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Генеральна сесія жінок, суботня 
вечірня сесія, 26 вересня 2015 р.
Головуючий: Президент Томас С. Монсон
Веде сесію: Бонні Л. Оскарсон
Вступна молитва: Еббі Морган.
Заключна молитва: Грейс Те.
Музичний супровід: зведений хор Почат-
кового товариства, Товариства молодих 
жінок і Товариства допомоги з колів у Са-
утерн Каче Веллі, Юта, диригент— Клаудіа 
Біглер; органіст— Бонні Гудліфф; на флейті 
грає Сара Джонсон: “Діти Божі, йдіть до 
нас”, Гімни, с. 22; попурі, ар. Мохлмена, 
не опубліковано: “Буду я за Божим планом 
жити”, Збірник дитячих пісень, с. 86 і 
“Віра в кожному кроці”, Дейлі, акомпане-
мент на флейті й органі; “Молодь Сіону”, 
Гімни, с. 157, ар. Кейсена, опуб. Джекме-
ном; “Любі діти, Бог— ваш Батько” Гімни, 
с. 20, ар. Уоткінс, не опубліковано; “Хай 
віра вас веде у світ”, Гімни, с. 152, сопрано 
ар. Біглер, не опубліковано.

Суботня ранкова загальна сесія,  
3 жовтня 2015 р.
Головуючий: Президент Томас С. Монсон.
Веде сесію: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Мері Р. Дурхем.
Заключна молитва: Старійшина Адріан Очоа,
Музичний супровід: Хор Скинії; 
дириганти— Мек Уілберг і Райян Мерфі; 
за органом— Клей Крістіансен: “Вперед, 
святі, з надією в душі”, Гімни, с. 33; “Ти, 
Єгово, нас веди”, Гімни, с. 34; “Я знаю, що 
мій Спаситель любить мене”, Кремер, ар. 
Мерфі, опуб. Джекменом; “Ми вдячні, о 
Боже Всевишній”, Гімни, с. 10; “Викупитель 
милосердний”, Гімни, с. 49, ар. Манукіна, 
опуб. Джекменом; “Вперед, святі!”, гімни, 
с. 17, ар. Уілберга, опуб. Оксфордом.

Суботня післяобідня загальна сесія,  
3 жовтня 2015 р.
Головуючий: Президент Томас С. Монсон.
Веде сесію: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Старійшина Теренс М. 
Вінсон. Заключна молитва: Старійшина 
Казухіко Ямашита. Музичний супровід: 

хор Початкового товариства з колів у 
Рівертоні, Юта; диригент— Емілі Уедлі; 
органісти— Лінда Маргеттс і Бонні Гуд-
ліфф: “Beautiful Savior”, Children’s Songbook, 
62, ар. Кейсена, опуб. Джекменом; попурі, 
ар. ДеФорд, не опубліковано: “Коли Святе 
Письмо читаю”, Збірник дитячих пісень, 
с. 66 і “Коли я читаю про давній той час”, 
Збірник дитячих пісень, с. 35; “За Мною 
йдіть”, Гімни, с. 59; “Спасителя любов”, 
Збірник дитячих пісень, с. 42, ар. Кар-
дона, опуб. Джекменом.

Суботня вечірня сесія священства,  
3 жовтня 2015 р.
Головуючий: Президент Томас С. Монсон.
Веде сесію: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Старійшина  
Ларрі С. Качер. Заключна молитва: Стівен 
В. Оуен. Музичний супровід: хор батьків і 
синів з колів в Оремі, Юта; диригент— Корі 
Менденхолл; органісти— Ендрю Унсворт 
і Клей Крістенсен: “Let Zion in Her Beauty 
Rise”, Hymns, no. 41, ар. Мак- Девітта, опуб. 
Мак- Девіттом; “Боже, як хочеться спі-
вать”, Гімни, с. 72, ар. Мак- Девітта, опуб. 
Мак- Девіттом; “Славен Господь”, Гімни, 
с. 30; “Я йтиму за Христом”, Гімни, с. 129; 
“Ми людям світло несемо”, Збірник дитя-
чих пісень, с. 92, ар. Мак- Девітта, опуб. 
Мак- Девіттом.

Недільна ранкова загальна сесія,  
4 жовтня 2015 р.
Головуючий: Президент Томас С. Монсон.
Веде сесію: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Старійшина Чі Гонг 
(Сем) Вонг. Заключна молитва: Шеріл А. 
Есплін. Музичний супровід: Хор Скинії; 
диригент— Мек Уілберг; органісти— Річард 
Елліон і Ендрю Унтсворт: “Arise, O God, 
and Shine”, Hymns, no. 265; “Спокутар 
Ізраїля”, Гімни, с. 5, ар. Уілберга, опуб. 
Хіншоу; “If the Savior Stood Beside Me”, 
ДеФорд, ар. Кардона/Елліотта, не публі-
ковано; “Святі, вашій вірі не буде кінця”, 
Гімни, с. 36; “Світло істини чудове”, Гімни, 
с. 134, ар. Уілберга, не опубліковано; “Дух 

Божий”, Гімни, с. 2, ар. Уілберга, опуб. 
Джекменом.

Недільна післяобідня загальна сесія,  
4 жовтня 2015 р.
Головуючий: Президент Томас С. Монсон.
Веде сесію: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Старійшина Йорг Кле-
бінгат. Заключна молитва: Старійшина  
Скотт Д. Уайтінг. Музичний супровід: 
Хор Скинії; диригенти— Мек Уілберг і 
Райян Мерфі; органісти— Бонні Гудліфф і 
Лінда Маргеттс: “Слава Господу й хвала”, 
Гімни, с. 31, ар. Мерфі, не опубліковано; 
“Our God Is a God of Love”, Кандік, опуб. 
Джекменом; “Господь— наш Бог і Цар!”, 
Гімни, с. 27; “Не бійся тягарів”, Гімни, 
с. 154, ар. Уілберга, не опубліковано; “Так 
всіх любіть ви”, Гімни, с. 193, ар. Уілберга, 
не опубліковано.

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

На обкладинці
Перша сторінка обкладинки: Фотографія Уелдена С. 
Андерсена.
Остання сторінка обкладинки: Фотографія Крістіни Сміт.

Фотографії з конференції
Фотографії генеральної конференції у Солт- Лейк- 
Сіті були зроблені Уелдоном С. Андерсеном, Карлі 
Белл, Коді Беллом, Джене Бінгамом, Алі Боргесом, 
Ренді Кольєр, Марком Девісом, Нейтом Едвардсом, 
Брайаном Ніколсоном, Леслі Нілссон, Меттом Рієром, 
Бредлі Слейдом і Крістіною Сміт; фотографію сім’ї 
Кавальканте люб’язно надано Аролдо Кавальканто; 
в Атенах, Джорджія, США, Уітні Госслінгом; в Окрузі 
Оріндж, Каліфорнія, США, Еріком Айзексоном; фото-
графію членів сім’ї Опеншоу люб’язно надано сім’єю 
Опеншоу; в Мумбаі, Індія, Уенді Гіббс Кілер; у Драм-
мені й Осло, Норвегія, Ешлі Ларсен; у Києві, Україна, 
Мариною Лукач; у Сан- Педро, Беліз, Хосе Пена; в 
Аріка, Чилі, Шелбі Дженн Ренделл; у Бермехійо, Ду-
ранго, Мексика, Анжелікою Кастанедо Рейес; у Кавіте- 
Сіті, Кавіте, Філіппіни, Денні Солетою.

185- а піврічна генеральна 
конференція

Де знайти виступи з конференції
Щоб знайти виступи з конференції в Інтернеті багатьма мовами, зайдіть на сайт conference. lds. org  
і виберіть мову. Виступи також наявні в мобільному застосунку Gospel Library. 
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Тематичний покажчик
Ааронове священство, 76, 

80
Апостоли, 24, 65, 128
Батьківство, 50
Благодать, 20
Благословення, 83, 118
Божественна сутність, 6, 12, 

20, 50, 93
Вивчення Писань, 112
Витривалість, 126
Відновлення, 65
Віра, 15, 55, 58, 65, 69, 76, 

86, 91, 126
Гідність, 39, 44
Джозеф Сміт, 24, 36, 65, 108
Діти, 9, 50
Довіра, 118, 121
Жінки, 95
Завіти, 9, 12, 24
Заповіді, 24, 83, 115, 118
Згубна звичка, 61, 83
Зцілення, 30, 61
Істина, 20, 24, 76, 104
Ісус Христос, 24, 27, 30, 39, 

47, 55, 61, 69, 83, 86, 89, 
91, 93, 98, 101, 115, 118, 
121, 124

Книга Мормона, 27, 58,  
65, 98

Лихо, 9, 15, 27, 30, 36, 44, 
53, 58, 124, 126

Любов, 6, 15, 47, 89, 118
Материнство, 47
Мир, 83
Молитва, 30, 58
Моральність, 9, 86
Навернення, 27, 30, 50, 58, 

80, 95, 115
Натхнення, 80
Небесний Батько, 80, 118
Одкровення, 58, 101, 104
Освіта, 6, 44
Писання, 58, 86, 112
Піст, 58
План спасіння, 9, 12, 20, 24, 

30, 118, 121, 126

Побачення, 44
Повернення до активності, 

80
Покаяння, 9, 12, 36, 69,  

83, 121
Послух, 58, 65, 83, 115,  

118, 124
Праведність, 39, 65, 83, 95
Приклад, 80, 86
Причасні збори, 24
Причастя, 30, 69, 101,  

104, 118
Пророки, 24, 36, 65, 118, 

124, 128
Радість, 15, 27, 39
Самоконтроль, 39
Сатана, 9, 83
Свідчення, 24, 89, 91, 93
Світло, 55, 86
Свобода волі, 39, 83
Святий Дух, 15, 33, 36, 39, 

65, 104, 118, 124
Священство, 65, 80, 83, 108
Сім’я, 12, 24, 47, 89, 91
Служіння, 6, 12, 53, 80, 93
Смерть, 24, 30, 104
Сміливість, 76, 80, 83, 98
Спокуса, 39, 53
Спокута, 24, 33, 36, 53, 61, 

69, 83, 121
Суботній день, 24, 36, 39, 

69, 101
Учнівство, 20, 33, 86, 98
Фінанси, 44, 112
Храмова робота, 53
Царство Боже, 108
Церковний устрій, 108, 128
Церковні збори, 108
Церковні покликання, 89, 

91, 93
Церковні провідники, 24, 128
Членство в Церкві, 20
Шлюб, 44, 95
Щастя, 39, 83
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Р. Холланда, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, пояснювалися 
життєво важливі ролі жінок. Пре-
зидент Нельсон зазначив: “Цар-
ство Боже не є і не може бути 
повним без жінок, які складають 
священні завіти і потім дотриму-
ються їх, жінок, які можуть гово-
рити з силою і владою від Бога!” 
(сторінка 96). 

•  Старійшина Даллін Х. Оукс, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
ще раз підтвердив, що “наш Спа-
ситель зніс і перестраждав пов-
ноту всіх земних випробувань. … 
А завдяки цьому Його Спокута 
дозволяє Йому допомагати нам— 
надавати нам силу зносити все” 
(сторінки 61–62).

