б доставку запасів, тож ми 
працювали 24 години на добу, завантажуючи вантажівки 
і відправляючи їх до приходів по всій країні. В одному з 
міст запаси надійшли буквально за кілька годин до вве-
дення заборони на в’їзд. По всій країні ми змогли доста-
вити запаси якраз перед початком “днів закритих дверей”. 
Це було благословенням для нас усіх і сучасним дивом”.

Спалах Еболи також призвів до того, що багато людей 
втратили роботу. “Це було майже безнадійно,— сказала 
сестра Сай Камайя з Аллентаунської філії, мати трьох 
дітей, яка заробляє на життя продажем дрібних товарів. 
Усі мої гроші скінчилися у вересні, ще до початку “днів 
закритих дверей”. Люди боялися торгувати. Я не знала, 
що мені робити”. Подібно до інших, вона просльозилась 
від радості, коли отримала запаси від Церкви.

“Мені як вдові та голові сім’ї дуже приємно, що Цер-
ква змогла нам допомогти,— сказала сестра Мері Мергі з 
Кісської другої філії. Ми не знали, де будемо знаходитися 
під час “днів закритих дверей”. Ми відчули велику радість 
від того, що можемо залишатися вдома і у нас буде їжа”.

Як і члени Церкви по всьому світу, святі у Сьєрра- 
Леоне намагаються бути самозабезпеченими. Але в цей 
неочікуваний період потреби запаси прибули якраз 
вчасно для багатьох, кому не до кого було звернутися. 
“Завдяки цим вчасним діям місцеві святі зрозуміли, що їх 
ніколи не залишать на самоті”,— сказала Меріату Брауні, 
директор зі зв’язків з громадськістю у цій країні. Протя-
гом карантину святі останніх днів також ділилися сво-
їми запасами з сусідами, благословляючи багатьох, хто 
інакше мав би мало або не мав би нічого.

У Господніх руках
На жаль, уникнення голоду було не єдиною про-

блемою. Деякі святі останніх днів заразилися. Саймон 
Камара з філії Теко- Роад, який був членом Церкви лише 
один рік, бачив, як його дружина і син померли від 
Еболи. Потім заразився і він.

“Моє життя у Господніх руках,— сказав він у ліку-
вальному центрі. Як і будь- який батько, я прагну най-
кращого для своїх дітей. Але зараз, коли я знайшов 
євангелію і зрозумів план спасіння, я маю велику надію 
щодо себе та моєї сім’ї, незалежно від того, що ста-
неться”. Незважаючи на початкові ознаки одужання, 
брат Камара помер. Його діти, які вижили, дуже суму-
ють за своїми батьками, хоча про них зараз піклуються 
члени Церкви та друзі і в них все добре.

Особисте диво
Сестра Хайю Джулло з приходу Ватерлоо працює 

медсестрою. Піклуючись про хворих, вона щодня 

СПІЛЬНА ПРАЦЯ

Окрім надання вчасної допомоги членам Церкви, 
Церква доклала зусиль для боротьби з Еболою 

у багатьох місцевостях, де не було святих останніх 
днів. Через свою гуманітарну організацію Церква 
у партнерстві з різними групами надала допомогу 

в рамках сімох проектів для громад. Завдяки цим 
спільним зусиллям, громади, що дуже потерпали від 
Еболи в Ліберії, Сьєрра- Леоне і Малі, отримали про-
дукти харчування, постільну білизну, засоби гігієни 
та інструктаж, медичні та санітарні засоби і захисний 
одяг для працівників, які борються з Еболою.
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наражалась на небезпеку заразитися. Коли стало 
поступати дедалі більше хворих, в лікарні, де вона 
працювала, захисний одяг був іноді недостатньо 
випраним і знезараженим. Невдовзі після того, як 
сестра Джулло приєдналася до Церкви в серпні 
2014 р., позитивні результати її аналізів показали, що 
вона заразилася на Еболу, і її залишили на карантин 
у неї вдома.

“Я не могла відвідувати церкву, тому члени Церкви з 
філії телефонували мені та підтримували мене,— сказала 
вона. Замкнена у своїй кімнаті, я вирішила зосереди-
тися на вивченні Книги Мормона. Я читала про багато 
духовних подій, зокрема про чудеса, які відбувалися 
зі звичайними людьми, такими, як я. Я прагнула чуда, 
але не знала, чи слід мені навіть просити. Я продов-
жувала читати і обговорювати прочитане з друзями 
по телефону. Після кількох тижнів, проведених вдома, 
мені ще раз зробили аналіз на вірус і результати були 
негативними. Я мала залишитися на карантині ще один 
тиждень і потім знов пройти аналізи. І знов результати 
були негативними. Тому мені дозволили залишити мій 
будинок і відвідувати церкву, а також повернутися на 
роботу. Для мене це було чудом”.

Прискорення роботи
Чи має місіонерська робота просуватися вперед 

у важкі часи? У святих в Сьєрра- Леоне є традиція. 
Вони продовжують ділитися євангелією за будь- яких 
обставин.

“Замість того, щоб оплакувати нашу долю чи зали-
шатися інертними, нас закликали активізувати святих, 
покликавши місіонерів філії замінити місіонерів повного 
дня,— пояснив президент округу Коссо- Таун, Бей Сізі. 
Ми не мали часу, щоб сповнюватися жалістю до себе; 
ми мали виконувати роботу зі спасіння. Ми поставили 

в пари колишніх місіонерів з потенційними місіонерами 
і організували їх у зони.

Кожному провіднику місіонерської роботи філії було 
дозволено мати телефонну картку для проповідування. 
Вони повинні були звітувати про користування ними, 
але це допомогло місіонерам філії залишатися в контакті 
з новими зацікавленими Церквою та новонаверненими 
і це зіграло вирішальну роль,— сказав Брайян Роббін- 
Тейлор, ще один спеціальний помічник президента місії.

Ми проводили “телефонні уроки” із зацікавленими 
Церквою та новонаверненими,— продовжив він. Вони 
доповнюють щотижневі місіонерські уроки, які прово-
дяться в церкві. Ми адаптувалися до потреб членів Цер-
кви та зацікавлених Церквою, з якими інакше не могли 
б підтримувати зв’язок через карантинні обмеження чи 
побоювання заразитися хворобою”.

Сьогодні кількість хрищень навернених у Сьєрра- 
Леоне лише трохи нижча за ту, коли тут були місіонери 
повного дня, багато малоактивних членів Церкви повер-
нулися до активності і зростання Церкви відбувається 
стабільно.

Велика причина для надії
Під час епідемії безробіття перевищило 60 відсотків. 

Врожай було неможливо відправити на базар через 
обмеження карантину. Багато рідних померло. Немає 
сумнівів, що попереду на Сьєрра-Леоне чекають ще 
багато труднощів.

Однак, незважаючи на такі виклики, святі зали-
шаються відданими, а Церква процвітає. Як сказала 
Меріату Брауні: “Ми знаємо, що Небесний Батько не 
забуває про нас. А коли Господь із вами, Церква під-
тримує вас і ви працюєте разом пліч- о- пліч, є велика 
причина для надії. Як святі у Сьєрра- Леоне, ми ніколи 
не самотні”. ◼

Ліворуч: Рис, олія та запаси очищувальних засобів 
прибули якраз вчасно для багатьох, кому не до кого 
було звернутися. Протягом карантину святі останніх днів 
ділилися своїми запасами з сусідами, благословляючи 
багатьох, хто інакше мав би мало або не мав би нічого. 
Зверху: Хрищення у філії Наіє-Таун.
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Одного літа під час подорожі, 
коли ми їхали провідати роди-

чів, наш 12- річний мінівен з пробі-
гом у багато тисяч миль, заглух і, 
скотившись зі схилу, зупинився. Ми 
застрягли. На щастя, між нами і не-
величким містечком Лаймоном, шт. 
Колорадо, США, було лише 8 км.

Місцевий механік повідомив нам 
погану новину. Необхідно було за-
мінити коробку передач, і нам треба 
чекати щонайменше 5 днів, поки 
надійдуть необхідні запчастини. У 
нас було мало готівки, але ми мали 
намет і те, що необхідно для наме-
тового табору, тож ми вирішили зу-
пинитися на місцевому наметовому 
майданчику.

Сотні миль відділяли нас від сім’ї 
та друзів, тому ми роздумували, 
як нам дістатися до магазину, аби 
купити необхідні продукти, щоб 
прожити цей час. Ми вирішили 
знайти місцевого президента філії, 

сподіваючись, що він допоможе з 
транспортом. Ми зателефонували 
президенту Доусону й за півгодини 
нам подзвонили двоє членів Товари-
ства допомоги з цієї маленької філії. 
Ми з радістю дізналися, що одна 
сім’я живе за квартал від наметового 
майданчика; через кілька годин 
після дзвінка вони до нас приїхали.

Упродовж наступного тижня ми 
були приголомшені тією любов’ю 
і турботою, яку нам виявили члени 
тієї маленької філії на вітряних 
рівнинах у Колорадо. Сім’я, що жила 
неподалік, запросила нас додому 
на вечерю у той перший день, і ми 
чудово провели вечір, розмовляючи 
з батьками, поки наші діти гралися з 
їхньою донечкою. Наступного ранку 
інша сім’я підвезла нас до магазину, 
де ми купили продукти і все необ-
хідне для перебування у таборі.

Члени Церкви продовжували ще-
дро виявляти нам увагу, роблячи для 

нас більше, ніж ми просили. Вони 
підвезли нас у неділю до церкви. 
Вони допомогли нам отримати неза-
бутні враження від відвідування міс-
цевого музею історії залізниці. Вони 
забрали наших дітей до себе додому 
під час граду. Один з членів Церкви 
навіть на кілька днів найняв на ро-
боту мого чоловіка, аби допомогти 
нам заплатити за ремонт автомобіля.

Кожного вечора члени тієї ма-
ленької філії годували нас і запро-
шували наших дітей погратися у 
них вдома. Під кінець нашого пере-
бування одна сім’я відвезла нас до 
себе на ранчо, де наші діти навчи-
лися їздити верхи на конях.

Коли через тиждень ми їхали з 
Лаймона, то залишали це місто з 
молитвами вдячності за нову групу 
дорогих друзів, які прийняли нас і 
допомогли почуватися у Лаймоні,  
як вдома. ◼
Крістіна Уедлі, шт. Міссурі, США

НЕПЕРЕДБАЧЕНА ЗУПИНКА В ЛАЙМОНІ

Ми застрягли. На щастя, між нами і 
невеличким містечком Лаймоном, 

шт. Колорадо, США, було лише 8 км.
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По завершенні першого року нав-
чання в університеті, я започат-

кував проект, щоб краще зрозуміти 
Біблію. Я вирішив дослідити вчення 
кількох релігійних груп, які, як я чув, 
не були християнами, і потім порів-
няти їх з вченнями з Біблії.

Коли почався наступний семестр, 
я розпочав дослідження Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Під час вивчення однієї з дисциплін 
вимагалась лабораторна робота з 
партнером і я молився, щоб знайти 
людину, з якою я міг би навчи-
тися того, чого мені потрібно було 
навчитися.

Я вибрав для себе лабораторний 
стіл і невдовзі до мене підійшов 
один зі студентів і запитав, чи є у 
мене партнер. Він сказав, що його 
звуть Лінкольн. Я не міг пригадати, 
чи бачив його в університеті рік 
тому, і запитав, чи не перевівся він 
з іншого закладу. 

ЧОГО МЕНІ ПОТРІБНО БУЛО НАВЧИТИСЯ
“Насправді,— сказав він,— я 

щойно повернувся після служіння 
місіонером Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів”.

Я розповів Лінкольну, що щойно 
почав досліджувати його церкву і 
маю кілька запитань. Він з радістю 
погодився відповісти на них.

Протягом наступних трьох міся-
ців я ставив запитання про Книгу 
Мормона, храми, сучасних проро-
ків і одкровення в наші дні. Хоча 
протягом цього часу я багато- чого 
дізнався, я все ще вважав, що мор-
мони не християни.

Якось на вихідні команда нашого 
університету програла у важливій 
грі. Деякі з викладачів у лабораторії 
жваво обговорювали програш, раз 
за разом згадуючи надаремно Го-
споднє ім’я. Лінкольн підійшов до 
викладачів і ввічливо попросив їх  
не говорити так про Ісуса Христа.

З певними сумнівами вони запи-
тали: “Це дійсно тебе турбує?”

“Так,—відповів Лінкольн. Ісус 
Христос мій найкращий друг”.

У той момент моє дослідження 
Церкви перестало бути інтелекту-
альною вправою і стало питанням 
віри. Якщо ця релігія робить людей 

такими, як він, тоді вона в усіх важ-
ливих аспектах є християнською.

Коли ми з Лінкольном пішли того 
вечора, я запитав, чи можу якось 
відвідати церкву разом із ним. Після 
відвідування церкви я запитав у 
нього, чи можу я отримати примір-
ник Книги Мормона і чи можу зу-
стрітися з місіонерами.

Протягом двох років я дослід-
жував Церкву і проводив час з її 
членами. Я постійно бачив щирий 
приклад чоловіків і жінок, які ста-
ранно прагнули бути учнями Учи-
теля. У багатьох випадках Святий 
Дух підтверджував мені, що Ісус 
Христос, якому я завжди намагався 
якнайкраще служити, дійсно від-
новив Свою Церкву в наші дні. Її 
скеровували пророки і апостоли, 
а очолював безпосередньо Він.

Я христився і вже понад дванад-
цять років насолоджуюся благо-
словеннями відновленої євангелії 
і її вчень. Я дуже вдячний, що Не-
бесний Батько відповів на мою 
молитву з проханням знайти парт-
нера, який допоміг би мені навчи-
тися того, чого мені потрібно було 
навчитися. ◼
Майкл Хендрікс, шт. Вайомінг, США
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Кілька років тому, якраз напере-
додні Великодня, весь тиждень 

ішли дощі. Я була в Беніні, Західна 
Африка, але поверталася в Того, 
щоб провести Великдень вдома. У 
суботу, в день мого приїзду, не було 
дощу, але вночі він знову почався.

Я знала, що церковні збори по-
чинаються о 9 ранку в неділю, але 
тому що був сильний дощ і я щойно 
приїхала, то вирішила, що для мене 
це надто рано.

Я подумала про себе: “Я піду до 
церкви трохи пізніше й дістануся 
туди о 10 годині”. Тож я пішла 
побачитися зі своїм братом. “За-
мість того, щоб іти до церкви на 
9 ранку,— сказала я йому,— давай 
підемо поглянемо на діляночку 
городу біля мого будинку”.

ПОСІВНА В НЕДІЛЮ
Коли ми прийшли, то помітили, 

що дощ добре промочив землю. Я 
подумала: “Сьогодні неділя, і ми че-
каємо до 10:00, щоб піти до церкви. 
Чому б не посадити боби до того, 
як ми підемо?”

Тож разом з братом ми засадили 
невеличку латочку землі, площею 
приблизно в 6 м 2. Потім ми пішли 
до церкви на годину пізніше. На-
ступного дня ми пішли у сусіднє 
містечко, де в мене була ще одна 
ділянка землі. Там ми посадили 
кукурудзу і ще трохи бобів.

Через два місяці, коли я знову по-
вернулася додому, то пішла погля-
нути на ту діляночку, що була біля 
мого дому. Там нічого не було, крім 
невеликих заростей бур’янів, які  
я виполола, проходячи городом.  

“О, так,— сказала я собі,— ми поса-
дили тут боби у Великодню неділю!”

З усього насіння, яке ми поса-
дили, виросли лише бур’яни. Однак 
боби і кукурудза, які ми посадили на 
іншому полі в понеділок після Ве-
ликодня виросли добре. З того часу 
все, що я садила на городі біля мого 
дому, виростало, як завжди.

Я не зберегла Суботній день у 
святості тієї Великодньої неділі і 
виполола лише купку бур’янів, які 
нагадали мені про це. З того часу 
я завжди пам’ятала, що не можу ро-
бити все, що заманеться в Господній 
день. Натомість я завжди пам’ятаю 
про те, щоб зберігати Суботній день 
у святості. ◼

Дезіре Коамі Гбеджангні, Того,  
Західна Африка

Я не зберегла Суботній день у 
святості тієї Великодньої неділі 

і виполола лише купку бур’янів, які 
нагадали мені про це. 
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Я ПОЧАЛА МОЛИТИСЯ ЗА РУТ

Після того як у мене виникли до-
даткові фінансові зобов’язання, 

я, будучи самотньою жінкою, 
знала, що маю шукати ще одну 
роботу. Невдовзі Марті, сестра з 
мого приходу, підійшла до мене і 
попросила допомогти. Вона разом 
з чоловіком збиралася на місію, 
тож мала залишити свою роботу. 
Вона пояснила, що кожної суботи 
допомагала одній літній жінці на 
ім’я Рут, яка жила в будинку для 
літніх людей. Марті запропонувала 
мені свою роботу і сказала, що Рут 
платитиме мені за неї.

Наступного понеділка Марті 
і Рут пояснили мені обов’язки, і 

через кілька днів я почала вико-
нувати свою роботу. Я почала з 
того, що зібрала речі Рут, які треба 
було випрати, і понесла їх нагору, 
в пральню. Як тільки я почала, Рут 
підбігла і накричала на мене. Вона 
сказала, що я ніколи не повинна 
прати її речі, не запитавши у неї.

Я робила лише те, що вона і 
Марті мене просили робити. Роз-
строєна і ображена, я ледве стри-
мала сльози. Я сказала собі, що мені 
й так вистачає стресів і проблем 
у моєму житті. Я б пішла від неї в 
ту ж саму мить, якби не пообіцяла 
Марті, що піклуватимуся про Рут, 
поки її не буде.

Тиждень за тижнем Рут сер-
дито кричала на мене за все, що 
я робила. Здавалося, що я ніколи 
не могла їй догодити, як би не 
намагалася.

Я почала в молитвах просити 
сили витримати Рут і її різкі слова, 
але нічого не змінювалося. Я про-
довжувала обурюватися, що маю 
їй допомагати.

Тоді одного дня я змінила свої 
молитви. Я перестала молитися за 
себе і почала молитися за Рут. Я 
просила Небесного Батька допо-
могти мені зрозуміти її потреби  
і те, як як можу їй допомогти.

З того дня і надалі все зміни-
лося. Моє серце пом’якшилося 
і моя любов до Рут зросла. Рут 
також змінилася. Вона розкрилася 
і розповіла про своє життя, свої 
радощі і печалі. Вона розповіла 
мені, що сумує за своєю сім’єю. 
Вона розповіла мені про чудові 
речі, які робила в минулому, але 
не може робити зараз. Вона роз-
повіла мені, що їй було самотньо 
і сумно.

Я почала чекати на зустрічі з Рут 
кожного тижня, і вона з нетерпінням 
чекала мене.

Мій досвід з Рут навчив мене 
цінному уроку. Коли я щиро слу-
жила всім серцем, то почала розу-
міти слова Президента Спенсера 
В. Кімбола (1895–1985), які вчать, 
що “диво служіння містить в собі 
обіцяння Ісуса стосовно того, що 
гублячи себе, ми знаходимо себе” 
(“Small Acts of Service”, Ensign,  
Dec. 1974, 2.) ◼
Джун Фосс, шт. Юта, США
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А Я почала з того, що 

зібрала речі Рут, 
які треба було випрати, 
і понесла їх нагору, в 
пральню. Як тільки я 
почала, Рут підбігла і 
накричала на мене.



Сила Спокути  
Ісуса Христа  
відчулася мною, коли …

Доросла молодь 
ділиться своїм 
досвідом, як Спокута 
Спасителя діє в  
їхньому житті.

СПАСИТЕЛЬ ДОПОМАГАВ 
МЕНІ І В ХОРОШІ,  
І У ВАЖКІ ЧАСИ
День мого хрищення був схожий на 
сон: я була така щаслива і так рішуче 
хотіла почати життя як досконала 
особа. Однак, вже через кілька го-
дин після хрищення, у мене вийшла 
суперечка з моїми рідними бра-
тами і сестрами. Памʼятаю, як мене 
засмутило, що я не стрималась, а 
пройшло ж не так багато часу після 
хрищення і конфірмації; але також 
памʼятаю, що коли я покаялась, то 
відчула себе знову цілком спокійно. 
Тож з юного віку я дізналась, що 
Спокута Ісуса Христа приносить 
потрібне полегшення від гріха.

Продовжуючи й далі зростати у 
своєму розумінні євангелії, я дізна-
лась, що Спокута була не просто чи-
мось, що мені слід використовувати 
тоді, коли я грішила. Спокута могла 
бути частиною мого життя в часи 
важких випробувань, радості, го-
ловного болю або успіху. Коли мені 
бувало важко через те, що однолітки 
не сприймали мене, я молилась 
Небесному Батьку і я отримала втіху, 
коли дізналася, що Спаситель страж-
дав від таких самих почуттів. Коли 
мені щось вдавалося зробити добре, 
моя радість збільшувалась, коли я 
думала про радість Спасителя, бо й 
Він відчував такі ж емоції.
Аббі Мак- Кеон, шт. Юта, США
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Я ВІДЧУВ ПЕРЕМІНУ СЕРЦЯ
Коли я був у старших класах, моє серце 
по- справжньому не було зосереджене 
на євангелії. Служачи на місії, я потроху 
дізнавався, чим в дійсності була місія, і 
захотів, щоб вона зміцнила мене в житті 
й сприяла моєму розвитку, за умови, що 
я справді буду гідним. Зрештою вина і 
сум через минулі гріхи просто замучили 
мене, і я захотів свободи— бути чистим і 
бути кращим знаряддям в Господніх руках. 
Після розмови зі своїм президентом місії 
я поїхав додому і певний час каявся.

Повернення додому було серед най-
тяжчих часів мого життя. Я почав інакше 
читати Писання, дійсно розуміючи й 
застосовуючи їх. І хоч я все робив “пра-
вильно”, та все ж відчував важкий тягар 
провини. Потім я почав зосереджувати 
своє навчання на Христі та Його Спокуті, 
на тому, як Він міг би бути моїм Спасите-
лем і як Його безкінечна Спокута могла б 

викупити мою душу. Якось увечері, 
коли я роздумував над тим, про 
що дізнався після такого вивчення 
з молитвою, я відчув, що Дух торк-
нувся мого серця, зцілив мою душу 
і втішив мене. Я відчув безпеку і лю-
бов, у мене зникло відчуття вини.

Коли я тільки- но приїхав до-
дому, то думав, що для процесу 
покаяння мені потрібна тільки 
переміна серця. Тепер же я знаю, 
що мені потрібен був час, щоб 
покаятися,— переміна відбувалася 
крок за кроком, потроху. Необ-
хідно й далі докладати зусилля, 
щоб змінювати наші серця, ба-
жання і звички, аби бути більш схо-
жими на Христа. Ми не можемо 
зробити зміни на всі 180 градусів 
миттєво, але завдяки Спокуті вони 
відбудуться повністю.
Ім’я не вказується, шт. Джорджія, США

Я НАВЧИВСЯ ПОКЛАДАТИСЯ НА ГОСПОДА
Упродовж багатьох років я відчував себе самотнім і покинутим. Я 
боровся з неправедними бажаннями, які підштовхнули мене до гріха, 
а через нього я зрештою опинився в замкненому колі провини й 
сорому. На щастя, люблячий єпископ навчив мене, що роль Спасите-
левої Спокути не тільки в подоланні гріха, але й у подоланні слаб-
костей, болю і печалі. Мій єпископ радів, коли у мене були успіхи, 
і втішав, коли я помилявся.

Я дізнався, що мати умоглядне знання про Спасителя— 
недостатньо, мені потрібно було молитися Небесному Батьку і дієво 
каятися, думаючи про Спокуту Ісуса Христа. Роблячи так, я більш 
слухняно виконував Божі заповіді і більше наближався до Спасителя.

І хоч я все ще продовжую боротися зі спокусами, та я засвоїв, що 
можу цілком покладатися на мого Спасителя і Його Спокуту. Поки 
я стою на камені мого Викупителя, мої слабкості можуть перетвори-
тися на силу. Разом з Павлом я можу сказати: “Краще я буду хва-
литись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. … 
Коли- бо я слабий, тоді я сильний” (2 Коринтянам 12:9–10).
Джейкоб Х.Тейлор, шт. Айдахо, США
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Я ВІДЧУЛА НАДІЮ НА МАЙБУТНЄ
Коли мої батьки розлучилися, я відчула: вся моя надія мати вічну сімʼю 
зникла. Це був найтяжчий момент у моєму житті. Однак хоч це й не-
легко було мені усвідомити, те випробування принесло непередбачені 
благословення для моєї сімʼї. Ось, наприклад, охристилася моя мама!