“Ви син або дочка нашого Небес-
ного Батька”,— сказав Прези-
дент Томас С. Монсон під час 

недільної ранкової сесії генеральної 
конференції. “Ви прийшли з Його 
присутності, щоб жити на цій землі 
певний період часу, щоб відобра-
жати любов і вчення Спасителя і 
щоб сміливо дати вашому світлу 
сяяти, аби всі його бачили. Коли 
цей період земного життя закін-
читься, то, якщо ви зробили свою 
частину, то отримаєте славетне 
благословення— повернетеся, щоб 
жити з Ним вічно” (сторінка 88).

На цій конференції повідомили 
про нещодавню смерть президента 
Бойда К. Пекера, старійшини Л. 
Тома Перрі і старійшини Річарда 

Г. Скотта, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів. Члени Церкви підтримали 
трьох нових членів кворуму: старій-
шин Рональда А. Разбанда, Гарі Е. 
Стівенсона і Дейла Г. Ренлунда.

Інші ключові моменти:
•  У виступах старійшин М. Рассела 

Балларда, Девіда А. Беднара і Д. 
Тодда Крістофферсона, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, наголо-
шувалося на тому, чому Господь 
встановив свою Церкву з проро-
ками і апостолами, як основою, 
щоб виконувати Його роботу і 
дати нам можливість поверну-
тися до Нього (див. сторінки 24, 
128 і 108).

•  У виступах президента Рассела М. 
Нельсона і старійшини Джеффрі 

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



5ЛИСТОПАД 2015 Р.



6 ГЕНЕРАЛЬНА СЕСІЯ ЖІНОК | 26 ВЕРЕСНЯ 2015 Р.

Ми знаємо, для чого народилися. 
Ми прийшли на цю землю, щоб до-
помогти будувати Його царство та 
підготуватися до Другого пришестя 
Його Сина, Ісуса Христа. З кожним 
нашим подихом, ми прагнемо наслі-
дувати Його. Божественна при-
рода всередині кожного з нас стає 
виразнішою і звеличується завдяки 
зусиллям, які ми робимо, щоб набли-
зитися до нашого Батька  
і Його Сина.

Наша божественна природа ніяк 
не пов’язана з нашими особистими 
досягненнями, статусом, якого ми 
досягаємо, кількістю марафонів, які ми 
пробігаємо, або нашою популярністю 
й почуттям власної гідності. Наша 
божественна природа походить від 
Бога. Її було встановлено у бутті, яке 
передувало нашому народженню,  
і продовжуватиметься у вічності.

Нас люблять
Ми відповідаємо нашій боже-

ственній природі, коли відчуваємо і 
виявляємо любов нашого Небесного 
Батька. Ми вільні живити її, сприяти 
її розквіту і допомогти її зростанню. 

Йов сказав: “Дух Божий мене учи-
нив, й оживляє мене Всемогутнього 
подих” 1.

Ми приходимо у цей світ “прокла-
даючи шлях у хмарах слави” 2. “Сім’я: 
Проголошення світові” навчає, що 
кожен з нас “є улюбленим духовним 
сином або улюбленою духовною 
дочкою небесних батьків і … [кожен] 
має божественну природу і долю” 3. 
Небесний Батько щедро ділиться з 
нами частиною Своєї божественності. 
Ця божественна природа надається 
як дар від Нього з любов’ю, яку може 
відчували лише батько або матір.

Ми приходимо на цю землю, щоб 
живити й виявляти насіння боже-
ственної природи, які знаходяться 
в нас.

Ми знаємо, для чого
Елейн Кеннон, колишній генераль-

ний президент Товариства молодих 
жінок, сказала: “В житті жінки є два 
важливі дні: день, коли вона народи-
лася, і день, коли вона дізнається, для 
чого народилася” 4.

Розмарі М. Уіксом
Генеральний президент Початкового товариства

Сестри, ми любимо вас! Я свідчу, 
що життя є даром. Бог має план 
для кожної з нас і мета життя 

кожної з нас була визначена задовго 
до нашого приходу на цю землю.

Недавно я усвідомила, що чудо 
народження дитини у смертне життя 
є частиною плану Господа. Кожна 
з нас фізично розвивалася в утробі 
своєї матері, при цьому наше тіло 
протягом багатьох місяців отриму-
вало все необхідне від її тіла. Однак, 
зрештою, процес народження— 
визначальний як для матері, так і  
для дитини—розлучив нас.

Коли немовля входить у цей 
світ, зміна температури й світла та 
раптове зменшення тиску на груди 
змушують дитину зробити свій пер-
ший важкий вдих. Її маленькі легені 
раптом вперше наповнюються пові-
трям, органи починають працювати, 
а дитина дихати. Коли пуповину 
перев’язано, цей життєдайний канал 
між матір’ю й дитиною роз’єдну-
ється назавжди, і починається життя 
дитини на землі.

Генеральна сесія жінок | 26 вересня 2015 р.

Відкрити 
божественність 
всередині
Ми приходимо на цю землю, щоб живити й виявляти насіння 
божественної природи, які знаходяться в нас.

Кавіте, провінція Кавіте, Філіппіни
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Петро сказав, що нам даровані 
“цінні обітниці”, щоб ми могли бути 
причасниками божественної при-
роди” 5. Коли ми розуміємо, ким ми 
є,— дочками Бога,— ми починаємо 
усвідомлювати ті цінні обіцяння.

Коли ми дивимося у вікно, а не 
лише у дзеркало, це дозволяє нам 
бачити себе Його дочками. Ми, при-
родно, звертаємося до Нього у мо-
литві і прагнемо читати Його слова 
і виконувати Його волю. Ми здатні 
отримувати підтвердження нашої 
гідності вертикально від Нього, а не 
горизонтально від світу, що навколо 
нас, чи від тих, хто є у Фейсбуці або 
Інстаграмі.

Якщо коли- небудь ви засумніва-
єтеся в тій іскрі божественності, що 
знаходиться всередині вас, схиліть 
коліна у молитві і спитайте Небес-
ного Батька: “Чи дійсно я Твоя дочка, 
і чи любиш Ти мене?” Старійшина 
М. Рассел Баллард сказав: “Одним з 
найприємніших послань, яке донесе 
Дух, буде те, які почуття до вас має 
Господь” 6.

Ми Його. Павло сказав: “Сам Цей 
Дух свідчить разом із духом нашим, 

що ми— діти Божі” 7. Часто першою 
піснею Початкового товариства, яку 
ми вивчаємо, є “Я Божеє дитя” 8. Зараз 
настав час узяти цю улюблену фразу 
“Я Божеє дитя” і додати слова: “Отже, 
що?” Ми навіть можемо поставити 
такі запитання: “Що я робитиму, щоб 
прожити життя як дитя Бога?” “Як я 
можу розвинути божественну при-
роду, яка всередині мене?”

Президент Дітер Ф. Ухтдорф 
сказав: “Бог послав вас сюди, щоб під-
готуватися до майбутнього, яке є ве-
личнішим, ніж будь- що з того, що ви 
можете уявити” 9. Те майбутнє, день за 
днем, оживає, коли ви робите більше, 
ніж просто існуєте, воно оживає, коли 
ви живете так, щоб виповнити міру 
свого створіння. Це запрошує Господа 
у ваше життя і ви починаєте дозво-
ляти Його волі ставати вашою.

Ми навчаємося завдяки нашій 
божественній природі

Божественна природа пробуджує 
в нас бажання самим знати ці вічні 
істини.

Молода жінка на ім’я Емі не-
давно виклала мені такий урок, коли 

написала: “В наш час важко бути 
підлітком. Путь стає вужчою. Сатана 
наполегливо працює. Може бути або 
правильно, або ні; ніякої середини”.

Вона продовжила: “Іноді важко 
знайти хороших друзів. Навіть коли 
ти думаєш, що у тебе найкращі друзі, 
які ніколи тебе не полишать, це може 
змінитися з будь- якої причини. Саме 
тому я така щаслива, що у мене є 
сім’я, Небесний Батько, Ісус Христос 
і Святий Дух, які можуть бути моїми 
товаришами, коли з друзями не 
складається”.

Емі додала: “Одного вечора мені 
було неспокійно. Я сказала своїй 
сестрі, що не знала, що робити”.

Пізніше того вечора її сестра 
надіслала їй текстове повідомлення і 
процитувала старійшину Джеффрі Р. 
Холланда, коли той сказав: “Не зда-
вайтесь. … Не опускайте руки. Про-
довжуйте йти. Продовжуйте робити 
спроби. Попереду чекають допомога 
і щастя. … Зрештою все буде добре. 
Довіряйте Богові і вірте, що хороше 
настане” 10.

Емі пояснила: “Я пригадала, що 
читала це, і просто молилася, щоб 
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відчути любов Бога, якщо Він дійсно 
чує мене”.

Вона сказала: “Як тільки я спи-
тала і повірила, що Він чує мене, я 
відчула у своїй душі найдивовижніше 
радісне, тепле почуття. Його немож-
ливо описати словами. Я знала, що 
Він чує і любить мене”.

Оскільки ви є Його дитиною, Він 
знає, ким ви можете стати. Він знає 
ваші страхи і ваші мрії. Він радіє 
вашому потенціалу. Він чекає, коли 
ви прийдете до Нього у молитві. 
Оскільки ви є Його дитиною, то не 
лише ви потребуєте Його, але і Він 
потребує вас. Ті, хто сидить навколо 
вас прямо зараз, на цих зборах, 
потребують вас. Світ потребує вас, і 
ваша божественна природа дозволяє 
вам бути Його учнем, кому Він до-
віряє, для всіх Його дітей. Коли ми 
починаємо бачити божественність у 
собі, ми можемо бачити її і в інших.

Ми служимо завдяки нашій  
божественній природі

Божественна природа пробуджує 
в нас бажання служити іншим.

Недавно Шерон Юбенк, дирек-
тор Гуманітарної служби і Благодій-
ної організації СОД, розповіла про 
подію, про яку їй розповів старій-
шина Гленн Л. Пейс. В середині 
1980- х років в Ефіопії поширилася 
посуха і настав надзвичайний голод. 
Щоб допомогти людям, були ство-
рені пункти харчування, де були 
вода і їжа для тих, хто міг дістатися 
до них. Один літній чоловік, який 
потерпав від голоду, долав велику 
відстань, щоб дістатися до пункту 
харчування. Йдучи через якесь село, 
він почув плач дитини. Він почав 
шукати її і шукав доки не знайшов 
дитину, яка сиділа на землі біля 
своєї померлої матері. Забравши 
дитину, чоловік подолав ще 40 км 
до пункту харчування. Коли він при-
йшов, його першими словами були 
не: “Я голодний” або “Допоможіть 
мені”, а: “Що можна зробити для цієї 
дитини?” 11

Божественна природа всередині 
нас запалює наше бажання допо-
магати іншим і спонукає нас діяти. 
Небесний Батько та Ісус Христос 

можуть допомогти нам знайти сили 
робити це. Чи може Господь спитати 
нас: “Що можна зробити для цієї 
дочки, цього брата, цього батька  
або цього друга?”

Саме через шепіт Духа божественна 
природа людини, яка сумнівається чи 
варто дихати, коли задихається від 
нестачі духовного повітря, знаходить 
мир, щоб дихати знову.

Коли говорить пророк, наша 
божественна природа відгукується 
на його слова, і вони дають нам силу 
йти за ним.

Щотижневе прийняття прича-
стя вдихає надію в божественність 
всередині нас, і ми згадуємо нашого 
Спасителя, Ісуса Христа.

Я обіцяю, що коли ви прагнути-
мете розкрити глибину божественної 
природи, яка є всередині вас, ви поч-
нете ще більше звеличувати ваш до-
рогоцінний дар. Нехай він скеровує 
вас, щоб ви стали Його дочкою, яка 
повертається дорогою до Нього—де 
нас буде “відновлен[о] для Того Бога, 
Який дав [нам] дихання” 12. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Йов 33:4.
 2. “Ode: Intimations of Immortality from 

Recollections of Early Childhood”, The 
Complete Poetical Works of William 
Wordsworth (1924), 359.

 3. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 
лист. 2010, 129.

 4. Elaine Cannon, in “ ‘Let Me Soar,’ Women 
Counseled”, Church News, Oct. 17, 1981, 3.

 5. 2 Петра 1:4.
 6. M. Russell Ballard, “Women of 

Righteousness”, Liahona, Dec. 2002, 42.
 7. Римлянам 8:16.
 8. Див. “Я Божеє дитя”, Гімни, №. 186.
 9. Дітер Ф. Ухтдорф, “Радісно жити за 

євангелією”, Ліягона, лист. 2014, с. 121.
 10. Джеффрі Р. Холланд, “An High Priest 

of Good Things to Come”, Liahona,  
Jan. 2000, 45.

 11. Див. Glenn L. Pace, “Infinite Needs and 
Finite Resources”, Tambuli, Mar. 1995, 
18–19.

 12. 2 Нефій 9:26.
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і поцілунок”, президент Бойд К. 
Пекер свідчив, що: “Заповідь розмно-
жуватися і наповнювати землю … є 
суттєво важливою … і є джерелом 
людського щастя. Через праведне 
використання цієї сили [творити], 
ми можемо наблизитися до нашого 
Батька на Небесах і відчути повноту 
радості, навіть божественність. Сила 
породження не випадкова складова 
плану; це і є план”.

Він продовжував:
Справжня любов вимагає стрима-

ності, щоб до шлюбу не відбувалося 
того взаємного вияву почуттів, який 
дає волю священним силам, … [і] 
уникати ситуацій, в яких вами почне 
керувати фізичне бажання. …

… Наше щастя у смертному житті, 
наші радість і піднесення залежать 
від того, як ми відреагуємо на ці по-
стійні, фізичні бажання” 1.

Мої дорогі сестри, молоді й не 
дуже, готуючи цей виступ я відчувала 
велике захоплення. Як сказав Алма 
молодший: “Я бажаю з глибин мого 
серця, … щоб ви … прикликали Його 
святе ім’я, і пильнували, і молилися 
постійно, щоб вас не можна було 
спокусити понад те, що ви можете 
витримати, … щоб ви могли бути 
піднесеними в останній день” 2.

Під час свого останнього виступу 
на генеральній конференції, який ви 
можете пам’ятати за фразою “печиво 

Лінда Ш. Рівз
Другий радник в генеральному  
президентстві Товариства допомоги

Хіба вам не сподобалась ця се-
стра у відеофільмі? Ми знаємо, 
що багато з вас, хто не мав 

можливості народжувати власних 
дітей, провели своє життя, виявля-
ючи любов, навчаючи і благословля-
ючи дітей. І як же ж наш Небесний 
Батько і ми, ваші сестри, любимо 
вас за це!

Чи не мали всі ми, включаючи вас, 
дорогі молоді сестри з Початкового 
товариства і Товариства молодих жі-
нок, можливість тримати на своїх ру-
ках новонароджене немовля, щоб він 
або вона подивилися нам в очі? Чи 
не мали ми священні й святі почуття, 
які оточували цей целестіальний дух, 
лише недавно посланий нашим Не-
бесним Батьком у це новостворене, 
чисте, маленьке тільце? Я рідко мала 
почуття настільки приємні, настільки 
ніжні, й настільки духовні.

Наші тіла—є священним даром 
нашого Небесного Батька. Вони є 
нашими особистими храмами. Коли 
ми зберігаємо їх чистими і бездоган-
ними, то можемо бути гідними допо-
магати нашому Небесному Батькові 
створювати тіла для Його улюблених 
духовних дітей.

Гідні обіцяних нам 
благословень
Бачення неймовірних обіцяних благословень нашого Батька має 
щодня бути в центрі уваги перед нашими очима.
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Пізніше Мормон також свідчив, 
що у дні життя Алми, Коригор, анти-
христ, “проповідував … , відводячи 
серця … багатьох жінок” 3.

Сестри, в наші дні Сатана підняв 
прапор Коригора і має великий успіх. 
Яке знаряддя він використовує? Зва-
бливі любовні романи, мильні опери 
на телебаченні, заміжні жінки спілку-
ються у соціальних медіа з хлопцями, 
з якими зустрічалися у минулому, та 
порнографію. Ми маємо бути дуже 
обережними, дорогі сестри! Ми не 
можемо грати огненними стрілами 
Сатани і не обпалитися. Я не знаю ні-
чого іншого крім чесноти, що краще 
підготує нас до постійного напар-
ництва Святого Духа.

Багато людей в сучасному світі 
шукають в Інтернеті миттєвих задо-
волень і знань. На противагу цьому, 
ми будемо надзвичайно благосло-
венні, якщо виявлятимемо віру й 

терпіння, та звертатимемося до 
нашого Небесного Батька, джерела 
всієї істини. Так багато відповідей і 
запевнень можуть прийти завдяки 
щоденному вивченню й дослід-
женню Писань та щирій і благальній 
молитві, а Інтернет не дає таких обі-
цянь. Пророк Яків свідчив: “Бо Дух 
каже правду і не каже лжі. Отже, Він 
каже про речі, як вони дійсно є, і про 
речі, як вони дійсно будуть” 4.

Коли ми дивимося щось, чита-
ємо або маємо справу з чимось, що 
є нижчим за норми нашого Не-
бесного Батька, це ослаблює нас, 
дорогі сестри. В якому б віці ми 
не були, якщо те, що ми дивимося, 
читаємо, слухаємо або вирішуємо 
робити, не відповідає нормам Го-
спода, описаним в брошурі Заради 
зміцнення молоді, вимкніть це, ви-
киньте це, порвіть і закрийте перед 
цим двері.

Жодна з нас не є досконалою, але 
якщо ми згрішили, Президент Пекер 
нагадав нам, що:

“Обіцяння таке: “Ось, хто покаявся 
у своїх гріхах, того прощено, і Я, 
Господь, не пам’ятаю їх більше”  
(УЗ 58:42). …

… Спокута, яка може викупити 
кожного з нас, не залишає шрамів. 
Це означає, що незалежно від того, 
що ми зробили, чи де ми були, чи 
яким чином щось сталося, якщо ми 
щиро покаємося, Він пообіцяв, що Він 
викупить. І коли Він викупив, це все 
владнало. Серед нас багато тих, хто 
пробуксовує через почуття провини, 
не знаючи точно, як позбавитися цих 
почуттів. Ви позбавляєтеся їх, при-
йнявши Спокуту Христа, і все те, що 
було сердечним болем, може перетво-
ритися на красу, і любов, і вічність” 5.

Яку допомогу або знаряддя, 
крім покаяння, нам було дано, щоб 
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допомогти нам залишатися чистими 
й цнотливими? Наше Початкове 
товариство і молоді жінки всі знають 
і співають пісню “Сила Писань!” 6 Чи 
можемо ми поширити це на “Силу 
молитви”, “Силу храму”, “Силу заві-
тів”, “Силу пророка” і “Силу чесноти”?

Також є великі благословення й 
обіцяння щодо захисту, пов’язані з 
належним носінням нашого храмо-
вого одягу. Я навчилася відчувати, що 
символічно вдягаю королівські шати, 
дані мені моїм Небесним Батьком. 
Коли ми прагнемо носити храмо-
вий одяг належним чином, я свідчу, 
що наш Батько визнає це, як велику 
ознаку нашої любові до Нього і 
відданості Йому. Це ознака завітів, які 
ми склали з Ним, і Він пообіцяв: “Я, 
Господь, зв’язаний Своїм обіцянням, 
коли ви робите те, що Я кажу; але 
коли ви не робите того, що Я кажу, 
ви не маєте обіцяння” 7.

Недавно я говорила зі своєю 
старою подругою, яка пережила два 
розлучення через згубні звички і не-
вірність своїх чоловіків. Вона і її троє 
дітей сильно страждали. Вона бла-
гала: “Я так старалася жити праведно. 
Чому у мене так багато випробувань? 
Що я зробила не так? Що Небесний 
Батько хоче, аби я зробила? Я мо-
люся й читаю Писання, допомагаю 
своїм дітям, часто відвідую храм”.

Коли я слухала цю сестру, мені 
хотілося вигукнути: “Ти вже робиш 
це! Ти робиш усе, що Небесний 
Батько хоче, щоб ти робила, й на  
що Він сподівається!”

Багато хто, і їх можна зрозуміти, 
кажуть, що обіцяні благословення 
нашого Батька просто “надто довго 
чекати”, особливо тоді, коли наше 
життя потопає у випробуваннях. 
Але Алма навчав свого сина, що “це 
життя є часом … підготуватися до 
зустрічі з Богом” 8. Воно не для того, 

щоб отримати всі наші благосло-
вення. Президент Пекер пояснив, 
що фраза “і з тих пір всі вони жили 
щасливо”, ніколи не була записана у 
другому акті. Цей рядок відноситься 
до третього акту, коли таємниці бу-
дуть розкриті, і все буде приведено 
в належний стан” 9. Однак бачення 
неймовірних обіцяних благословень 
Батька має щодня бути в центрі уваги 
перед нашими очима—як і усвідом-
лення “безліч[і] Його лагідних мило-
стей” 10, які ми отримуємо щодня.

Я не знаю, чому у нас так багато 
випробувань, але особисто я, сестри, 
відчуваю, що нагорода є такою ве-
личною, такою вічною й безмірною, 
такою приємною й незбагненною, 
що в той день, коли ми її отрима-
ємо, нам може захотітися сказати 
нашому милостивому, люблячому 
Батькові: “І це все, що вимагалося?!” 
Я вірю, що якщо ми щодня зможемо 
пам’ятати й усвідомлювати глибину 
любові, яку наш Небесний Батько і 
наш Спаситель виявляють до нас, ми 
бажатимемо зробити все, що Вони 
просять, щоб знову повернутися в 
Їхню присутність. Дорогі сестри, чи 

матиме значення те, що нам дове-
лося вистраждати тут, якщо в кінці 
ці випробування будуть саме тим, 
що зробить нас підготовленими до 
вічного життя і піднесення в царстві 
Бога з Ними?