Також я краще змогла пізнати Мого Спасителя. Щоб розвіяти сум, 
я вирішила відвідати свою тітку в Перу, де зустріла нову подругу, яка 
дуже зміцнила мене. Часто ми з нею разом вивчали Писання, і в один 
особливий момент, коли ми обговорювали євангельські теми, я дуже 
сильно відчула любов мого Спасителя до мене. Це почуття було неначе 
голос мого Спасителя, Який каже мені: “Я завжди з тобою; ти просто  
не могла розпізнати це”.

Тепер я знаю, що наш Спаситель хоче допомогти нам і що Він завжди 
з нами. Іноді ми дозволяємо нашому смутку заглушити нашу віру й 
думаємо, що Він забув нас, але в дійсності Його Спокута завжди може 
допомогти нам.
Ліліана Соарес Морейра, м. Байя, Бразилія

Я НАВЧИЛАСЬ ПРОЩАТИ
У моєму житті був такий момент, коли я настільки була емоційно 
ображена, що це позначилося на всіх інших аспектах мого життя. Я не 
могла зосередитися на заняттях чи на домашніх справах, мої стосунки 
з сусідками по кімнаті були натягнутими, і я постійно була готова 
розплакатися. Найскладнішим за все було те, що я ніяк не могла 
простити людину, яка так образила мене,— мене бісила навіть сама 
думка про прощення.

Нарешті я вирішила, що відчувала це тому, що була засмучена й 
розлючена. Я більше не хотіла носити той тягар. Я просила Небес-
ного Батька допомогти мені простити. До того, як я дізналась про 
це, біль був нестерпним. Він не минув, але я вже могла терпіти його. 
Завдяки цьому досвіду я дізналася, що Спасителева Спокута не тільки 
дозволяє нам покаятися; вона також допомагає нам зцілитися. Коли 
я наблизилася до Небесного Батька зі своїми тягарями, у смиренні і 
зі щирим серцем, Він допоміг мені знести образу, муку й головний 
біль, які я відчувала.
Дені Лауріселла, шт. Каліфорнія, США
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ЙОГО ДОСКОНАЛА 
СПОКУТА

Я звикла думати, 
що була якась дірка 
у Спокуті Христа— 
Що Він міг спасти кожного,
Але не мене.

Та я помилялась.
Є не одна дірка,
Їх аж сім.

Дві дірки на
Його руках,
Там, де вони прибили Його
До хреста
На вимогу тих,
За кого Він помер,
Щоб їх спасти.

Дві дірки на
Його запʼястках,
Де вони прибили Його для 

певності,
Щоб під вагою Його тіла
Не могли б
Його руки
Роздертися,
Поки Його муки
Не скінчаться.

Дві дірки на
Його ногах,
Бо Він стояв
Усім як свідок
Божої неперевершеної  

любові
До кожного
З Його дітей.

І одна дірка в
Його боці,
Який вони прокололи,
Аби виявити, що Його робота
Виконана.

Сім.
Досконалість.
Сім досконалих дірок
В земній одній
Досконалій людині. 

Досконала Спокута,
Щоб залатати дірки в  

нашому житті.
Його дірки роблять нас
Цілими.

Я помилялась.
Існує
цілісність
У Христовій Спокуті
Для мене,
Як і для всіх.

Кейсі Хаммер, шт. Юта, США

Я ЗНАЙШЛА СПОКІЙ В  
ЙОГО ВОСКРЕСІННІ
Коли мені було 23 роки, померла моя бабуся. 
Хоч вона й прожила чудове життя і залиша-
лася ще відносно молодою, її смерть прийшла 
раніше, ніж ми сподівалися. Я знала, що 
багато людей зазнали більших втрат, ніж я, і 
що моя бабуся перебуває в мирі, але все одно 
мені було боляче, що ніколи вже не побачу її 
в цьому житті.

Однак у цій скорботі я відчула допомогу 
Небесного Батька і Спасителя. Добрі візитні 
вчительки й друзі принесли записки з при-
ємними словами і пригощення, а дорога 
сусідка зупинилася перед будинком нашої 
сімʼї з книгою, яку, за її словами, вона відчула 
натхнення купити для нас. Ця книга містила 
цитати апостолів і пророків про план спасіння 
та реальність життя після смерті.

Коли того вечора ми з сестрою читали вго-
лос ті слова пророків, я відчула у своєму серці 
найприємніший спокій. Я знала, що завдяки 
Спокуті Ісуса Христа всі ми можемо стати чи-
стими і будемо здатними перебувати з Ним у 
наступному житті. Я знала, що “Він приносить 
воскресіння померлим” і що все—і людей 
також—буде відновлено до свого належного 
порядку (Алма 40:3; див. також Алма 41:2). 
Я знала, що завдяки Спокуті всі члени моєї 
сімʼї, в т.ч. й ті, хто помер, можуть знову бути 
разом, і за це я буду завжди вдячна.
Аманда Сілі, шт. Юта, США
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Лайза Лопес
Співробітник редакції церковних журналів

За 68 років від першої появи 
Церкви у Гватемалі кількість 
її членів тут значно збільши-

лася. Гватемала— країна, багата 
на тропічні ліси та різноманітну 
культуру майя. Але Гватемалу ча-
сто згадують не за її красу, а через 
бідність та політичну боротьбу в 
ній. Проте це не означає, що ця 
країна бідна духовно. Мерсі Аренс, 
якій 25 років, живе в м. Гватемала 
й особисто відчуває, яке це благо-
словення жити в країні, де народ, у 
переважній більшості, толерантний 
і сприйнятливий до різних релігій. 
“Однією з основних характеристик 
гватемальської культури є те, що за 
своєю природою ми є релігійним 
народом,— каже вона.—  Культура 
і навколишнє середовище дуже го-
стинні й яскраві”. Але, за її словами, 
знайти ровесників, які б поділяли 
ті ж самі вірування, що й вона, не 
завжди легко.

“Мої норми здаються людям 
на роботі і в навчальному закладі, 
які ніколи не чули про мормонізм, 

радикальними”,— каже вона. Але 
це не засмучує Мерсі, яка наголо-
шує на важливості бути активними 
в церковних покликаннях і на за-
ходах. “Коли я йду на такі заходи, 
то спілкуюся, щоб завʼязати сто-
сунки з людьми, які в основному 
мають ті ж самі цілі й принципи, 
що і я”. Вона зрозуміла: те, що 
вона мала друзів, з якими можна 
було ділитися духовним досвідом, 
сприяло зростанню її свідчення. 
Завдяки цій дружбі до Мерсі також 
прийшло несподіване благосло-
вення. “Мені стало легше ходити 
на побачення, бо я зустрічаюся з 
друзями. Я бачила їх в різних си-
туаціях, і це дозволяє мені більше 
дізнатися про них”.

Час від часу Мерсі непокоять 
думки про одруження; але у своєму 
серці вона відчуває впевненість, 
що все є і буде добре. “Я чекаю на 
зустріч з тим, хто у наших стосунках 
допомагатиме мені наближуватися 
до Бога і з ким ми разом будемо 
будувати вічну сімʼю”.

З- поміж усіх благословень, які 
отримала Мерсі, є одне, яке є осо-
бливим для неї: “Я втратила матір, 
коли мені було 15. Разом з її смертю 
прийшла безліч запитань. Але ті 
запитання і відповіді на них цілковито 
сформували моє життя”. Завдяки від-
вертій молитві Мерсі змогла отримати 
втішення, що одного дня вона обніме 
свою матусю так, як та обнімала її в 
дитинстві. “Ця євангельська істина 
освітлює кожний день мого життя і 
все, що в ньому відбувається,— каже 
вона.—  Я знаю, що обʼєднана з Богом 
божественною любовʼю і вона спов-
нює мене в усьому”. ◼
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Культура віри  
в Гватемалі

Мерсі Аренс 
приходить до думки, 

що відстоювати 
свої норми 

легше, якщо мати 
підтримку друзів, які 
дотримуються таких 

самих норм.

П Р О Ф І Л І  Д О Р О С Л О Ї  М О Л О Д І
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ЦЕРКВА У ГВАТЕМАЛІ
247 708 святих останніх днів
417 приходів і філій
2 храми
6 місій

ФАКТИ В ЦИФРАХ
Населення: 14 647 083 людей  

(приблизно на липень 2014 р.)
21 національний парк
3 активні вулкани

ФАКТИ ПРО ГВАТЕМАЛУ
Столиця: м. Гватемала
Мова: Іспанська

БІЛЬШЕ ПРО МЕРСІ
Яка твоя улюблена гватемальська страва?
Вона називається “хілачас”— це таке рагу з 

червоної картоплі та довгих смужок яловичини. 
Дехто додає ще й зеленого гороху чи моркви, 
та мені більше подобається просто з картоплею.

Які твої улюблені місця?
Гватемала— місце природної краси. Одне 

з моїх улюблених місць, яке я відвідую,— це 
озеро Атітлан і розташоване навколо нього 
містечко Панахачель, осередок культури майя. 
Місцеві жителі старанно трудилися, щоб збе-
регти свою традиційну мову, і я люблю милу-
ватися кольорами і складними візерунками на 
їхньому виготовленому вручну одязі.

Що являє собою вища освіта у Гватемалі?
У моїй країні питання освіти є складним. 

Неграмотність— ось проблема, з якою стикається 
багато людей. Після закінчення середньої школи 
на плечі більшості молодих людей лягають еко-
номічні обовʼязки, а це змушує їх вибирати: або 
відвідувати університет, або працювати повний 
робочий день. Але Церква чудово допомагає 
своїм членам отримати вищу освіту.
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Покаяння— це широка тема, 
але сьогодні я б хотів згадати 
лише п’ять аспектів цього 

фундаментального євангельського 
принципу, які, сподіваюся, будуть 
корисними.

По- перше— запрошення 
покаятися— це прояв любові. 
Коли Спаситель “розпочав пропо-
відувати й промовляти: “Покайтеся, 
бо наблизилось Царство Небесне!” 
(Матвій 4:17), це було посланням 
любові, запрошенням усім, хто хотів 
бути гідним приєднатися до Нього 
“і насолоджуватися словами вічного 
життя в цьому світі і [навіть] віч-
ним життям у світі прийдешньому” 
(Мойсей 6:59). Якщо ми не запрошу-
ємо інших змінитися, або якщо ми 
не вимагаємо покаяння від себе, ми 
не виконуємо свій основний обов’я-
зок щодо інших та щодо себе.

По- друге— покаяння означає 
прагнення змінитися. Очіку-
вати, що Христос перетворить нас 
на ангельських істот без жодних 
зусиль з нашого боку було б глузу-
ванням над Його стражданнями за 
нас у Гефсиманському саду та на 

ЯК ПО- СПРАВЖНЬОМУ 
КАЯТИСЯ 

Старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон
З Кворуму  
Дванадцятьох 
Апостолів
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до простого виставляння галочок, 
коли почуття не задіяно і зміни 
немає. Щире покаяння не поверх-
неве. Господь висуває дві вимоги, які 
включають в себе всі інші: “По цьому 
ви можете знати, чи покаялася лю-
дина у своїх гріхах— ось, вона зізна-
ється в них і полишить їх” (УЗ 58:43).

По- п’яте— чого б не кошту-
вало покаяння, воно поглина-
ється радістю прощення.

Я із вдячністю визнаю і свідчу, 
що невимовне страждання, смерть 
і Воскресіння нашого Господа 
“створюють умови для покаяння” 
(Геламан 14:18). Небесний дар 
покаяння— це ключ до ща-
стя у цьому і в наступному житті. 
Словами Спасителя і з глибоким 
смиренням і любов’ю я запрошую 
всіх: “Покайтеся, бо наблизилось 
Царство Небесне!” (Матвій 4:17). 
Я знаю, якщо ви приймете це запро-
шення, ви знайдете радість 
зараз і у вічності. ◼

З виступу на жовтневій генеральній  
конференції 2011 року.

хресті. Натомість ми прагнемо Його 
благодаті, щоб доповнити і нагоро-
дити наші найстаранніші зусилля 
(див. 2 Нефій 25:23). Справжнє пока-
яння, справжня зміна можуть 
вимагати багатьох спроб, але 
є щось облагороджуюче і святе у 
таких намаганнях.

По- третє— покаяння означає не 
лише полишити гріх, але та-
кож взяти зобов’язання бути 
слухняними. У Bible Dictionary 
(Біблійному словнику) сказано: 
“Покаяння означає повернути серце 
і волю до Бога [а також] відмовитися 
від гріха, до якого ми маємо при-
родну схильність” (“Repentance”). 
Для того, щоб наше повернення 
до Господа було повним, воно має 
бути нічим не меншим, ніж завітом 
слухняності Йому. 