Я свідчу, що наші тіла є священ-
ним даром від нашого Небесного 
Батька, і що коли ми зберігатимемо 
своє життя в чистоті через спокутну 
жертву нашого Спасителя, і щодня 
пам’ятатимемо про обіцяні вина-
городи нашого Батька, одного дня 
ми отримаємо “усе, що має [наш] 
Батько” 11. У священне ім’я Ісуса  
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Бойд К. Пекер, “План щастя”, Ліягона, 

трав. 2015, сс. 26–27.
 2. Алма 13:27–29.
 3. Алма 30:18.
 4. Кн. Якова 4:13.
 5. Бойд К. Пекер, Ліягона, трав. 2015, с. 28.
 6. “Сила Писань!”, lds. org/ callings/ primary/ 

sharing - time - music.
 7. Учення і Завіти 82:10; курсив додано.
 8. Алма 34:32.
 9. Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” 

(Church Educational System fireside for 
young adults, May 7, 1995), 2, si. lds. org.

 10. Етер 6:12.
 11. Учення і Завіти 84:38.
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яку страждав Ісус Христос, за яку з 
кожної Його пори виступила кров і 
за яку Він у досконалій любові віддав 
Своє життя. Його справа— це добра 
новина, “радісна новина, що … Він 
прийшов у світ, Сам Ісус, щоб Його 
розіп’яли за цей світ і щоб Йому нести 
гріхи світу, і освятити світ, і очистити 
його від усієї неправедності; щоб 
через Нього могли бути спасенними 
всі” 6. Наш Спаситель “відкрив спа-
сіння шлях, закон і вчення дав” 7. Я 
свідчу, що коли ми наслідуємо Його 
приклад, любимо Бога і служимо одне 
одному з добротою й співчуттям, то 
ми зможемо стояти чистими, “безвин-
ними перед Богом в останній день” 8. 
Ми вибираємо служити Господу в 
Його праведній справі, щоб ми могли 
стати єдиними з Батьком і з Сином 9.

Пророк Мормон сміливо про-
голосив: “Бо ми маємо працю, яку по-
винні виконати, доки ми в цій скинії 
з глини, щоб ми могли перемогти 
ворога всієї праведності і наші душі 
могли б почити в царстві Бога” 10. 
У минулому провідники й піонери 
Церкви в ранній її період рухалися 
вперед з героїчною сміливістю й 
непохитною вірністю, щоб встано-
вити відновлену євангелію і побуду-
вати храми, де б могли виконуватися 
обряди піднесення. Ми, теперішні 
піонери, я маю на увазі вас і себе, 
також рухаємося вперед з вірою, 
щоб “трудитися в [Господньому] 
винограднику для спасіння душ люд-
ських” 11. Президент Гордон Б. Хінклі 
сказав: “Яким же дивовижним буде 
майбутнє, якщо Всемогутній вико-
нує Свою роботу … через віддане 
[служіння] тих, чиє серце сповнене 
любов’ю до Викупителя світу” 12. Ми 
об’єднуємося з відданими сестрами 
минулого, теперішнього і підроста-
ючого покоління, коли об’єднуємося 
разом у роботі зі спасіння!

страх і повний відчай, ми маємо 
відважні серця. Ми сповнені рішу-
чості виконати свою частину. Ми 
тут, щоб служити праведній справі 3. 
Сестри, у цій справі ми всі цінні. Усі 
ми— потрібні.

Праведна справа, якій ми 
служимо,— це справа Христа. Це 
робота зі спасіння 4. Господь навчав: 
“Це є Моя робота і Моя слава— 
здійснювати безсмертя і вічне життя 
людини” 5. Ми і є тією справою, за 

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

Я вдячна за те, що ми можемо 
зібратися разом з вірними жін-
ками, такими, як Ліза,— сестра з 

відео— які чисті серцем, які люблять 
Господа і служать Йому, навіть пере-
живаючи власні труднощі. Історія Лізи 
нагадує мені, що ми повинні любити 
одна одну й бачити красу душі одна в 
одній. Спаситель навчав: “Пам’ятайте, 
що цінність душ є великою в очах 
Бога” 1. Незалежно від того, 8 нам чи 
108, кожна з нас є “дорог[ою] в [Його] 
очах” 2. Він любить нас. Ми— доньки 
Бога. Ми— сестри в Сіоні. Ми маємо 
божественну природу, і кожна з нас 
має славетну роботу для виконання.

Улітку я спілкувалася з однією ми-
лою молодою матір’ю кількох дочок. 
Вона поділилася зі мною своїм від-
чуттям, що нашим молодим жінкам 
потрібна якась справа, те, що допо-
магатиме їм відчувати себе цінними. 
Вона знала, що ми можемо виявляти 
нашу індивідуальну й вічну цінність, 
діючи у відповідності з нашою боже-
ственною метою у смертному житті. 
Цей прекрасний і дивовижний хор 
проспівав гімн, слова якого навчають 
нас про нашу мету. У випробуваннях 
і стражданнях, навіть переживаючи 

Ми тут, щоб служити 
праведній справі
Давайте ж виберемо служити праведній справі як доблесні  
посланці нашого Господа Ісуса Христа.
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До того як народитися, ми 
прийняли план нашого Небесного 
Батька, “за яким [ми] могли отриму-
вати фізичні тіла й набувати земного 
досвіду, щоб розвиватися в доскона-
лість і зрештою реалізувати [нашу] 
божественну долю спадкоємців віч-
ного життя” 13. Цей завіт, укладений 
у доземному існуванні, старійшина 
Джон А. Уідтсоу пояснив так: “Саме 
тоді й там ми погодилися бути не 
тільки спасителями для самих себе, 
але й … бути спасителями для всієї 
людської сім’ї. Ми увійшли у парт-
нерство з Господом. І тоді здійснення 
цього плану стало не тільки роботою 
Батька й роботою Спасителя, але 
також і нашою роботою. Найменше 
для нас, найскромніше— це у парт-
нерстві з Всемогутнім досягти мети 
вічного плану спасіння” 14.

Тут, у земному житті, ми знову 
увійшли в завіт служити Спасителю в 
цій роботі зі спасіння. Беручи участь 
у священних обрядах священства, 
ми урочисто зобов’язуємося відда-
ватися цьому служінню Богові всім 
своїм серцем, могутністю, розумом 
і силою 15. Ми отримуємо Святого 
Духа й прагнемо Його підказок, щоб 
бути скерованими у своїх зусиллях. 
Праведність поширюється по світу, 
коли ми розуміємо, що Бог хоче, аби 
ми робили, а тоді робимо це.

Я знаю дитину з Початкового то-
вариства, яка сказала своєму другові, 
коли вони стояли на автобусній зу-
пинці: “Знаєш, тобі обов’язково треба 
піти зі мною у церкву і дізнатися про 
Ісуса!”

Я бачила дівчаток у класі Товари-
ства молодих жінок, які, з’єднавши 
свої руки, взяли на себе зобов’язання 
служити одна одній, а потім склали 
план, як належним чином допомогти 
одній молодій жінці, яка боролася зі 
своєю згубною звичкою.

Я бачила молодих матерів, які від-
давали весь свій час, свої таланти й 
енергію, щоб навчати євангельським 
принципам і самим бути в цьому 
прикладом, аби їхні діти, подібно 
до синів Геламана, могли сміливо й 
віддано пройти через випробування, 
спокуси й горе.

Але найбільше смирення я, 
мабуть, відчула, почувши, як одна 
доросла незаміжня сестра палко 
заявила у своєму щирому свідченні, 
що найважливіша робота, яку ми 
можемо виконати,— це підготува-
тися до шлюбу і створення сім’ї. І 
хоч не з власного досвіду, та вона 
все ж знає, що сім’я— це і є серце 
цієї роботи зі спасіння. “Божествен-
ний план щастя надає можливість 
продовження сімейних стосунків 
після смерті” 16. Ми шануємо Батько-
вий план і прославляємо Бога, коли 
зміцнюємо й облагороджуємо ті 
стосунки у новому й вічному завіті 
шлюбу. Ми вибираємо жити чистим 
і чеснотним життям, щоб коли зʼя-
виться можливість, ми були підго-
товленими укласти цей священний 
завіт у домі Господа й вічно дотри-
муватися його.

У всіх нас в житті настають різні 
пори й часи. Але де б ми не були: у 
школі, на роботі, у суспільстві або, 
особливо, вдома— ми є представ-
никами Господа й виконуємо Його 
доручення.

У роботі зі спасіння немає місця 
для порівняння, критики або засу-
дження. Для неї мало значать вік, 
досвідченість чи суспільне визнання. 
Ця священна робота полягає у тому, 
щоб зробити своє серце скрушеним, 
дух— упокореним і щоб ми були го-
тові застосовувати наші божественні 

Сестра Елла Хоскінс з двома молодими 
жінками з її приходу. 
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дари та унікальні таланти для ви-
конання Господньої роботи в Його 
спосіб. Вона— у смиренні, щоб нам 
впасти на коліна й сказати: “Отче 
Мій, … не як Я хочу, а як Ти” 17.

В Господній силі ми “мож[емо] 
зробити все” 18. Ми постійно праг-
немо Його проводу в молитві, у 
Писаннях і в підказках Святого Духа. 
Одна сестра, отримавши надзви-
чайно складне доручення, написала: 
“Іноді я замислююся, чи сестри в 
ранній період історії Церкви, як і ми, 
уткнувшись вночі у подушку, моли-
лися: “Що б не приніс наступний 
день, Ти будеш допомагати мені про-
йти через це?” Потім вона написала: 
“Одне з благословень—це те, що ми 
є одне в одного і ми в цьому ра-
зом!” 19 Якими б не були наші обста-
вини, де б ми не були на шляху до 
спасіння, ми єднаємося в одне ціле 
завдяки нашому зобов’язанню перед 
Спасителем. Ми підтримуємо одне 
одного в служінні Йому.

Ви, можливо, читали недавно про 
сестру Еллу Хоскінс, яка у свої 100 
років була покликана допомагати мо-
лодим жінкам в її приході працювати 
над програмою “Особистий розви-
ток” 20. Майже через два роки, у свої 
102 роки, сестра Хоскінс отримала 
звання “Зріла молода жінка”. Молоді 

жінки, президентства Товариства 
молодих жінок і Товариства допо-
моги приходу і колу зібралися разом, 
щоб відсвяткувати її досягнення. 
Межі віку, організацій і сімейного 
стану зникають у відданому служінні. 
Молоді жінки висловили вдячність 
сестрі Хоскінс за те, як вона навчала 
їх, та за її праведний приклад. Вони 
хочуть бути схожими на неї. Потім 
я запитала у сестри Хоскінс: “Як вам 
вдалося це зробити?”

Вона, не вагаючись, відповіла:  
“Я щодня каюсь”.

Через цю лагідну пані, настільки 
сповнену Духом Господа, що вона 
світилася чистим світлом, мені було 
нагадано: щоб сяяти красою святості, 
щоб стояти зі Спасителем і щоб бла-
гословляти інших, ми повинні бути 
чистими. Чистота можлива тільки 
завдяки милості Христа, коли ми від-
кидаємо всю безбожність і вибираємо 
любити Бога всією своєю могуттю, 
розумом і силою 21. Апостол Павло 
навчав: “Стережися молодечих по-
жадливостей, тримайся правди, віри, 
любови, миру з тими, хто Господа 
кличе від чистого серця” 22. Ніхто з нас 
не є досконалим. Усі ми робили по-
милки. Але ми каємося, щоб нам бути 
кращими і “зберігати це ім’я [Христа] 
завжди записаним у [н]аших серцях” 23. 

Коли ми служимо в ім’я Господа з 
чистим серцем, то випромінюємо 
Спасителеву любов і даємо іншим 
побачити проблиск небес.

Давайте ж виберемо служити 
праведній справі як доблесні по-
сланці нашого Господа Ісуса Христа. 
Станьмо ж разом і “з піснею в [наших] 
серц[ях] рухаймося вперед, живучи 
за євангелією, люблячи Господа і 
будуючи [Його] царство” 24. Я свідчу, 
що в цій славетній роботі ми можемо 
пізнати чисту любов Бога. Ми можемо 
отримати справжню радість та одер-
жати всі слави вічності. У священне 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення і Завіти 18:10.
 2. Ісая 43:4.
 3. Див. “Молодь Сіону”, Гімни, с. 157.
 4. “Ця робота зі спасіння включає в себе 

місіонерську роботу членів Церкви, 
утримання навернених, активізацію 
малоактивних членів Церкви, храмову і 
сімейно- історичну роботу та навчання 
євангелії” (Довідник 2: Керування 
Церквою [2010], с. 24).

 5. Мойсей 1:39.
 6. Учення і Завіти 76:40–42.
 7. “Безмежна мудрість і любов”, Гімни,  

с. 106.
 8. Учення і Завіти 4:2.
 9. Див. Іван 17:20–23; 4 Нефій 1:15–17; 

Учення і Завіти 35:2; 38:27; Мойсей 6:68.
 10. Мороній 9:6.
 11. Учення і Завіти 138:56.
 12. Gordon B. Hinckley, “Stay the Course—

Keep the Faith”, Ensign, Nov. 1995, 72.
 13. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 

лист. 2010, 3- тя сторінка обкладинки.
 14. John A. Widtsoe, “The Worth of Souls”, 

Utah Genealogical and Historical 
Magazine, Oct. 1934, 189.

 15. Учення і Завіти 4:2.
 16. “Сім’я: Проголошення світові”, 3- тя 

сторінка обкладинки.
 17. Матвій 26:39.
 18. Алма 26:12.
 19. З особистого листування.
 20. Див. Marianne Holman Prescott,  

“She Just Doesn’t Quit”, Church News,  
Sept. 6, 2015, 15.

 21. Див. Мороній 10:32.
 22. 2 Тимофію 2:22.
 23. Мосія 5:12.
 24. Gordon B. Hinckley, Ensign, Nov. 1995, 72.



15ЛИСТОПАД 2015 Р.

вас слухати з Духом. Святий Дух 
допоможе вам знайти у цій притчі 
послання для вас.

Двоюрідна бабуся Роуз
Це історія про дівчинку, яку звали 

Євою. Є дві важливі речі, які вам 
необхідно знати про Єву. По- перше, 
у цій історії їй 11 років. І, по- друге, 
вона абсолютно, категорично не хо-
тіла їхати до своєї двоюрідної бабусі 
Роуз і жити в неї. Зовсім. Нізащо.

Але Євиній матері мали зробити 
операцію, одужання після якої ви-
магало довгого часу. Тож батьки Єви 
відправили її провести літо з двою-
рідною бабусею Роуз.

У голові Єви була тисяча причин, 
чому це була погана ідея. З одного 
боку, це означало б, що вона буде 
далеко від своєї матері. Це також 
означало б, що треба залишити свою 
сім’ю та друзів. До того ж вона навіть 
не знала цю двоюрідну бабусю Роуз. 
Її цілком влаштовувало те, де вона є 
зараз, тому: “Дякую!”

Однак ніякі аргументи чи за-
кочування очей не могли змінити 
прийняте рішення. Тому Єва склала 
валізу й вирушила зі своїм батьком 
у довгу поїздку машиною туди, де 
жила двоюрідна бабуся Роуз.

Єва зненавиділа її будинок, як 
тільки увійшла в нього.

Усе було таким старим! Куди не 
глянь, усе було заставлено старими 
книгами, бутелями дивного кольору, 
пластиковими коробками, набитими 
аж через край бісером, бантиками й 
ґудзиками.

Двоюрідна бабуся Роуз жила там 
сама; вона ніколи не виходила заміж. 
Єдиним, хто ще жив у цьому домі, 
був сірий кіт, який любив знайти най-
вище місце в кожній кімнаті й сидіти 
там, дивлячись, мов голодний тигр, 
на все, що було внизу.

Монсон також майстер навчати за 
допомогою власного досвіду, який 
зворушує серце 2.

Сьогодні я також передам моє 
послання, висловлюючи свої думки й 
почуття у формі історії. Я запрошую 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Мої улюблені сестри і дорогі 
друзі, мені так приємно бути 
з вами сьогодні, і я вдячний за 

те, що можу бути у присутності на-
шого дорогого пророка, Президента 
Томаса С. Монсона. Президенте, ми 
любимо вас. Ми сумуємо з приводу 
втрати трьох наших безцінних друзів 
і справжніх апостолів Господа. Ми 
сумуємо за президентом Пекером, 
старійшиною Перрі і старійшиною 
Скоттом; ми їх любимо. Ми молимося 
про їхні сім’ї та їхніх друзів.

Я завжди чекаю на цю сесію 
конференції— прекрасна музика й 
порада від наших натхненних сестер 
дають відчути сильний вплив Духа. 
Я стаю кращою людиною після того, 
як побуваю у вашій компанії.

Розмірковуючи, що я повинен 
сказати вам сьогодні, я замислився 
над тим, як навчав Спаситель. Це 
цікаво, як Йому вдавалося навчати 
найбільш величним істинам за допо-
могою простих історій. Його притчі 
запрошували Його учнів приймати 
істини не просто їхнім розумом, але 
і їхнім серцем, та пов’язувати вічні 
принципи з їхнім повсякденним 
життям 1. Наш дорогий Президент 

Літо з двоюрідною 
бабусею Роуз
Коли ви йдете вашою власною яскравою дорогою учнівства, я 
молюся, щоб віра зміцнювала вас на кожному кроці вашого шляху.
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Навіть сам дім здавався самот-
нім. Це була сільська місцевість, де 
будинки розташовані далеко один 
від одного. На кілометр навколо не 
було нікого з Євиних ровесників. Це 
також змушувало Єву почувати себе 
самотньою.

Спочатку вона не надто вже й 
звертала увагу на двоюрідну ба-
бусю Роуз. Здебільшого Єва думала 
про свою матір. Іноді вона не спала 
вночі, молячись всією своєю душею, 
щоб з її матір’ю все було добре.  
Але хоч і не відразу, та все ж Єва 
почала відчувати, що Бог наглядає  
за її матір’ю.

Нарешті прийшло повідомлення, 
що операція пройшла успішно, і 

тепер все, що залишалося робити 
Єві, так це чекати закінчення літа. 
Але, ой, як же вона ненавиділа те 
чекання!

Оскільки у Єви відлягло на душі, 
бо мамі стало краще, вона почала 
трохи більше звертати увагу на дво-
юрідну бабусю Роуз. Це була велика 
жінка— усе в ній було неабияким: 
її голос, її усмішка, її особистість. 
Їй не так- то й легко було поратися 
по господарству, але вона завжди 
співала й сміялась, коли працювала, 
і звучання її сміху наповнювало 
будинок. Щовечора вона сідала на 
свій м’який диван, витягала Писання 
й читала їх вголос. І читаючи, вона 
час від часу робила такі коментарі: 

“О, він не повинен був того робити!” 
або “Що б я тільки не віддала, аби 
тільки бути там!”, або “Хіба це не 
найпрекрасніше, що ти тільки чула?” 
І кожного вечора, коли ці двоє ста-
вали на коліна біля Євиного ліжка, 
щоб помолитися, двоюрідна бабуся 
Роуз промовляла найпрекрасніші 
молитви, дякуючи своєму Небесному 
Батьку за блакитних сойок і ялини, за 
заходи сонця й зірки і за “диво бути 
живими”. Єві здавалося, наче Роуз 
знає Бога як друга.

З часом Єва зробила несподіване 
відкриття: двоюрідна бабуся Роуз 
була, можливо, найщасливішою лю-
диною, яку вона тільки знала!

Але як же це могло бути?
Що робило її щасливою?
Вона ніколи не була заміжньою, 

у неї не було дітей, у неї не було ні-
кого, крім того сірого кота, і їй важко 
було справлятися з простими спра-
вами, як от: зав’язувати свої черевики 
і підніматися сходами.

Коли вона їздила у місто, то 
надягала приголомшливо великі, 
яскраві капелюхи. Проте люди не 
сміялися з неї. Навпаки, вони товпи-
лися навколо, чекаючи, щоб пого-
ворити з нею. Роуз була шкільною 
вчителькою, тому- то й не дивно, 
що колишні її учні— які тепер вже 
виростили своїх дітей— зупинялися 
й розмовляли з нею. Вони дякували 
їй за той хороший вплив, який вона 
мала на їхнє життя. Вони часто смія-
лися. Іноді вони плакали.

Літо минало, і Єва все більше й 
більше часу проводила з Роуз. Вони 
ходили на довгі прогулянки, і Єва 
навчилася розпізнавати горобців і 
зябликів. Вона збирала ягоди дикої 
бузини й варила мармелад із апель-
синів. Вона дізналася про свою 
прапрабабусю, яка залишила свою 
дорогу батьківщину, перетнула океан 
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і пройшла через рівнини, аби бути зі 
святими.

Невдовзі Єва зробила ще одне 
приголомшливе відкриття: не тільки 
двоюрідна бабуся Роуз була най-
щасливішою з усіх, кого вона знала, 
але й сама Єва була щасливішою, 
перебуваючи поряд з нею.

Тепер вже літні дні пролітали 
набагато швидше. Перш ніж Єва 
відчула це, двоюрідна бабуся Роуз 
сказала, що скоро настане час по-
вертатися Єві додому. І хоч Єва з 
нетерпінням чекала цього з самого 
моменту свого приїзду, тепер вона 
не була такою впевненою у своїх 
почуттях. Вона зрозуміла, що буде 
скучати за цим старим домом з його 
котом- мисливцем та за своєю доро-
гою двоюрідною бабусею Роуз.

Напередодні приїзду батька, який 
мав забрати її, Єва поставила запи-
тання, над яким замислювалась про-
тягом кількох тижнів: “Бабусю Роуз, 
чому ви така щаслива?”

Бабуся Роуз уважно подивилася на 
неї, а потім повела її до картини, що 
висіла у вітальні. Це був подарунок 
від талановитого дорогого друга.

“Що ти там бачиш?”— спитала вона.
Єва помічала цю картину й ра-

ніше, але по- справжньому уважно її 
не роздивлялася. Дівчинка у вбранні, 
яке носили піонери, біжить, підстри-
буючи по яскраво- синьому шляху. 
Трава і дерева були яскраво- зелені. 

Єва сказала: “На картині намальо-
вана дівчинка. Схоже, вона біжить, 
підстрибуючи”.