По- четверте— для покаяння 
вимагається серйозність 
наміру і готовність бути на-
полегливим, навіть крізь біль. 
Спроби створити список конкретних 
кроків покаяння можливо комусь 
допоможуть, але це також може 
привести до механічного підходу, 
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Коли я сказав 
своїм батькам, 

що хочу служити 
на місії, їхня ре-

акція була неспо-
діваною. Вони 

попросили мене 
обрати: або 

сім’я, або місія.
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Мелвін Ронділла

Я все ще пам’ятав слова, яких 
навчали мене місіонери: “Все, 
що заповідує Бог— роби, а 

благословення прийдуть”. Ці слова 
справили глибокий вплив на моє 
серце. Я охристився у 16- річному 
віці й був єдиним членом Церкви у 
своїй сім’ї. Через вісім місяців я мав 
благословення бачити, як охристи-
лися мої наймолодші брати і сестри.

Коли мені виповнилося 18 років, 
я захотів служити на місії повного 
дня і допомагати у виконанні  
Господньої роботи. Я із захоплен-
ням розповів про свій план батькам 
і про те, як я хочу запрошувати 
людей приходити до Ісуса Хри-
ста, допомагаючи їм дізнатися 
про принципи і обряди євангелії 
та прийняти їх. Їхня реакція мене 
здивувала. Вони сказали, що у них 
розривається серце від думки про 
те, що я поїду на місію, і я маю  
зробити вибір: або сім’я, або місія.

Почувши ці слова, я був при-
голомшений. Я відразу ж пішов у 
церковну будівлю неподалік нашого 
дому, увійшов в одну з кімнат і став 
на коліна, щоб запитати Небесного 
Батька: “Що мені робити? Що мені 
обрати: сім’ю чи місію? І одне й 
інше для мене важливі”.ІЛ
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Поки я стояв на колінах, на думку 
спали слова місіонерів: “Все, що 
заповідує Бог— роби”.

Я люблю свою сім’ю і хочу 
бути з нею вічно. Я поважаю їхні 
почуття. Однак у Писаннях ска-
зано: “Послух ліпший від жертви” 
(1 Самуїлова15:22). Дух Господа 
наповнив мене, і я був зміцнений. 
Я вирішив служити, бо знав, що 
Небесний Батько допоможе моїй 
сім’ї зрозуміти.

Я пішов додому лише для того, 
щоб батько прогнав мене серди-
тими словами і наказав ніколи не 
повертатися. Не знаючи, куди іти, 
я спакував речі. Мені було зовсім не 
страшно, бо я знав, що Господь зі 
мною, що у Нього є план для кож-
ної сім’ї і що одного дня моя сім’я 
зрозуміє цей прекрасний план.

Я вже був за кілька кроків від 
дому, коли моя мама наздогнала 
мене. Вона обняла мене і сказала, 
як сильно любить. Коли я йшов, 
то бачив, як вона плаче, відчуваючи 
всю ту любов і біль матері, коли її 
дитина іде з дому.

Упродовж року я жив у домі 
колишнього місіонера, з яким я по-
знайомився ще тоді, коли цікавився 
Церквою. Господь вірний Своєму 

обіцянню з 1 Нефій 3:7: Він забез-
печив для мене можливість викону-
вати Його заповіді. Він послав цього 
безкорисливого і щедрого чоловіка, 
аби піклуватися про мене і ство-
рити духовну атмосферу, в якій я 
міг підготуватися до місії. Я відчував, 
що рука Бога підтримує мене у моїх 
випробуваннях. Я відчував любов 
Спасителя Ісуса Христа через Його 
викупительну жертву. Ця любов вела 
мене через усі випробування, аж 
поки мене не було рукопокладено 
місіонером повного дня для служіння 
у Філіппінській місії Кауаян.

Через кілька місяців я отримав 
листа від сім’ї, в якому йшлося про 
те, що вони чекають на моє повер-
нення. Я ніколи не втрачав віри й 
надії на те, що вся моя сім’я колись 
приєднається до Церкви, буде запе-
чатана у храмі на вічність і перебува-
тиме одного дня з Небесним Батьком 
та Його Сином, Ісусом Христом.

Після повернення з місії я почав 
спостерігати, як ця мрія здійсню-
ється. Я зміг охристити мою маму, 
яка зараз готується до відвідування 
храму. Я часто бачуся з сім’єю, і у 
нас настільки хороші стосунки, як 
ніколи раніше. ◼
Автор живе на Філіппінах.

ЗАЛИШИТИСЯ чи 
ПОСЛУХАТИСЯ?
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Якими б не були ваші недоліки зараз, ви можете 
прийняти рішення як жити відповідно до свого 
майбутнього потенціалу.

ВИ МОЖЕТЕ 
ЗМІНИТИСЯ

Девід Діксон
Співробітник редакції церковних журналів

Під час випускної церемонії по 
завершенні школи вас може 
бентежити багато різних 

думок. Що станеться далі? Чи ти 
готовий? Чи будеш ти і твої друзі 
підтримувати стосунки?

Однак мене все це не стосувалося. 
Коли настала моя черга вийти перед 
усіма і назвали моє ім’я та прізвище, 
у мене було лише одне запитання: 
чи дійсно мені видадуть атестат?

Старанним учнем мене аж ніяк 
не назвеш. Навчання ніколи не було 
моїм найвищим пріоритетом. А під 
час останнього року в мене були 
настільки погані оцінки по одному 

з предметів, що я навіть не знав, 
чи зарахували його мені. Останній 
іспит, складений раніше того тижня, 
визначить мою долю, але оцінки ви-
вісять не раніше, ніж через тиждень.

Якщо я не здав той предмет, тоді 
мене не випустять зі школи.

Зрештою, я з мінімально можли-
вим балом задовольнив вимоги і от-
римав атестат. (Оце так так!) На той 
момент мені залишалося 14 місяців 
до дня, коли мені виповниться 19 
років— вік, з якого тоді можна було 
вирушати на місію. Я думав піти 
працювати протягом того часу, щоб 
накопичити кошти собі на місію. Я 

знав, що не схильний до науки, тож 
за жодних обставин не планував 
спробувати поступити в коледж.

ПАСТКА ОСТАТОЧНИХ 
ВИЗНАЧЕНЬ

Чи доводилось вам колись почу-
ватися так само? Немов результати  
у якійсь минулій частині вашого 
життя визначили ваші здібності  
раз і назавжди?

Не піддавайтеся таким думкам. Це 
один з найбільших обманів Сатани!

“Якщо хтось із нас прийде до 
висновку: “Іншим я просто не 
можу бути”, то ми тим самим 
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відмовляємося від нашої здатності 
змінюватися,— навчав старійшина 
Девід Л. Холлстром, з президентства 
сімдесятників. Ми також могли б 
підняти білий прапор, скласти нашу 
зброю, припинити бій і просто зда-
тися—будь- яка надія на перемогу 
втрачається” 1.

Навчання може здаватися осо-
бливо страхаючим, коли ваші 
справи йдуть не добре. Коли маєш 
навіть кілька поганих оцінок в ате-
статі, дуже легко вирішити, що це 
той максимум, на який ти здатен 
у житті. Але це не так.

“Ми не є тими, ким можемо 
стати”,—  сказав старійшина 
Холлстром 2.

БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ
Який би ниючий шепіт сумнівів 

чи невдачі не досягав наших вух, ми 
завжди можемо зробити вибір диви-
тися вперед і припинити бити себе 
об минуле.

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, 
другий радник у Першому Пре-
зидентстві, навчав: “Є щось над-
звичайно обнадійливе в новому 
починанні” 3.

Приймаючи рішення про нове 
починання, не забувайте молитися 

Богові про допомогу. Скажіть Йому, 
що ви прагнете досягти успіху, і 
тоді приділяйте увагу спонуканням 
та скеруванню від Святого Духа і 
ваших провідників.

Для цього може вимагатися певна 
зміна пріоритетів. “Наша щоденна 
поведінка і рішення мають відпо-
відати нашим цілям”,— сказав ста-
рійшина Квентін Л. Кук, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів. Багато 
рішень не є злими за своєю суттю, 
але, якщо вони захоплюють весь 
наш час і утримують нас від най-
кращих рішень, тоді вони стають 
небезпечними” 4.

ПОШУК НОВОГО СЕБЕ
Швидко пролетіли три з полови-

ною роки після випускної церемонії 
по завершенні школи. Півтора роки 
я працював, відслужив два роки на 
місії і зрештою після всього вирішив 
спробувати поступити в коледж.

Як би мені хотілось сказати, що 
я почувався змужнілим і готовим 
до навчання, але це було смішно. Я 
почувався ще більш наляканим, ніж 
будь- коли раніше. Якщо я був таким 
поганим учнем у школі, як я зможу 
навчатися в коледжі? Цього разу я 
вирішив докласти найкращих зусиль 

і водночас просити Бога про допо-
могу. Я палко молився, щоб набути 
нових і кращих навчальних навичок.

Для мене цілковитою несподіван-
кою стало те, що я настільки гарно 
закінчив той семестр, що став гід-
ним стипендії за успішне навчання. 
Не було більш здивованої людини, 
ніж я! Втім мені було легко озира-
тися назад на попередні місяці та 
бачити, як рука Бога допомагала 
мені, коли я навчався, як стати  
хорошим студентом.

Моє враження про себе тоді у 
школі просто не було істинним. 
Відтоді з Божою допомогою я зміг 
стати на абсолютно новий шлях, 
який повів мене до отримання  
диплому коледжу і далі.

Коли ми запрошуємо Господа 
допомогти нам у нашому сходженні 
і приймаємо рішення про нове 
починання у будь- якій сфері життя, 
ми можемо сягнути висот, про які 
навіть ніколи не мріяли. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Дональд Л. Холлстром, “Якими людьми 

повинні ви бути?”, Ліягона, трав. 2014, с. 53.
 2. Дональд Л. Холлстром, “Якими людьми 

повинні ви бути?”, с. 53.
 3. Дітер Ф. Ухтдорф, “Найкращий час для 

посадки дерева”, Ліягона, січ. 2014, с. 4.
 4. Квентін Л. Кук, “Вибирайте мудро”,  

Ліягона, лист. 2014, сс. 49, 48.



Чи замислювалися ви колись над походженням вислову  
“бути у світі, але не від світу”? Це не просто девіз чи влучне 
використання прийменників— ці слова були сказані самим 

Ісусом Христом.
Уявіть собі вечір перед Його розп’яттям. Він зустрівся зі Своїми 

апостолами, омив їм ноги, навчав їх і дав їм причастя. У якусь мить 
під час того вечора Він вголос молився Своєму Батькові за апостолів:

“Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого.
Не від світу вони, як і Я не від світу. …
Як на світ Ти послав Мене, так і Я на світ послав їх” (Іван 17: 

15–16, 18).
Сам Спаситель прожив усе Своє життя, знаходячись у світі, але 

будучи не від світу. Його спокушали, але Він не піддався спокусі. Він 
уникав зла. Він спілкувався з учнями та віруючими, а також з грішни-
ками та лицемірами. Він був взірцем для всіх.

Залишаючи Своїх учнів, Він не казав їм різкими словами: “Якщо я 
це робив, ви можете це робити”. Натомість Він виявляв співчуття. Він 
молився Батькові, щоб той допоміг їм. Але Він не молився про те, щоб 
перед ними не поставали виклики. Протягом Свого життя на землі та 
через Своїх сучасних пророків і апостолів Спаситель навчав, що для нас 
важливо чинити добрий вплив у світі.

Молодь по всьому світу постійно стикається з викликами під час ман-
дрівок коридорами навчальних закладів, спілкування з друзями та участі 
в позакласних заходах. Але, коли Спаситель на їхньому боці, а євангелія 
в їхніх серцях, вони знайдуть шляхи, як утримувати себе, щоб не бути 

від світу. Прочитайте, як деякі з них роблять вибір наслідувати приклад 
Спасителя.

НЕ  
Бути членом Христової Церкви у сьогоднішньому світі 
може бути складно, але ми можемо знаходитися у 
цьому світі і не піддаватися його впливу.