“Так, це дівчинка- піонерка, 
яка радісно біжить дорогою, 
підстрибуючи,— сказала бабуся 
Роуз.— Я уявляю, як багато темних і 
похмурих днів було у піонерів. Їхнє 
життя було таким важким— ми навіть 
і уявити собі цього не можемо. Але 
на цій картині все таке яскраве і 
сповнене надії. Ця дівчина біжить, 
підстрибуючи, і вона рухається впе-
ред і вище”.

Єва мовчала, тому двоюрідна 
бабуся Роуз продовжила: “У житті до-
статньо такого, що йде не так, тому 

будь- хто може опинитися в калюжі 
песимізму й місиві меланхолії. Але я 
знаю людей, які, навіть коли справи 
йдуть кепсько, вибирають зосере-
джуватися на дивах і чудесах життя. 
Ці люди— найщасливіші з усіх, кого 
я знаю”.

“Але,— сказала Єва,— ви ж не 
можете просто клацнути вимикачем 
і перейти від суму до радості?”

“Ні, звичайно ж, ні,— лагідно 
усміхнулася бабуся Роуз,— але Бог не 
задумував, щоб ми були сумними. Він 
створив нас, щоб ми мали радість! 3 
Тож якщо ми довіряємо Йому, Він 
допомагатиме нам помічати в житті 
хороше, яскраве, сповнене надії. І 
тоді точно світ стане яскравішим. Ні, 
миттєво це не відбувається, а якщо 
чесно, то чи багато хорошого відбу-
вається швидко? Я вважаю, що все 
найкраще, наприклад, домашній хліб 
чи домашній апельсиновий марме-
лад, вимагають терпіння й праці”.

Якусь мить Єва подумала над цим 
і сказала: “Можливо, це не так просто 
для людей, у яких не все ідеально в 
їхньому житті”.
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“Дорога Єво, ти справді думаєш, 
що моє життя— ідеальне?” Бабуся 
Роуз сіла з Євою на м’який диван. 
“Був час, коли я настільки впала в 
розпач, що не хотіла рухатися далі”.

“Ви?”— спитала Єва.
Бабуся Роуз кивнула. “Мені так 

багато хотілося в житті”. Коли вона 
говорила, в її голосі відчувся сум, 
якого Єва раніше ніколи в ньому не 
чула. “Більшість з цього так ніколи 
й не здійснилась. За одним розча-
руванням приходило інше. Одного 
дня я зрозуміла, що моє життя ніколи 
не буде таким, на яке я сподівалась. 
То був гнітючий день. Я була готова 
здатися і бути нещасною”.

“І що ж ви робили?”
“Якийсь час нічого. Я просто 

відчувала гнів. Я була, ну, справжнім 
таки монстром”. Потім вона засмія-
лася, але не тим своїм звичайним роз-
котистим сміхом, який наповнював 
кімнату. “Це несправедливо”— знову 
й знову вертілося у мене в голові. 
Але зрештою я виявила те, що пере-
вернуло все моє життя”.

“І що ж це було?”
“Віра,— усміхнулася бабуся 

Роуз.— Я виявила віру. І віра повела 
до надії. А віра і надія дали мені 
впевненість, що одного дня все 
набуде сенсу, що завдяки Спасителю 

все неправильне буде зроблено 
правильним. Після того я побачила, 
що шлях переді мною був не таким 
похмурим і курним, як я думала. Я 
почала помічати яскравість блакиті, 
зелень зелені і полум’яність черво-
ного, і я вирішила, що маю зробити 
вибір: або я можу повісити голову 
і тягти свої ноги курною дорогою 
жалості до себе, або ж я можу мати 
трохи віри, одягнути світле плаття, 
взути свої танцювальні черевички і 
підстрибом помчати дорогою життя, 
співаючи на ходу”. Тепер її голос 
вібрував, нагадуючи ту дівчинку 
на картині. “Саме це я й стараюсь 
робити”.

Бабуся Роуз простягла руку до 
столика поряд з диваном і, взявши 
свою добре вже потерту книгу 
Писань, поклала її собі на коліна. 
“Я не думаю, що в мене була клінічна 
депресія— я не впевнена, що можна 
наказати собі вийти з депресії. Але 
я впевнена, що можна переконати 
себе, що ти нещасна! Так, у мене 
були темні дні, але всі мої сумні роз-
думи й хвилювання не могли нічого 
змінити, від них ставало ще гірше. 
Віра в Спасителя навчила мене: що 
б там не було у моєму минулому, моя 
історія може мати щасливий кінець”.

“Як ви це знаєте?”— спитала Єва.

Бабуся Роуз перегорнула сторінку 
у своїй Біблії і сказала: “Про це ска-
зано ось тут:

“Бог … житиме з ними! Вони 
будуть народом Його, і Сам Бог буде 
з ними,

і Бог кожну сльозу з очей їхніх зі-
тре, і не буде вже смерті. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не буде, бо 
перше минулося!” 4

Двоюрідна бабуся Роуз подиви-
лась на Єву. Вона широко усміхалася, 
прошептавши з легким тремтінням в 
голосі: “Хіба це не найкраще, що ти 
будь- коли чула?”

“Це й справді звучить 
прекрасно”,— подумала Єва.

Бабуся Роуз перегорнула кілька 
сторінок і вказала Єві на вірш, щоб  

Коли ви, як і дівчинка-піонер на картині, 
йдете вашою власною яскравою дорогою 
учнівства, я молюся, щоб віра зміцнювала 
вас на кожному кроці вашого шляху.
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та його прочитала: “Чого око не 
бачило й вухо не чуло, і що на серце 
людині не впало, те Бог приготував 
був тим, хто любить Його!” 5

“З таким славетним майбутнім,— 
сказала бабуся Роуз,— навіщо нам 
бути поглинутими минулим або 
теперішнім, які відбуваються зовсім 
не так, як ми планували?”

Єва насупила брови. “Але ж 
почекайте,— сказала вона.— Ви 
кажете, що бути щасливими озна-
чає просто сподіватись на щастя у 
майбутньому? Усе наше щастя— у 
вічності? А тепер хіба його не може 
бути?”

“О, звичайно ж воно може бути! 
— вигукнула бабуся Роуз.— Дороге 
дитя, тепер— це лише частина віч-
ності. Вічність не починається після 
того, як ми помираємо! Віра і надія 
будуть відкривати твої очі на щастя. 
Це наче ти відкриваєш свої очі на 
щастя, що знаходиться перед тобою.

Я знаю вірш, в якому сказано: “Віч-
ність складається з багатьох Тепер” 6. 
Я не хочу, щоб моя вічність склада-
лась із темних і страшних “Тепер”. 
І я не хочу жити в мороці бункера, 
зціпивши зуби, заплющивши очі й 
ображено терплячи до гіркого кінця. 
Надія дала мені віру, яка була мені 
потрібна, щоб жити радісно тепер!”

“І що ж ви робили потім?”— 
спитала Єва.

“Я виявляла віру в Божі обіцяння, 
наповнюючи своє життя тим, що 
має значення. Я навчалася. Здобула 
освіту. Це дало мені можливість за-
йматися тим, що я любила”.

Єва подумала над цим якусь мить 
і сказала: “Але, напевно, щасливою 
вас робило не те, що ви були зайняті. 
Є безліч зайнятих людей, які не є 
щасливими”.

“Як ти можеш бути настільки му-
дрою у такому віці?— спитала бабуся 

Роуз.— Ти цілком права. І більшість 
тих, хто зайнятий,— нещасні люди, 
які забули про найважливіше у 
світі— те, що, за словами Ісуса, є сер-
цем Його євангелії”.

“І що ж це?”— спитала Єва.
“Це— любов, чиста любов 

Христа,— сказала Роуз.— Ти бачиш, 
усе інше в євангелії— всі ті маєш і 
повинен, і ти будеш — ведуть до 
любові. Коли ми любимо Бога, ми 
хочемо служити Йому. Ми хочемо 
бути схожими на Нього. Коли ми лю-
бимо наших ближніх, ми перестаємо 
думати про наші власні проблеми і 
допомагаємо іншим людям вирішу-
вати їхні проблеми” 7.

“І це те, що робить нас 
щасливими?”— спитала Єва.

Двоюрідна бабуся Роуз кивнула 
головою й усміхнулась, на її очі на-
вернулися сльози. “Так, моя дорога. 
Саме це й робить нас щасливими”.

Змінилась назавжди
Наступного дня Єва обняла свою 

двоюрідну бабусю Роуз і подякувала їй 
за все, що вона зробила для неї. Вона 
повернулася додому до своєї сім’ї та 
друзів, у свій дім і до своїх сусідів.

Але вона вже ніколи не була та-
кою, як раніше.

Стаючи дорослішою, Єва часто 
думала про слова своєї двоюрідної 
бабусі Роуз. З часом Єва вийшла за-
між, виростила дітей і прожила довге 
й чудове життя.

І одного дня, коли вона стояла у 
своєму домі, захоплено розглядаючи 
картину, на якій дівчинка в одязі піо-
нерів, підстрибуючи, біжить яскра-
вою синьою дорогою, вона збагнула, 
що вже дожила до того ж віку, в 
якому була того дивовижного літа її 
двоюрідна бабуся Роуз.

І коли вона зрозуміла це, то від-
чула, як особлива молитва наповнила 

її серце. І Єва відчула вдячність за 
своє життя, за свою сім’ю, за віднов-
лену євангелію Ісуса Христа і за те 
літо багато років тому, коли двою-
рідна бабуся Роуз 8 навчала її про 
віру, надію і любов 9.

Благословення
Мої улюблені сестри у Христі, 

я сподіваюся й молюсь, аби щось 
із цієї історії торкнулося вашого 
серця й надихнуло вашу душу. Я 
знаю, що Бог живий і що Він лю-
бить вас.

Коли ви йдете вашою власною 
яскравою дорогою учнівства, я 
молюся, щоб віра зміцнювала вас на 
кожному кроці вашого шляху; щоб 
надія відкривала вам очі на ті слави, 
які Небесний Батько має для вас у 
запасі; щоб віра зміцнювала вас у 
кожному кроці на вашому шляху; і 
щоб любов до Бога та до всіх Його 
дітей наповнювала ваше серце. Як 
апостол Господа, я залишаю це як 
моє свідчення і благословення, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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лист. 2014, сс. 67–69; “Любов— це суть 
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 9. Див. Мороній 7:42.
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Після нещодавно проведеної ме-
дичної процедури мої дуже здібні 
лікарі пояснили, що мені необхідно 
робити, щоб як слід одужати. Але 
спершу мені потрібно було знову діз-
натися про себе те, що я давно вже 
мав знати: що я не дуже терпеливий 
пацієнт.

Тому я вирішив прискорити 
процес одужання, особисто взяв-
шись за пошук в Інтернеті. Думаю, 
я сподівався знайти істину, яка була 
невідома моїм лікарям або яку вони 
намагалися приховати від мене.

Минуло чимало часу перш, 
ніж я усвідомив іронічність того, 
що роблю. Звичайно, особистий 
пошук— це непогана ідея. Але я 
знехтував істиною, на яку міг покла-
датися, і замість цього помітив, що 
зацікавився інформацію з розміщених 
в Інтернеті джерел, яка часто була 
непідтвердженою.

Іноді істина може просто здава-
тися нам настільки прямою, на-
стільки ясною і настільки простою, 
що ми будемо не в змозі повністю 
оцінити її велику важливість. Тож ми 
відкладаємо те, істинність чого від-
чули і пізнали, заради здобуття більш 
таємничої чи складної інформації. На 
щастя, ми пізнаємо, що у гонитві за 
тінями ми гонимося за тим, від чого 
мало користі та що має незначну 
цінність.

Коли ж йдеться про духовну 
істину, як ми можемо знати, що ми на 
вірному шляху?

Один зі способів— це ставити 
правильні запитання, такі, що допо-
можуть нам замислюватися над своїм 
розвитком і оцінювати, як те чи інше 
працює для нас. Це такі запитання, як:

“Чи має моє життя сенс?”
“Чи вірю я в Бога?”
“Чи вірю я, що Бог знає і любить 

мене?”

Наші молитви за них зміцнюва-
тимуть їх, коли вони носитимуть 
священну мантію апостольства.

Чи працює євангелія для вас?
Недавно я побачив цитату, яка 

змусила мене зупинитися і замисли-
тися. Вона була приблизно такою: 
“Скажіть людині, що у всесвіті є 
трильйони зірок, і вона вам пові-
рить. Скажіть їй, що на стіні ще не 
висохла фарба, і вона доторкнеться 
до неї, щоб пересвідчитись”.

Чи не нагадує це трохи всіх нас? 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Мої любі брати і сестри, мої 
дорогі друзі, як приємно бути 
з вами сьогодні. Ми сумуємо 

через те, що бачимо три порожні 
місця тут, на подіумі. Ми сумуємо за 
президентом Пекером, старійшиною 
Перрі та старійшиною Скоттом. Ми 
любимо їх і молимося про благопо-
луччя їхніх сімей.

Протягом цієї конференції ми 
матимемо привілей підтримати трьох 
братів, яких було покликано Госпо-
дом зайняти їхні місця у Кворумі 
Дванадцятьох Апостолів.

Це чудово працює!
Якщо вам колись здаватиметься, що євангелія не так вже й працює 
для вас, я закликаю вас зробити крок назад, подивитися на своє 
життя і спростити свій підхід.

Суботня ранкова сесія | 3 жовтня 2015 р.
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“Чи вірю я, що Бог чує мої мо-
литви і відповідає на них?”

“Чи дійсно я щаслива людина?”
“Чи ведуть мене мої зусилля до 

найвищих духовних цілей і цінно-
стей у житті?”

Глибокі запитання стосовно мети 
життя змусили багатьох людей і сім’ї 
по всьому світу шукати істину. Часто 
цей пошук приводив їх до Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів і 
до відновленої євангелії.

Я думаю, що ми, члени Церкви, 
також можемо отримати користь, 
якщо час від часу будемо запитувати 
себе: “Чи мій досвід у Церкві працює 
для мене? Чи веде він мене ближче 
до Христа? Чи благословляє він мене 
та мою сім’ю миром і радістю, як 
обіцяно в євангелії?”

Алма поставив подібні запитання 
членам Церкви у Зарагемлі, коли 
спитав: “Хіба ви не відчули мо-
гутню зміну у ваших серцях? … [І] 
чи можете ви відчувати [її] тепер?” 1 
Такі роздуми можуть допомогти 
нам знов зосередити свої щоденні 
зусилля на божественному плані 
спасіння або перенаправити їх  
так, щоб вони знов були в гармонії 
з ним.

Багато членів Церкви дуже сер-
дечно скажуть у відповідь, що їхній 
досвід членства в Церкві працює для 
них винятково чудово. Вони свідчи-
тимуть, що будь- то в часи бідності 
чи процвітання, коли життя приємне 
чи приносить біль, вони знаходять 
глибокий сенс, чудовий мир і велику 
радість завдяки своїй відданості Го-
споду і своєму відданому служінню 
в Церкві. Кожного дня я зустрічаюся 
з членами Церкви, які сяють від ра-
дості та словом і ділом доводять, що 
їхнє життя безмірно збагатилося від-
новленою євангелією Ісуса Христа.

Але я також визнаю, що є дехто, 
чий досвід менш, ніж задовільний, 
— хто відчуває, що їхнє членство в 
Церкві іноді не зовсім є тим, на що 
вони сподівалися.

Це засмучує мене, адже я знаю з 
власного досвіду, як євангелія може 
оживлювати й оновлювати дух 
людини— як вона може наповнювати 
наше серце надією, а розум світлом. 
Я особисто знаю, як плоди євангелії 
Ісуса Христа можуть перетворювати 
життя зі звичайного і похмурого на 
надзвичайне і піднесене.

Але чому, як здається, це працює 
краще для одних, ніж для інших? У 

чому полягає різниця між тими, чий 
досвід у Церкві сповнює їхні душі піс-
нями викупительної любові 2, й тими, 
хто відчує, що їм чогось не вистачає?

Коли я обмірковував ці запитання, 
до мене прийшло безліч думок. 
Сьогодні я хотів би поділитися двома 
з них.

Спрощуйте
Перша: чи не робимо ми наше 

учнівство надто ускладненим?
Ця прекрасна євангелія настільки 

проста, що її може осягнути ди-
тина, і водночас настільки глибока й 
складна, що знадобиться все життя— 
навіть вічність— на вивчення і по-
шуки, щоб повністю її зрозуміти.

Але іноді ми беремо прекрасну 
лілею Божої істини і прикрашаємо її 
шар за шаром гарними людськими 
ідеями, програмами та надіями. 
Кожна з них сама по собі може бути 
корисною і прийнятною для пев-
них часу та обставин, але коли вони 
накладаються одна на одну, з них 
може утворитися гора осаду, який 
стає настільки товстим і важким, що 
ми ризикуємо загубити під ним ту 
дорогоцінну квітку, яка колись нам 
так подобалася.
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Тому, як провідники, ми повинні 
суворо захищати Церкву і євангелію 
в її чистоті та простоті й не обтяжу-
вати наших членів Церкви зайвими 
тягарями.

І всім нам, як членам Церкви, слід 
докладати свідомих зусиль, щоб при-
свячувати наші енергію та час тому, 
що дійсно має значення, водночас 
надихаючи наших ближніх і розбу-
довуючи Боже царство.

Одна сестра, вчитель у Товаристві 
допомоги, була відомою тим, що го-
тувала бездоганні уроки. Одного разу 
вона вирішила пошити чудову стьо-
бану ковдру, яка мала послужити до-
сконалим тлом для теми її уроку. Але 
втрутилося життя— були діти, яких 
треба було забирати зі школи, сусідка, 
якій слід було допомогти з переїздом, 
чоловік, у якого була лихоманка, та 
подруга, яка почувалася самотньою. 
Наближався день уроку, а ковдра ще 
не була готова. Зрештою, у ніч перед 
уроком вона майже не спала, бо всю 
ніч дошивала ковдру.

Наступного дня вона була висна-
жена і ледь спроможна сформулю-
вати свої думки, але вона сміливо 
встала і провела свій урок.

І стьобана ковдра була 
вражаючою— бездоганні стібки, 
яскраві кольори і складний дизайн. А 
в центрі всього цього містилося одне 
слово, яке тріумфально відлунювало 
тему її уроку: “Спрощуйте”.

Брати і сестри, життя за єванге-
лією не повинно бути ускладненим.

Це дійсно просто. Це можна опи-
сати приблизно так:

• Слухання Божого слова зі справж-
нім наміром веде нас до віри в 
Бога і довіри до Його обіцянь 3.

• Чим більше ми довіряємо Богові, 
тим більше наші серця сповню-
ються любов’ю до Нього та одне 
одного.

• Завдяки нашій любові до Бога, 
ми прагнемо наслідувати Його і 
приводити наші дії в гармонію з 
Його словом.

• Оскільки ми любимо Бога, ми 
прагнемо служити Йому; ми праг-
немо благословляти життя інших 
людей та допомагати бідним і 
нужденним.

• Чим далі ми йдемо цим шляхом 
учнівства, тим більше бажаємо 
пізнавати Боже слово.

А коли це так відбувається, то 
кожен крок веде до наступного і 
сповнює нас все більш зростаючими 
вірою, надією і милосердям.

Це дивовижно просто і це чудово 
працює.

Брати і сестри, якщо вам колись 
здаватиметься, що євангелія не так 
вже й працює для вас, я закликаю вас 
зробити крок назад, подивитися на 
своє життя і спростити свій підхід до 

учнівства. Зосередьтеся на основних 
вченнях, принципах і застосуванні 
євангелії. Я обіцяю, що Бог буде 
скеровувати і благословляти вас 
на вашому шляху до повноцінного 
життя і євангелія безперечно краще 
працюватиме для вас.

Почніть з того місця, де ви зараз
Моя друга порада: почніть з того 

місця, де ви зараз.
Іноді ми відчуваємо розчарування, 

тому що ми не є “більш” якимись— 
більш духовними, шанованими, 
розумними, здоровими, багатими, 
дружніми чи здібними. Звичайно, 
немає нічого поганого у прагненні 
вдосконалитися. Бог створив нас для 
зростання і розвитку. Але пам’ятайте, 
наша слабкість може допомогти нам 
бути більш смиренними і навер-
тати нас до Христа, Який “вчин[ить] 
так, щоб слабке стало сильним” 4. З 
іншого боку, Сатана використовує 
наші слабкості до такої міри, що в 
нас зникає бажання навіть спробу-
вати щось зробити.

Протягом свого життя я пізнав, 
що нам не потрібно бути “більш” 
якимись, щоб почати ставати такою 
людиною, якою Бог призначив нам 
стати.
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Бог сприйме вас такими, якими ви 
є в даний момент, і почне працювати 
з вами. Усе, що вам треба мати,— це 
небайдуже серце, бажання вірити і 
довіру до Бога.

Гідеон бачив себе бідним селя-
нином, найменшим у батьковому 
домі. Але Бог бачив його чоловіком 
великої доблесті 5.

Коли Самуїл вибрав Саула ца-
рем, Саул намагався відмовити його 
від цього. Саул походив з одного з 
найменших колін дому Ізраїля. Як 
же йому бути царем? 6 Але Бог бачив 
його обраним юнаком 7.

Навіть великий пророк Мойсей 
відчував себе настільки приголомше-
ним і розчарованим, що навіть од-
ного разу прагнув здатися і померти 8. 
Але Бог не здавався щодо Мойсея.

Мої дорогі брати і сестри, якщо 
ми дивимося на себе лише своїми 
смертними очима, ми можемо не ба-
чити себе достатньо хорошими. Але 
наш Небесний Батько бачить ким 
ми є насправді та ким ми можемо 
стати. Він бачить нас Своїми синами 
і дочками, істотами з вічного світла, 
з безкінечним потенціалом і боже-
ственною долею 9.

Спасителева спокута відкрила 
двері спасіння для всіх, щоб по-
вернутися до Бога. Його “благодаті 
[достатньо] для всіх людей, які упо-
корюються перед [Богом]” 10. Його 
благодать є уможливлюючою силою, 
яка дозволяє увійти в Божі царства 
спасіння. Завдяки Його благодаті усіх 
нас буде воскрешено і спасенно в 
одному з царств слави.