від світу
НЕДІЛЬНІ УРОКИ

Тема цього місяця:  

Заповіді
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ЗАВЗЯТО ЗАЙМАТИСЯ СПРАВОЮ

Коли я стикаюся зі спокусою, я запитую себе: “Що зробив би Ісус?” 
або “Чи наблизить це мене до целестіального царства?” Я відвідую 

семінарію кожного ранку, незважаючи на те, що дуже втомлена, бо це 
допомагає мені духовно зростати. Читання Писань з метою дізнатися 
щось нове або те, що може допомогти мені стати кращою людиною, 
є джерелом скерування, яке допомагає мені. Дотримуючись святості 
Суботнього дня і відвідуючи наші заходи, ми можемо краще перема-
гати Сатану. Коли ми завзято займаємося справою Господа, Він може 
допомогти нам у всіх складних ситуаціях, з якими ми стикаємося.
Бренда Х., 17 р., шт. Міннесота, США

ЗМІЦНЮВАТИСЯ ЗАВДЯКИ ІНШИМ

Я дотримуюся своїх норм, беручи участь у заходах зі своїми 
подругами з церкви. Звичайно ж, я запрошую на заходи 

подруг, які не належать до Церкви, щоб вони могли бачити 
і розуміти, чому я прагну дотримуватися цих норм. Гарним 
прикладом для мене є мої батьки і старший брат. У мене багато 
прекрасних друзів, які не належать до Церкви, але які також є 
для мене чудовим прикладом. У них є багато хороших якостей, 
які я хотіла би розвинути в собі.
Селіна В., 15 р., Німеччина

БУДЬТЕ КМІТЛИВИМИ,  
ВИБИРАЮЧИ ПРАВДУ
Коли люди навколо нас не мають 
таких самих норм, як маємо ми, 
нам потрібно бути кмітливими, щоб 
знаходити способи спілкування з 
ними, при цьому дотримуючись 
наших норм. Старійшина Л. Том 
Перрі (1922–2015), з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, діяв саме 
так, коли ще працюючи бізнесме-
ном багато років тому опинився в 
незручній ситуації. Усі бізнесмени 
під час зустрічей, які він мав відвіду-
вати, вживали алкогольні напої. Щоб 
дізнатися, що він зробив, ви можете 
зайти на сайт LDS. org і прочитати 
його статтю “Традиції збалансова-
ного, праведного життя” (Ліягона, 
серп. 2011, сс. 31–37).
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НАД ЧИМ ПОМІРКУВАТИ,  
ГОТУЮЧИСЬ ДО НЕДІЛІ
• Наступного разу, коли ви стикнетеся зі спокусою, як вам 

допоможе знання про те, що Ісус Христос молився і про-
сив Небесного Батька, щоб той “зберіг [вас] від злого”?

• Подумайте про життя Спасителя. Що Він робив під 
час Свого перебування у світі? Як Він утримувався, 
щоб бути не від світу? Чого ми можемо навчитися 
з Його прикладу?

• Подумайте про складну ситуацію, пов’язану з перебуван-
ням “у світі”, з якою ви стикнулися. Як ви можете виявити 
кмітливість у відстоюванні істини? Ви можете попросити 
своїх друзів і сім’ю запропонувати вам більше ідей.

ВІДСТОЮВАТИ СВОЮ  
ПОЗИЦІЮ ВГОЛОС

У Данії вважається дивним, якщо ти хо-
диш до церкви, не вживаєш алкогольних 

напоїв і дотримуєшся високих норм. Але на 
власному досвіді я пізнала, що якщо ти не 
надто сором’язлива, щоб говорити про цін-
ності, які відстоюєш, тоді швидко здобуваєш 
значну повагу однолітків. Я бачила, що люди 
вважають, що це “класно”, коли інші відстою-
ють свою позицію саме так.
Емма К., 18 р., Данія

ХАЙ ВАШЕ СВІТЛО СЯЄ

Кілька років тому моя команда з регбі брала участь у 
турнірі, що тривав цілий тиждень. Це означало провести 

сім днів далеко від дому, батьків і церковних провідників. 
Оскільки ми відвідували школу, що належить Церкві, кожен у 
моїй команді був членом Церкви. Того тижня майже щовечора 
інші команди у нашому готелі влаштовували у своїх кімнатах 
вечірки з гучною музикою, танцями, алкогольними напоями, 
палінням та викриками грубих слів одне до одного. Наша 
команда збиралася в одній кімнаті, де за нашою традицією 
вивчала Писання і проводила вечірні молитовні збори. Як 
приємно було робити те, що правильно, без настанов наших 
батьків. Після того, як інші команди з подивом спостерігали 
за нами, ми здобули їхню повагу. Вони поводилися тихо, коли 
знали, що ми проводимо вечірні молитовні збори. Здавалось, 
що їх цікавило те, що ми робимо, і дехто з них навіть приєд-
нався до нас, щоб разом читати Писання і молитися.

Ми не перемогли на турнірі того тижня, але наша перемога 
була в іншому. Ми змогли сяяти своїм світлом, і своїм прикла-
дом змінити серця і думки. ◼
Елізара Е., 20 років, Самоа Ф
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Б іблія не є менш важливою за інші 
Писання. Старійшина М. Рассел 

Баллард, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав: “Ми віримо в Святу 
Біблію, благоговіємо перед нею і лю-
бимо її. У нас дійсно є додаткові священні 
Писання, … але вони підтримують Біблію, 
ніколи не замінюючи її” (“Чудо Святої 
Біблії”, Ліягона, трав. 2007, с. 81).

У восьмому уложенні віри сказано: 
“Ми віримо, що Біблія—це слово Боже 
настільки, наскільки правильно її пере-
кладено”. За часів Джозефа Сміта слово 
перекладати означало не лише переклад 
з однієї мови на іншу; воно також могло 
означати передання змісту, висловлення 
думки, інтерпретацію чи пояснення. І хоча 
помилки дійсно можна побачити у різ-
них перекладах з оригіналів гебрейською 
та грецькою мовами, більша проблема 
полягає в тому, що коли давні тексти пе-
редавалися від тих часів до наших днів, 
“багато простого і цінного було вилучено з 
[них]” (1 Нефій 13:28). Отже у процесі того, 
як біблійні тексти дійшли до нас, деякі 
вчення були втрачені. Це одна з причин, 
чому люди настільки по- різному тлумачать 
Біблію, з чим стикнувся Джозеф Сміт (див. 
Джозеф Сміт—Історія 1:12). Тож одним зі 
способів, у які сучасне одкровення допома-
гає прояснити і підтвердити істини, що міс-
тяться в Біблії, є відновлення інших істин, 
які були втрачені (див. 1 Нефій 13:39–40). ◼

ПО СУТІ

Ви праві, коли з обережністю ставитеся до цього. Хоч 
деякі молоді жінки одягаються нескромно з цілковитим 

наміром бути нескромними, усе ж багатьох з них просто 
убила б думка, що хтось вважає їх одягненими нескромно. 
Тому будьте чуйними і послідовними. Коли взагалі підні-
мається тема скромного одягу, з ентузіазмом підтримуйте 
Господню норму скромності, але не засуджуйте окремо 
взятих людей. Також слідкуйте за тим, щоб ваші власні 
норми, що стосуються одягу та вчинків, відповідали вашим 
віруванням. Молоді жінки звертають увагу на те, як одяг-
нені ви, і вони, безперечно, помічають, кому ви приділяєте 
більше уваги— нескромно одягненим молодим жінкам чи 
тим молодим жінкам, які одягнені скромно. ◼

 Що мається на увазі у 
восьмому уложенні  
  віри, де сказано:  
“Ми віримо, що Біблія— 
 це слово Боже настільки,  
   наскільки правильно  
 ї ї перекладено”?

  Я— хлопець і хочу  
закликати дівчат  
   одягатися скромніше.  
 Але як мені це зробити,  
   щоб не здаватися грубим?



Що спільного мають мо-
лоді святі останніх днів 
по всьому світу? Вони— 

студенти семінарії! Молодь від-
відує семінарію в багато різних 
способів. Дехто встає о 5:00 
ранку, щоб піти в неї до школи, 
а інші відвідують її між своїми 
регулярними шкільними занят-
тями. Рідко коли деякі студенти 
навчаються в ній у вихідні або 
за допомогою Skype.

І незалежно від того, чим вони 
жертвують— сном чи футболом 
в кінці тижня, більше 390000 
молодих людей по всьому світу 
з радістю беруть участь у за-
няттях семінарії. Ось їхні слова 
стосовно благословень семінарії:
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“Я не думаю про неї, як про 
годину, коли можна було б ще 
поспати; я думаю про неї, як про 
годину духовної самопідготовки”.
Меган С., 17 років, шт. Каліфорнія, США

“Завдяки семінарії моє свідчення 
значно зміцнилося і я більш впев-
нено знаю Писання. Моє свідчення 
про жертву Спасителя в Гефсиманії 
стає сильнішим завдяки семінарії”.
Віна С.,17 років, Гонконг, Китай

“Семінарія— це те місце, де я 
постійно можу відчувати Духа. У 
моїй сімʼї я єдиний активний член 
Церкви, але батьки мене дуже під-
тримують. Завдяки семінарії я дуже 
зростаю”.
Аманда Л., 17 років, шт. Юта, США

“Семінарія дуже впливає на те, 
як проходить день. Коли на думку 
приходить щось погане, я можу 
подумати про урок на семінарії. 
Вплив семінарії поширюється і 
поза семінарією”.
Ерік Г., 15 років, Іпсвіч, Англія

“На семінарію, справді, важ-
ливо приходити, тому що ми мо-
жемо дізнатися більше про нашу 
Церкву і зміцнювати свої стосунки 
з Небесним Батьком. Я люблю се-
мінарію тому, що можу дізнаватися 
більше про історію Церкви і справді 
знати, що євангелія є істинною і що 
Небесний Батько та Ісус Христос 
люблять мене!” 
Брек М., 17 років, шт. Кентуккі, США

“Я люблю семінарію, бо вона 
допомагає мені приймати рішення. 
На уроках я відчуваю Духа Господа 
і маю підтвердження, що це єванге-
лія Христа. Її неможливо не любити. 
Я знаю, що моє навчання протягом 
цих чотирьох років допоможе мені 
служити на місії”.
Кароліна О., 16 років, Жуан- Песоа, 
Бразилія

“Хоч, можливо, вам і не дуже хо-
четься вставати так рано, ви спов-
нюєтеся цим особливим настроєм 
поступово, кожного дня. Ваші 
однолітки помічають це за вами, і 
іноді їм хочеться дізнатися більше, 
чому ви такі”. ◼
Карен К., 18 років, шт. Мен, США

Можливо, вимагається дечим пожертвувати, але ця  
молодь знає, якими можуть бути благословення семінарії.

СЕМІНАРІЯ ТОГО ВАРТА!
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СКОРИСТАЙТЕСЯ  
ПЕРЕВАГАМИ СЕМІНАРІЇ
“ Якщо у вас є можливість відвіду-
вати семінарію … , скористайтеся 
цією нагодою. … Більшість з того, що 
ви набудете на заняттях семінарії, 
залежатиме від вашого ставлення 
і прагнення навчатися. Ставтеся 
до навчання смиренно й охоче. … 
[Семінарія] значною мірою спри-
яла моєму розвитку і зміцнила моє 
свідчення. Семінарія може зміню-
вати життя”.
Президент Томас С. Монсон, “Вірити, слухатися 
і витерпіти”, Ліягона, трав. 2012, сс. 127–128.

Марія Маґонрі- Яггразіл Андака

У Філіппінах є школи для обда-
рованих учнів з поглибленим 

вивченням предметів. Учні в цих 
школах вивчають більше предметів, 
проводять більше годин у класах 
і докладають більше зусиль на 
навчання. 

Таке середовище було несприят-
ливим для мене. Коли я поступила в 
цю школу, мені довелось відмови-
тися від багатьох справ. Я перестала 
вчитися грати на музичних інстру-
ментах. Я майже ніколи не відвіду-
вала церковних заходів, а іноді й 
церковних богослужінь в неділю, 
щоб брати участь в міжшкільних 
змаганнях. Я не завжди відвідувала 
семінарію, хоча заняття зручно  
проводилися у вихідні дні.

Однієї суботи моя вчителька 
семінарії розповіла нам, наскільки 
напружена в неї робота в школі, і 
тим не менш їй вдається виконувати 
свої обов’язки в семінарії і вивчати 
призначені для опанування уривки з 
Писань. Вона закликала нас робити 
так само.

Виклики додають мені наснаги, 
тож я прийняла цей виклик. Я усюди 
брала з собою картки з уривками 
для опанування. Я молилася про до-
помогу, щоб виконати це завдання 

і задовольнити шкільні вимоги. 
Я використовувала кожну вільну 
хвилину. Я запам’ятовувала уривки 
з Писань по дорозі до школи. Я 
витрачала менше часу на балачки 
і діставала картки з кишені. Мої по-
други це помітили; тасування карток 
з уривками з Писань стало нашим 
новим заняттям під час перерв та 
обіду. Їм подобалося ставити мені 
перевірні запитання. Деякі почали 
приносити свої Писання, навіть 
ті, хто належав до інших конфе-
сій. Вони розповіли про заходи, 
які проводяться в їхніх церквах. Я 
відчула, як атмосфера навколо мене 
змінюється, і навчання в школі стало 
легшим і більш приємним.

Три мої молодші сестри зробили 
так само, і зараз моя сім’я пожинає 
благословення Писань у наших 
стосунках вдома. Це було чимось 
більшим, ніж просто запам’ятову-
вання слів; моя вчителька семінарії 
навчила мене, як завдяки Писанням 
змінюсь я сама і люди навколо 
мене. Я знаю, що які б виклики чи 
випробування не спіткали нашу 
сім’ю і друзів, ми завжди знайдемо 
зміцнення, скерування і мир у сло-
вах нашого люблячого Спасителя. ◼
Автор живе в Метро Маніла, Філіппіни.

ПИСАННЯ ЗМІНИЛИ МЕНЕ
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“Я сам довідався”— такими були три слова, промовлені пророком 
Джозефом Смітом своїй матері після Першого видіння (Джозеф Сміт—
Історія 1:20). У цих словах міститься важливий урок для нас сьогодні. 

Президент Томас С. Монсон навчав: “Скільки б років вам не було: 12 чи 
112—або в цьому проміжку,—ви можете самі дізнатися, що євангелія 
Ісуса Христа істинна” 1.

Щоб допомогти вам “самим довідатися”, студенти семінарії по всьому 
світу зараз виконують дві додаткові вимоги для закінчення семінарії: 
(1) читати призначені для навчального курсу Писання і (2) скласти два 
оціночні тести протягом вивчення кожного курсу. Ось як ці нові вимоги 
для закінчення семінарії можуть допомогти зміцнити ваше свідчення:

“Я САМ ДОВІДАВСЯ”

Прагнете самі довіда-
тися про істинність 
євангелії? Вивчайте 
євангелію в семінарії 
більш поглиблено.

Щоб дізнатися більше про нові вимоги до закін-
чення навчання, відвідайте сайт seminary. lds. org. 
[сайт семінарії доступний лише англійською мовою] 
З прикладом юнака, який здобув свідчення завдяки 
щирому вивченню Писань і молитві, ви можете 
ознайомитися в розповіді Клейтона М. Крістенсена 
“Найкорисніші знання”, Ліягона, січ. 2009, доступ-
ній на сайті liahona. lds. org.

Тревіс Серл
Семінарії та інститути
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Ви читаєте і вивчаєте Писання 
до навчального курсу.

Під час вивчення Писань ви почнете відчувати 
спонукання Духа, які поведуть вас до поглиблення 
вашого навернення. Виконавши вимоги щодо читання 
Писань протягом свого останнього року навчання 
в семінарії, одна студентка розповіла, що дізналась 
набагато більше, оскільки “по- справжньому читала 
Писання—не лише читала, але вивчала їх”.

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав про справжнє зна-
чення навчання: “Під словом “вивчати” я маю на увазі 
[що ви,]… прочитавши кілька віршів, зупиняєтеся, щоб 
поміркувати над ними, потім ще раз уважно читаєте 
вірші й, розмірковуючи над їхнім змістом, молитеся, 
щоб зрозуміти їх, ставите запитання у своєму розумі, 
чекаєте на отримання духовних відчуттів і записуєте 
свої відчуття й думки, які прийшли до вас, щоб запа-
м’ятати їх і навчитися ще більшому” 2.

Ви можете скористатися оціночними 
тестами, щоб побачити, чого ви навчилися. 

Оціночний тест схожий на запитання, яке ан-
гел Господній поставив Нефію: “Що ти бачиш?” 
(1 Нефій 11:14). Це запитання спонукало Нефія 
оцінити те, чого він навчився, і розповісти про це.

Оціночний тест складається з трьох частин: за-
питань з можливістю вибору з кількох відповідей 
та запитання, відповіддю на яке буде написане 
вами ессе,— за них ставлять оцінки, а також з са-
мооцінки своїх вірувань— за неї оцінку не ставлять. 
Пройшовши оціночний тест, один зі студентів сказав: 

“Я чекав на нього, бо хотів побачити, чого навчився 
у семінарії”. Інший студент зазначив, що оціночний 
тест “допоможе вам зрозуміти, де ви знаходитеся у 
євангелії і де ви маєте бути”.

Оцінювання буде ще більш ефективним, коли ви 
зосередитеся на вченнях і принципах євангелії, які 
покладено в основу запитань для оціночного тесту. 
Після того, як в одному з класів семінарії обгово-
рили вчення, покладені в основу запитань, один зі 
студентів сказав: “Це змінило ставлення до тесту— 
він став вбачатися більше як обговорення і засіб 
для зміцнення свідчення. Він допоміг закріпити 
вивчене”.

“Я САМ ДОВІДАВСЯ”
ЧОМУ СТУДЕНТАМ ПОДОБАЮТЬСЯ 
ОЦІНОЧНІ ТЕСТИ?
Коментарі студентів:

“Я відчуваю, що можу вирушити на місію і знаю, 
про що говорю”.

“Вони допомагають вам закріпити знання, яких 
ви набуваєте в семінарії”.

“Ми можемо значно краще опановувати 
принципи”.

“Ваша впевненість зміцнюється”.
“Ми в буквальному розумінні будемо в змозі 

опанувати ці матеріали, замість того, щоб просто по-
чуватися добре і в деякій мірі забувати про вчення”.

найвеличніших і найбільш радісних у житті 3. Один зі 
студентів сказав: “Мені сподобалося бути більш залу-
ченим і я усвідомив, що мені варто кожного дня до-
кладати трохи більше зусиль, замість того, щоб просто 
приходити і сидіти на стільці та слухати, але не завжди 
брати участь”.

Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, говорив про важливість нав-
чання: “Навчитися любові до навчання— це найважли-
віше в євангелії Ісуса Христа, це життєво важливо для 
нашого безперервного духовного і особистого розвитку, 
і абсолютно необхідно у світі, в якому ми діємо зараз 
і ще будемо жити, служити і працювати” 4.

Чим більше ми докладаємо зусиль, тим більше 
отримаємо радості та знань. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Томас С. Монсон, “Мати сміливість вистояти наодинці”, Ліягона, 

лист. 2011, сс. 66–67.
 2. Д. Тодд Крістофферсон, “Ти ж колись, як навернешся”, Ліягона, 

трав. 2004, с. 11.
 3. Див. Крейг С. Крістенсен, “Я знаю це сам”, Ліягона, лист. 2014, с. 50.
 4. David A. Bednar, “Learning to Love Learning,” Ensign, Feb. 2010, 26.

Ви можете навчитися любити 
самостійне вивчення.

Коли особисто дізнаєшся про істинність відновленої 
євангелії Ісуса Христа, ця подія може стати однією з 
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У моїй школі проводився місячник 
навчанню цінностям, і наш учи-

тель попросив написати твір під наз-
вою: “Чому я тут?” Це мав бути твір 
на 10 абзаців про мету нашого життя. 
Коли я прочитала тему на дошці, моє 
серце сповнилося втіхою і щастям. 
Як член Церкви і як дочка Бога я 
знала свою мету вже впродовж 
багатьох років. Але коли я поглянула 
на обличчя своїх однокласників, моє 

серце сповнилося смутком. Чому? 
Тому що вони почали нарікати, що 
тема важка. Вони не мали такого 
знання, яке мала я.

Коли я здала свій твір, то зрозу-
міла, яке благословення бути чле-
ном єдиної істинної Церкви. З того 
дня і надалі моє бажання служити 
на місії та ділитися своїм свідчен-
ням про євангелію Ісуса Христа 
зміцнилося.

Книга Мормона надихає нас, 
коли нам треба знайти відповіді 

на запитання або коли нам треба 
сильніше відчувати Дух Господа. У 
ній містяться пророцтва, отримані 
обранцями Батька, бо вони були 
вірними і праведними. З цієї книги 
ми отримуємо більше мудрості про 
євангелію, і ми можемо бачити, що 
Господь завжди буде незмінним.

Книга Мормона допомагає нам, 
бо люди в минулому мали труднощі, 
подібні до тих, які ми маємо в цей 

час, починаючи від сімейних 
проблем і закінчуючи впливом 
інших людей. Їхні приклади дають 
нам силу і бажання іти вперед з 
вірою і праведністю та не опускати 
руки. Як і ми, ті люди в давнину 
проходили через усілякі труднощі, 
однак перемагали завдяки тому, що 
супротивник не зміг подолати їх. Це 
вселяє у нас більше бажання зали-
шатися сильними і непохитними 
у євангелії Ісуса Христа. ◼
Керолайн М., Сан- Паулу, Бразилія

Я знаю, що Небесний Батько 
любить мене і хоче, щоб одного 
дня я була з Ним. Я також знаю, 
що моя мета— служити іншим. ◼
Джеймі А., Філіппіни



 В е р е с е н ь  2 0 1 5  65

М
О

ЛО
ДІ 

СЛУЖИТИ ТАМ, ДЕ НАС ПРОСЯТЬ
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Якраз перед освяченням Сан- 
Сальвадорського храму в 

Сальвадорі ми з сім’єю вирішили 
послужити на днях відкритих две-
рей і допомогти людям, які не на-
лежать до Церкви, познайомитися з 
євангелією Ісуса Христа, коли вони 
прийдуть до храму. Мені доручили 
бути гідом і розповідати людям про 
кожну кімнату в храмі, священні 
завіти, які ми там укладаємо, і про 
те, як наше життя змінюється, коли 
ми дотримуємося тих завітів.

Настала моя зміна і я розпочав ек-
скурсію. Не встиг я вийти з кімнати, 
як попросили прислати ще одного 

екскурсовода, бо щойно прибула 
велика група. Мене попросили по-
вернутися до кімнати, де збиралися 
гості, і провести іншу групу, призна-
чену для мене.

Коли я дійшов до кімнати, мене 
знову попросили змінити призна-
чення і показати відео тим людям, 
які щойно прибули до храму. Мені 
було сумно, що я не міг говорити з 
людьми і розповідати їм про храм.

Десь за півгодини прибула 
група зі Сполучених Штатів, де 
ніхто не розмовляв іспанською. 
Кілька волонтерів повсюди ходили 
розшукуючи того, хто розмовляв 

англійською і міг вести цю групу. 
Саме тоді я зрозумів, що Господь 
посилає нас туди, де ми Йому 
потрібні, і не обов’язково туди, 
де нам хочеться бути. Я був єди-
ним, хто знав, як запустити відео 
і привітати групу англійською. 
Американські відвідувачі були раді 
і після екскурсії дякували мені за 
теплий прийом.

У кінці того дня я відчував вдяч-
ність Господу за те, що Він показав 
мені: коли ми робимо усе так, як Він 
до цього спонукає, ми будемо задо-
волені своєю роботою. ◼
Ерік А., Сальвадор
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Блудний син
Лука 15:11–32

Приклейте цю сторінку до товстого паперу або картону. Потім виріжте 
фігурки і приєднайте їх до вирізаних вручну держаків або паперових паке-
тиків. Положіть у конверт з посиланням на писання, приєднане спереду. ◼

Батько Старший синМолодший син

Ви можете нандрукувати 
більше копій з сайту 

liahona. lds. org.
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Сестра Шеріл А. Есплін
Перший радник у генеральному президентстві 

Початкового товариства

Сестра Мері Р. Дурхем
Другий радник у генеральному президентстві 

Початкового товариства

Сестра Лінда К. Бертон
Генеральний президент  
Товариства допомоги

Сестра Розмарі М. Уіксом
Генеральний президент  

Початкового товариства

Сестра Лінда Ш. Рівз
Другий радник у генеральному президентстві 

Товариства допомоги

Сестра Бонні Л. Оскарсон
Генеральний президент  

Товариства молодих жінок

Сестра Керол М. Стівенс
Перший радник у генеральному президентстві 

Товариства допомоги

Сестра Керол Ф. Мак- Конкі
Перший радник у генеральному президентстві 

Товариства молодих жінок

Сестра Ніл Ф. Мерріотт
Другий радник у генеральному президентстві 

Товариства молодих жінок
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•  Любила в дитинстві ката-
тися на роликах, грати у 
“класи”, кікбол та гратися 
з сусідськими дітьми.

•  Була покликана музич-
ним керівником Почат-
кового товариства, коли 
в підлітковому віці жила 
в Новій Зеландії.

•  Навчалася в коледжі, 
щоб стати вчителькою 
початкових класів.

•  Була запечатана до 
батьків у п’ятирічному 
віці, коли її мама охри-
стилася, а батько знову 
почав ходити до церкви.

•  Співала в багатьох хорах 
і очолювала танцювальну 
групу “Bonnie Lassies ” 
(Чарівні дівчата).

•  Навчала в семінарії і 
любила релігійні класи. 
Познайомилася зі своїм 
чоловіком в 
інституті 
релігії.

•  Виростала, граючи зі сво-
їми чотирма молодшими 
братами серед банано-
вих дерев, які росли у 
їхньому подвір’ї.

•  Любить плавати і читати 
книжки своїм онукам.

•  Любить читати Книгу 
Мормона та історії про 
Ісуса.

•  У дитинстві любила 
читати, сидячи під абри-
косовими деревами, і 
лазити по деревах зі 
своїми двома старшими 
братами.

•  Була художнім редакто-
ром шкільного журналу 
і вивчала літературу 
та графічний дизайн 
у коледжі.

•  Жила у восьми різних 
штатах США і двічі 
у Швеції!

•  Любила читати на горищі 
сільського будиночка, 
коли не працювала чи 
не гралася у садку та 
в полях.

•  У підлітковому віці про-
вела літо у Франції.

•  Під час навчання у ко-
леджі була вчителькою- 
практиканткою 
англійської мови  
у школі.

•  В дитинстві любила 
кататися на конях і 
брала участь у місцевому 
родео- параді.

•  Охристилася, коли їй 
було 22 роки.

•  Першою роботою була 
робота в бібліотеці. 
Пізніше любила читати 
казки перед сном своїм 
11 дітям.

•  Іноді зі своєю сестрою- 
близнючкою вони вида-
вали себе одна за одну, 
аби розіграти людей.

•  Викладала у третьому 
класі після закінчення 
коледжу.

•  Любила вивчати геогра-
фію, і зараз відвідує деякі 
країни, в яких мріяла 
побувати.

•  Загасила пожежу і 
врятувала свого брата 
від важких опіків на їхній 
фермі у штаті Вайомінг, 
США.

•  Любила читати і грати у 
спортивні ігри, особливо 
у баскетбол. 

•  Два роки викладала в 
школі після закінчення 
коледжу.

•  Усвідомила, що не слід 
робити дурниці, коли її 
язик прилип до холодного 
металу.

•  В коледжі вивчала танці.
•  Ставши матір’ю, була 

і доглядальницею, і 
вчителькою, і пекарем, 
і садівником, а також 
мала свою власну валізу 
з інструментами, щоб 
лагодити речі!
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 “Ці дні належать 

вам. Ви народилися 
в добу храмів і 
технологій”.
Cтарійшина Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів
Зі статті “Мої дні” храмів і технологій”,  
Ліягона, лют. 2015, с. 26–33.
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Джілл Хокінг
Співробітник редакції церковних журналів
Ґрунтується на справжніх подіях

“І зможемо ми відшукать своїх 
рідних, і пам’ять про них збе-
режемо ми” (Збірник дитячих 
пісень, сс. 144–145).

Л індсі помчала сходами вниз, 
коли почула, як тато покликав її.

Останнім часом вони разом 
робили дуже багато сімейно- 
історичної роботи. Тато допомагав 
їй заходити на сайт FamilySearch, 
і разом вони переглядали сімейні 
фотографії та історії. Буквально 
днями вона знайшла справді старий 
документ про дідуся на його місії!

Ліндсі збігла сходами вниз, де 
її чекав тато. “Будемо сьогодні 

Пазл сім ї̓ Ліндсі
займатися сімейно- історичною 
роботою?”— спитала вона.

“Так, і у мене є для тебе сюр-
приз”,—сказав з усмішкою тато. 
Він вручив їй довгий рулон па-
перу, який до цього тримав за спи-
ною. Ліндсі обережно розгорнула 
його. Вона здивовано дивилася на 
велике зображення віяла на па-
пері. А внизу було написане її імʼя! 

“У мене є для 
тебе сюрприз”,—
сказав з усмішкою 
тато.
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Багато- багато інших імен рівними 
рядами розташовувалися навколо 
її імені.

“Ось ти і мама,— сказала Ліндсі, 
вказуючи на імена, що були най-
ближче до її імені.—  А ось бабуся 
й дідусь!”

“Правильно,— сказав тато.— 
 Ця віялоподібна діаграма показує 
імена твоїх предків до девʼятого 
покоління”.

Там було дуже багато імен. 
Але деякі місця були порожніми. 
Ліндсі задумалась про імена, яких 
не вистачало. “Це схоже на пазли, 
які я завжди складала з дідусем”,— 
сказала вона. Дідусь помер кілька 
років тому, і Ліндсі дуже скучала 
за ним.

Тато кивнув. “Це й справді 
схоже на пазл. Дуже важливий 
пазл. І кожний член сімʼї подібний 
до фрагмента пазла”.

Ліндсі майже розсміялась, уя-
вивши собі бабусю у вигляді пазла.

“Коли ми знаходимо чиєсь імʼя 
і виконуємо за цю людину хра-
мову роботу, ми зʼєднуємо її з 
рештою сімʼї— як зʼєднуємо разом 
фрагменти пазла. Ти допомагаєш 
скласти цей пазл”.

“Ого!” Ліндсі провела пальчи-
ками по іменам. Вона знала, що 

СПИСОК ЛІНДСІ
Ліндсі виконує сімейно- історичну роботу 
дуже багатьма способами!

Вона створила своє власне дерево на 
сайті FamilySearch. org. Вона досліджує історії 
і фотографії своєї сімʼї.

Вона знаходить відповіді на таємниці в історії своєї сімʼї! Якось загубився був 
один запис. Вони з татом пішли в сімейно- історичну бібліотеку. Вони обстежили 
файли і знайшли копію. Вони також знайшли ще більше імен членів своєї сімʼї.

У сімейно- історичній роботі їй найбільше подобається знаходити імена для 
храмової роботи. Вона дуже хоче ходити до храму й виконувати там хрищення, 
коли їй виповниться 12 років.

сімейна історія була важливою 
справою, але тепер вона ще з 
більшим захватом хотіла допома-
гати. Усі з її сімʼї могли бути  
зʼєднані разом навіки!

Ліндсі прикріпила цю свою 
нову діаграму на стелі, справа від 
свого двоярусного ліжка. Їй подо-
балося дивитися на цю діаграму 
й вивчати всі імена. Вона уявляла 
собі, що вони тримають одне 
одного за руки, зʼєднані разом, як 
фрагменти пазла. Вона відчувала 
себе щасливою. Це був найбіль-
ший з усіх пазлів, які вона тільки 
бачила!

Одного вечора Ліндсі ніяк не 
могла заснути. В її кімнаті було 
дуже темно. Від крихітного ніч-
ника на стінах були страшні 
на вигляд тіні. Вона натягла 

ковдру собі на голову й міцно 
заплющила очі. 

Через якийсь час вона вигля-
нула з- під ковдри і подивилась 
на діаграму. Вона прочитала своє 
імʼя. Потім вона прочитала імена 
мами й тата. Коли вона дійшла 
до імені дідуся, то відчула тепло 
і спокій.

Вона згадала, як дідусь посмі-
хався їй, коли вони разом складали 
пазли. “Коли я допомагаю тату 
досліджувати сімейну історію,— 
подумала вона,— я обʼєдную нашу 
сімʼю разом!” Вона уявила собі,  
що дідусь ще більше усміхнувся 
цьому. Їй вже не було страшно. 
Вона усміхнулась, вкрилася ков-
дрою і заснула, мріючи про людей, 
пазли і обʼєднання всієї своєї  
сімʼї. ◼
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Каролін Колтон
Ось гра, яка допоможе вам більше 
дізнатися про членів вашої сімʼї та 
їхні історії!

ПІДГОТОВКА
1.  Подумайте про чотири види 

історій, наприклад Смішні, 
Дитинство, Духовні або 
Відпустки. Напишіть кожну 
з цих категорій на аркуші 
паперу і прикріпіть його  
на стіні.

2.  Знайдіть чотири сімейні 
історії для кожної категорії. 
Попросіть свою сімʼю допо-
могти вам.

3.  Придумайте короткі підказки 
для кожної історії і напишіть 
їх на папірцях.

4.  Напишіть на звороті папірців 
кількість очок: 100, 200, 300 
і 400. Прикріпіть ці підказки 
під категоріями.

ПРАВИЛА ГРИ
1.  Розділіть гравців на дві ко-

манди. Веде гру той, хто 
написав підказки.

2.  Перша команда вибирає 
категорію і число, напри-
клад, “Смішні, 200 очок”.

3.  Ведучий знімає це число і чи-
тає підказку. Якщо ця команда ІЛ
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Вікторина 
“Знаєш сімейну 
історію?”

може розказати історію, що 
відповідає підказці, вона наби-
рає цю кількість очок!

4.  Якщо вони не знають цю 
історію, ведучий розказує 
її, але без подробиць, про-
сто каже, де вона відбува-
лася або кого стосувалася. 
Якщо ця команда може 
здогадатися про неназвані 
подробиці, вона набирає 
половину очок.

5.  Наступна команда вибирає 
підказку і грає. Коли бу-
дуть зняті всі підказки, ви-
грає команда, яка набрала 
найбільше очок.
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З виступу “Любити відмінних 
від нас людей і жити з ними”, 
Ліягона, лист. 2014, сс. 25- - 28.

Як мені виявляти 
доброту до 

інших?
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Старійшина 
Даллін Х. Оукс
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів
Члени Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів є 
особливими 
свідками Ісуса 
Христа.

Особливо ми маємо бути 
добрими до своєї сімʼї.

Ми не повинні насміхатися 
з інших, ображати їх або 
говорити те, що може 
завдати їм болю.

Ми повинні любити 
всіх людей, вміти добре 
слухати і виявляти повагу 
до їхніх вірувань.

Усі ми маємо 
дотримуватися 

євангельських учень: 
любити нашого  

ближнього і уникати  
суперечок.



“Коли всім помагаєм, то співаєм пісні”  
(Збірник дитячих пісень, с. 108).

Вільям поставив свої граблі біля стіни будинку і плюхнувся на 
траву. Згрібати листя— робота не з легких, але він зі своїми 

сестрами, Хлоєю та Амелією, нарешті з нею впорався. Він міг 
бачити, як високо над Альпами пролітав літак. Йому хотілося 
б знати, куди летить цей літак.

Вільям любив своє містечко неподалік французько- 
швейцарського кордону. Сюди приїздять люди з усього світу. 
Він думав про місця, куди хотів би поїхати, про людей, з якими 
б міг зустрітися, та пригоди, які можуть статися одного дня.

Зненацька його фантазії перервало насвистування і хрусь-  
хрусь- хрусь від кроків у сусідньому дворі.

“Це вже Пет готується згрібати в себе листя,— подумав Вільям.—  
Як добре, що ми вже згребли своє”.

“Але якщо згрібати листя важко для трьох людей, 
то як же це важко робити одному!”— подумав Вільям. 

Щасливі, коли 
допомагаємо
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Емі Джейн Левітт
Ґрунтується на справжніх подіях
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Памелі, дружині Пета, нещо-
давно зробили операцію, тому 
йому самому доведеться згрібати 
своє листя.

Мама завжди казала: “Коли ми 
допомагаємо, ми щасливі!”, і Вільям 
подумав, що, можливо, треба 
допомогти Пету, хоч вони вже й 
втомилися, згрібаючи своє листя.

Вільям глянув на Хлою і 
Амелію, які складали у траві кри-
хітні хатки з гілочок. “Може, пі-
демо допоможемо Пету?— спитав 
він.—  Ми можемо допомогти йому 
дуже швидко закінчити”.

Хлоя і Амелія погодилися й 
пішли за Вільямом.

“Вам допомогти?”—  спитала 
Амелія, коли вони, обійшовши 
кущі, зайшли на подвірʼя Пета. 

“От було б добре! Але ж, дітки, 
ви згрібали листя весь цей час 
після обіду. Знаю, ви втомилися”.

“Та все гаразд,— сказав 
Вільям.—  Ми хочемо допомогти. 
Адже коли ми допомагаємо, ми 
щасливі!”

Під час роботи Пет роз-
повідав дітям кумедні історії 
зі свого життя. Пет був родом з 
Індії, але прожив усе своє життя 
в Азії та Африці.

Коли листя згребли й запхали 
у мішки, Вільям, поглянувши нав-
коло, помітив яблука, що лежали 
під двома яблунями, які росли 
на подвірʼї Пета. Їхня робота ще 
не була закінчена. Вільям нахи-
лився й почав збирати яблука. 
Він сортував їх: гнилі окремо, 
хороші окремо. Хлоя і Амелія 
бігали навколо та складали їх 
у купки. 

Пет викотив із сарая свій старий 
зелений візок. “Ану, давайте гнилі 
складемо сюди. А потім хороші 
яблука ви можете взяти з собою 
додому”.

“Та що ви, Пет. Ми не будемо 
брати ваші яблука”,— сказав 
Вільям.

“Я хочу вам їх дати,— сказав 
Пет.—  Адже коли я даю, я 
щасливий!”

Того вечора за вечерею діти 
розповіли мамі й тату, як їм було 
радісно, коли вони допомагали 
Пету й слухали його розповіді.

Раптом у Вільяма зʼявилась 
ідея. “Я знаю, що ми можемо 
зробити з яблуками, які він нам 
дав!” Він зіскочив зі свого місця і 
схопив з книжкової полиці номер 
Ліягони. “Думаю, Пету і Памелі 
це справді сподобається,— сказав 
Вільям, читаючи рецепт яблучного 
пирога.—  І як сказав сьогодні Пет, 
коли ми даємо, ми щасливі!”

“А давайте спечемо пиріг та-
кож і для наших інших сусідів!”—  
сказала Хлоя.

Вільям усміхнувся. Він думав 
про всіх людей, з якими б міг 
зустрітися, та захоплюючі історії, 
які б міг почути. І все це просто 
завдяки вияву якоїсь доброти. 
І шматочку пирога. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Ерін Сандерсон

Увечері перед тим, як Ісуса було 
розп’ято, Він попросив двох 

Своїх учнів приготувати вечерю. 
Потім Він запросив Своїх апостолів 
увійти. Під час цієї вечері, яку нази-
вають Таємною вечерею, Ісус явив 
Своїм учням особливий спосіб, у 
який вони можуть завжди пам’ятати 
Його. Ми можемо читати про це 
у Новому Завіті:

“[Ісус] узявши ж хліб і вчи-
нивши подяку, поламав і дав їм, 

проказуючи: “Це тіло Моє, що за 
вас віддається. Це чиніть на спо-
мин про Мене!”

По вечері так само ж і чашу, 
говорячи: “Оця чаша— Новий 
Заповіт у Моїй крові, що за вас 
проливається” (Лука 22:19–20).

Коли ми куштуємо і п’ємо при-
частя, ми робимо те саме, що й 
апостоли під час Таємної вечері. 
Хліб нагадує нам про тіло Христа 
і те, як Він фізично постраждав за 

Причастя—  
нагадування про Ісуса
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Давайте разом цього року більше дізнаємося про Новий Завіт!

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Під час Таємної вечері Ісус навчав 
Своїх апостолів деяким важливим 
вченням:

•  Він омив їхні ноги, щоб навчити їх 
важливості любити інших людей і 
служити їм.

•  Він сказав: “Як Я вас полюбив, 
так любіть один одного й ви!” 
(Іван 13:34).

•  Він молився про те, щоб вони нав-
чали євангелії інших людей.

•  Він співав з ними гімн.

•  Він обіцяв, що Святий Дух може 
бути з ними (див. Іван 14:26–27).

нас. Вода нагадує нам про Його 
кров, яку було пролито за нас.

Причасні молитви також нага-
дують нам про обіцяння, які ми 
даємо під час хрищення— завжди 
пам’ятати Ісуса Христа. Коли 
ви слухаєте причасні молитви, 
думайте про те, що ви робили 
цього тижня, щоб пам’ятати 
Ісуса. Як ви можете пам’ятати 
Його наступного тижня? ◼
Автор живе в штаті Юта, США.



 В е р е с е н ь  2 0 1 5  77

ДІТЯМ
 

СІМЕЙНА РОЗМОВА
Знайдіть у збірнику гімнів деякі з причас-
них гімнів. Поговоріть про послання, що 
містяться в цих гімнах. Як спів причасного 
гімну готує вас до прийняття причастя? 
Усією сім’єю поставте ціль думати про по-
слання в причасних гімнах, коли співаєте 
їх у церкві.

Пісня: “Живіть як Син” (Збірник дитячих 
пісень, с. 20)

Уривок з Писань: Лука 22:19

Відео: Зайдіть на Biblevideos. lds. org, 
щоб подивитися “Таємну вечерю”

ПІДКАЗКА 
З ПИСАНЬ
Для більшості гімнів є посилання на 
Писання, наведені внизу сторінки. 
Для багатьох пісень у Збірнику 
дитячих пісень також наведено 
посилання на Писання. Читайте 
Писання, зазначені біля пісень, 
і це допоможе глибше зрозуміти 
слова пісень.

Виріжте цю закладку і приклейте її до щільного паперу. Тримайте її у своєму 
примірнику Писань, щоб ви могли дивитися на неї під час причастя. Ви можете 
скористатися нею, щоб позначити причасні молитви в Учення і Завіти 20:77, 79.

Якими є кілька прикладів чудес, 
здійснених Ісусом Христом?

Як Ісус ставився до інших?

Чи є хтось, кого мені слід 
простити?

Чи є щось, в чому мені слід 
покаятися?

Що я можу робити, щоб 
пам’ятати Ісуса цього тижня?

Як я можу наслідувати Його?

ЗАКЛАДКА- НАГАДУВАННЯ
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Нове відчуття
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Габріель любив більше 
дізнаватися про Ісуса. 

Йому подобалося слухати 
історії з Писань. Його сім’я 
кожного вечора читає 
Писання разом.

Одного дощового вечора 

вони зібралися разом у 
своєму теплому домі. Тато 
помолився. Тоді мама 
прочитала історії з Книги 
Мормона. Габріель намагався 
слухати дуже уважно. Мама 
читала про те, як Ісус 

розмовляв з дітьми.
“Мамо, діти були з Ісусом?”—  

запитав Габріель
“Саме так,— відповіла 

вона.—  І Він благословляв 
кожного з них і молився 
за них”.

“Святого Духа чую я; Він каже, 
Ти живий!” (Збірник дитячих 
пісень, с. 8).

Френсіслейн Уркіді Фарфан Вассер
Ґрунтується на справжніх подіях
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У Габріеля виникло нове відчуття всередині. 
Він не знав, що то було. Він відчував тепло, 
хоча в кімнаті було прохолодно. У нього 
з’явилася широка усмішка.

Габріель хотів розповісти про це 
особливе почуття. “Я відчуваю таке 
щастя і тепло!”— сказав він. Він був такий 
щасливий, що навіть хотілося плакати!

“Особливе відчуття— це Святий Дух,—  
сказав йому тато.—  Він дає відчуття тепла, яке 
допомагає дізнатися, що Писання є істинними”.

Мама усміхнулася і обняла Габріеля. 
“Це почуття каже, що Ісус любить тебе”.

“Ісус благословляє мене”,— сказав 
Габріель.—  Так само, як дітей з Книги 
Мормона! Він послав мені Святого Духа!”

Усмішка не сходила з його обличчя. 
“Я знаю, що Писання— істинні,— подумав 
він.—  Святий Дух сказав це мені!” ◼

Автор живе в Сан- Паулу, Бразилія
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Примітка редактора: Наведену далі 
історію розповів ЛеРой С. Сноу, син Пре-
зидента Лоренцо Сноу. Брат Сноу роз-
повідає, як у віці 85 років його батько був 
стурбований тим, що йому належало 
стати Президентом Церкви після смерті 
хворого Президента Уілфорда Вудраффа. 
Після смерті Президента Вудраффа 2 
вересня 1898 р. Президент Сноу став на 
коліна біля олтаря у Солт- Лейкському 
храмі й благав Господа про скерування.

Закінчивши свою молитву, [мій 
батько] чекав на якусь відповідь, 

якісь особливі прояви від Господа. 
Тож він чекав, і чекав, і чекав. Ніякої 
відповіді не було—ні голосу, ні ви-
діння, ні якогось прояву. Він відій-
шов від олтаря й вийшов з кімнати 
дуже розчарованим. Коли Президент 
Сноу, пройшовши через целесті-
альну кімнату, виходив у великий 
коридор, йому було дано славетне 
видіння, яке я переказую за словами 
його онуки, Еллі Янг Понд. …

“Одного вечора, відвідуючи 
дідуся Сноу в його кімнаті в Солт- 
Лейкському храмі, я затрималася 
в нього; на цей час охоронці на 
дверях вже пішли, а нічні сторожі 
ще не увійшли, тому дідусь сказав, 
що проведе мене до головного 

входу й випустить мене там. … 
Ми вийшли з його кімнати і йшли 
великим коридором, що вів до 
целестіальної кімнати; я йшла на 
кілька кроків попереду дідуся, коли 
він зупинив мене і сказав: “Зачекай 
хвилинку, Еллі, я хочу тобі щось 
сказати. Ось саме тут Господь Ісус 
Христос явився мені, коли помер 
Президент Вудрафф. Він наказав 
мені негайно реорганізувати Перше 
Президентство Церкви, а не чекати, 
як це було після смерті попередніх 
Президентів, і стати наступником 
Президента Вудраффа”.

Потім дідусь зробив ще один 
крок до мене і, простягнувши 
свою ліву руку, сказав: “Він стояв 
ось тут, приблизно в трьох футах 
[приблизно в метрі] над підлогою. 
Здавалося, що Він стояв на плиті 
з чистого золота”.

ЯВЛЕННЯ 
СПАСИТЕЛЯ
Ось саме тут Господь Ісус Христос  
явився мені.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

Дідусь розповів мені, якою сла-
ветною є зовнішність Спасителя, і 
описав Його руки, ноги, обличчя і 
прекрасні білі шати—усе такої не-
земної білизни і яскравості, що він 
ледве міг дивитися на Нього.

Тоді дідусь підійшов ще на крок, 
поклав свою праву руку мені на 
голову і сказав: “А тепер, онучко, 
я хочу, щоб ти запам’ятала, що 
це—свідчення твого дідуся, сказане 
тобі його власними вустами, що він 
дійсно бачив Спасителя тут, у храмі, 
і говорив з Ним лицем до лиця”.

… Я розповів про це на причас-
них зборах у Вісімнадцятому при-
ході. Після зборів старійшина Артур 
Уінтер сказав мені, що він також чув, 
як мій батько розказував про те, як 
Спаситель явився йому в храмі, давши 
настанову не тільки відразу ж реор-
ганізувати Перше Президентство, але 
й вибрати собі тих самих радників, 
яких мав Президент Вудрафф,— 
президентів Джорджа К. Кеннона 
і Джозефа Ф. Сміта. ◼

Зі статті “An Experience of My Father’s” 
(З досвіду мого батька), Improvement Era, 
vol. 33, no. 11 (Sept. 1933), 677, 679; пункту-
ація і вживання великої літери подані за 
сучасними правилами. Ф
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Президент 
Лоренцо Сноу 
(1814–1901)
П’ятий 
Президент 
Церкви



НАТХНЕННІ ДУМКИ

Як ми визначаємо, чи є філософії світу щодо сім’ї істинними?

“Проголошення про сім’ю стало нашим еталоном 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”.

Бонні Л. Оскарсон, генеральний президент Товариства молодих жінок, “Захисниці Проголошення”, Ліягона, трав. 2015, сс. 14–15



Читайте в цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

с. 44

с. 70

с. 60

Пазл  
Чи ти коли- небудь думав про те, що сімейна історія 
дуже подібна на складання пазлів? Прочитай про пазл, 
який склала сім’я Ліндсі (с. 70), і пограй у цікаву гру зі своєю 
сім’єю, аби більше дізнатися про епізоди зі своєї сімейної 
історії (с. 72)!

сімʼї Ліндсі

БЛАГОСЛОВЕННЯ 
СЕМІНАРІЇ
Святі останніх днів від Бельгія до Болівії мають одне, спільне 
для всіх— семінарію! Читайте про молодь, яка погоджу-
ється з тим, що семінарія варта будь- якої жертви (с. 60) і 
дізнайтеся про те, як нові вимоги до закінчення семінарії 
можуть допомагати у зміцненні вашого свідчення (с. 62).

Я відчував  
силу Спокути  
Ісуса Христа, коли …
Ці представники дорослої молоді зрозуміли, що  
Спасителева Спокута— це не лише покаяння. Читайте  
про їхній досвід застосування Спокути в житті.
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