Навіть найнижче царство слави, 
телестіальне царство, “перевер-
шує всіляке розуміння” 11, і незлі-
ченна кількість людей успадкує це 
спасіння 12.

Але Спасителева благодать може 
зробити набагато більше для нас. Як 

члени Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, ми прагнемо чогось 
незрівнянно величнішого. Це— 
піднесення у целестіальному царстві. 
Це— вічного життя в присутності 
нашого Небесного Батька. Це— 
найвеличнішого дару Бога 13. У це-
лестіальному царстві ми отримаємо 
“від Його повноти і Його слави” 14. 
Дійсно, все, що має Батько, буде 
дано нам 15.

Піднесення— наша мета; 
учнівство— наша подорож.

Коли ви виявляєте трохи віри і 
починаєте свій шлях як смиренний 
послідовник нашого Господа Ісуса 
Христа, ваше серце буде змінюва-
тися 16. Усе ваше єство наповниться 
світлом 17.

Бог допоможе вам стати кимось 
величнішим, ніж ви будь- коли уяв-
ляли собі можливим. І ви відкриєте 
для себе, що євангелія Ісуса Христа 
дійсно працює у вашому житті. Це 
працює.

Це працює!
Брати і сестри, дорогі друзі, 

я молюся, щоб ми зосередилися 
на “простот[і] …, що в Христі” 18 і 

дозволили Його благодаті піднімати 
й нести нас протягом нашої подо-
рожі з того місця, де ми знаходимось 
зараз, до нашої славетної долі у при-
сутності нашого Батька.

Якщо ми це робимо і хтось запи-
тує нас: “Як членство в Церкві Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів працює 
для вас?”, ми зможемо сказати з горді-
стю і великою радістю: “Чудово пра-
цює! Дякую за запитання! Чи хотіли б 
ви дізнатися більше?”

Це моя надія, моя молитва, моє 
свідчення і моє благословення, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Алма 5:14, 26.
 2. Див. Алма 5:26.
 3. Див. Римлянам 10:17.
 4. Етер 12:27.
 5. Див. Судді 6:12–15.
 6. Див. 1 Самуїлова 9:21.
 7. Див. 1 Самуїлова 9:2.
 8. Див. Числа 11:14–15.
 9. Див. 1 Івана 3:1–3.
 10. Див. Етер 12:27.
 11. Учення і Завіти 76:89.
 12. Див. Учення і Завіти 76:109.
 13. Див. Учення і Завіти 14:7.
 14. Учення і Завіти 76:56.
 15. Див. Учення і Завіти 84:38.
 16. Див. 1 Самуїлова 10:9.
 17. Див. Матвій 6:22.
 18. 2 Коринтянам 11:3.
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та провідників допоміжних організа-
цій. І хоч ці чудові чоловіки і жінки 
не є ні досконалими, ні непогріши-
мими, вони з цілковитою відданістю 
направляють роботу Господа вперед 
так, як Він це вказував.

І не сумнівайтесь: Господь направ-
ляє Свою Церкву через живих проро-
ків та апостолів. Саме так Він завжди 
виконував Свою роботу. Дійсно, Спа-
ситель навчав: “Поправді, поправді 
кажу вам: Хто приймає Мого по-
сланця, той приймає Мене” 3. Ми не 
можемо відокремити Христа від Його 
слуг. Без Його перших апостолів ми 
не мали б жодної розповіді свідків 
про багато з Його вчень, про Його 
священнослужіння, Його страждання 
у Гефсиманському саду і Його смерть 
на хресті. Без їхніх свідчень ми не 
мали б апостольського свідчення про 
порожню гробницю та Воскресіння.

Він наказав тим першим 
Апостолам:

“Тож ідіть, і навчіть всі народи, 
христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і  
Святого Духа,

отримують натхнення, щоб допо-
магати нам уникати перешкод, які є 
духовно небезпечними для життя, 
та допомагати нам безпечно пройти 
свій земний шлях до нашого кінце-
вого, остаточного небесного місця 
призначення.

Під час моїх майже 40 років 
тісного спілкування з ними, я був 
особистим свідком того, як тихе 
натхнення й глибокі одкровення 
спонукали до дії пророків і апосто-
лів, інших генеральних авторитетів 

Старійшина М. Рассел Баллард
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

На генеральній конференції 
минулого жовтня я запропону-
вав слухачам дослухатися до 

поради Бригама Янга— залишатися 
на Старому Кораблі “Сіон”, яким є 
Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, та триматися за нього обома 
руками 1. Мені приємно знати, що 
з тих пір дехто з моєї сім’ї та інші 
люди, які чули це, запитували мене: 
“А за що ж ми можемо триматися 
на тому Старому Кораблі “Сіон?” Я 
нагадав їм слова Президента Бригама 
Янга: “Ми знаходимося на старому 
кораблі “Сіон” … [Бог] стоїть за 
штурвалом і залишатиметься там. … 
Він наказує, скеровує і спрямовує. 
Якщо люди повністю довіряться 
своєму Богові і ніколи не зречуться ні 
своїх завітів, ні свого Бога, Він скеро-
вуватиме нас вірним шляхом” 2.

Звичайно ж, наш Небесний 
Батько і Господь Ісус Христос осна-
стили цей Старий Корабель “Сіон” 
ясними й простими вічними істи-
нами, які допомагатимуть нам йти 
правильним курсом через бурхливі 
води смертного життя. Ось тільки 
деякі з тих істин.

Церкву Ісуса Христа завжди вели 
живі пророки і апостоли. І хоч вони 
смертні люди й мають свої люд-
ські слабкості, усе ж Господні слуги 

Бог стоїть за штурвалом
Заповіді і завіти— це безцінні істини та вчення, що знаходяться на 
Старому Кораблі “Сіон”, за штурвалом якого— Бог.
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навчаючи їх зберігати все те, що 
Я вам заповів” 4.

Це доручення було знову дано 
в наші дні, коли Господь покликав 
Джозефа Сміта відновити Церкву з 
висвяченими апостолами, щоб прого-
лошувати Його євангелію в останній 
раз перед тим, як Він прийде знову.

Світу завжди було важко сприй-
мати живих пророків і апостолів, але 
це просто необхідно робити, аби 
повною мірою зрозуміти Спокуту 
та вчення Ісуса Христа й отримати 
повноту благословень священства, 
які дані тим, кого Він покликав.

Надто багато людей вважає, що 
провідники і члени Церкви по-
винні бути досконалими або майже 
досконалими. Вони забувають, що 
Господньої благодаті достатньо, 
аби виконати Його роботу через 
смертних. Наші провідники мають 
найкращі наміри, однак іноді ми 
помиляємося. І це стосується не 
лише стосунків у Церкві, те саме 
відбувається і в наших стосунках з 
друзями, сусідами, на роботі і навіть 
у подружжі та в сім’ях.

Легше бачити людські слабкості 
в інших. Однак ми припускаємося 
великої помилки, вбачаючи одне в 
одному тільки людську природу, а 
тоді вже й не помічаємо Божу руку, 
яка працює через тих, кого Він 
покликав.

Зосереджуватися на тому, як 
Господь надихає Своїх вибраних 
провідників і як Він спонукає святих 
виконувати дивовижне й надзви-
чайне, незважаючи на їхню людську 
природу,— ось один із способів, як 
нам триматися за євангелію Ісуса 
Христа і залишатися в безпеці на 
Старому Кораблі “Сіон”.

Друга істина— це вчення про план 
спасіння. Через пророка Джозефа 
Сміта Бог дав Церкві Книгу Мормона, 

Учення і Завіти та багато додаткових 
учень. Вони містять в собі знання 
про план спасіння, який є свого роду 
картою, що вказує, звідки ми при-
йшли, яка наша мета тут, на землі, і 
куди ми йдемо, коли помираємо. Цей 
план також дає нам унікальну, вічну 
перспективу: ми є духовними дітьми 
Бога. Розуміючи, Ким є наш Небесний 
Батько і наш зв’язок з Ним та з Його 
Улюбленим Сином, Ісусом Христом, 
ми будемо приймати Їхні заповіді та 
укладати з Ними завіти, які поведуть 
нас назад, в Їхню вічну присутність.

Кожного разу, коли я тримаю 
на руках новонароджену дитину, я 
запитую себе: “Хто ти, маля? Ким ти 
станеш завдяки Спокуті Христа?”

Так само ми, розмірковуючи, ста-
вимо запитання, коли помирає хтось 
із дорогих нам людей: “Де вони є? 
Що вони бачать, і що з ними відбува-
ється? Чи їхнє життя продовжується? 
Якої природи будуть наші найніж-
ніші стосунки у прекрасному світі 
духів померлих?”

У тому світі наша сім’я має дві 
онучки, Сару та Емілі, та онука, 
Натана. Переживаючи смерть кож-
ного з них, ми сім’єю трималися за 

євангельські істини обома руками. На 
наші запитання прийшла відповідь 
з втішенням і запевненням завдяки 
Спокуті Спасителя. Хоч ми й суму-
ємо за нашими онуками, та все ж ми 
знаємо, що вони живуть, і ми знаємо, 
що побачимо їх знову. Якими ж вдяч-
ними нам слід бути за це духовне 
знання в часи особистих і сімейних 
переживань.

Ще одна ключова істина в Церкві 
полягає в тому, що Небесний Батько 
створив Адама і Єву для дуже високої 
мети. Це було їхнім завдання— а зго-
дом і завданням для їхніх нащадків— 
створювати смертні тіла для 
духовних дітей Бога, щоб вони могли 
набути досвіду смертного життя. У 
цьому процесі Небесний Батько по-
силає Своїх духовних дітей на землю, 
щоб їм навчатися і зростати завдяки 
досвіду земного життя. Оскільки Бог 
любить Своїх дітей, то Він посилає 
небесних посланців та апостолів, 
щоб ті навчали їх про головну роль 
Ісуса Христа як нашого Спасителя.

Упродовж віків пророки вико-
нували свій обов’язок, коли попе-
реджали людей про небезпеки, що 
чекали на них. Господні апостоли 
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зобов’язані наглядати, попереджати 
і допомагати тим, хто прагне знайти 
відповіді на свої запитання стосовно 
життя.

Двадцять років тому Перше Пре-
зидентство і Кворум Дванадцятьох 
Апостолів випустили документ “Сім’я: 
Проголошення світові”. У цьому 
натхненному документі ми помістили 
наступне: “Ми попереджаємо, що 
особи, які порушують завіти цнот-
ливості, які жорстоко поводяться зі 
своїми дружинами або з дітьми або 
не виконують своїх сімейних обо-
в’язків, одного дня будуть відпові-
дати за це перед Богом. Більш того, 
ми попереджаємо, що руйнування 
сім’ї принесе людям, суспільствам і 
народам біди, які провіщали давні і 
сучасні пророки” 5.

Як апостоли, ми сьогодні знову 
підтверджуємо це урочисте попере-
дження. Будь ласка, пам’ятайте, що 
заповіді і завіти— це безцінні істини 
та вчення, що знаходяться на Ста-
рому Кораблі “Сіон”, за штурвалом 
якого— Бог.

Ще одне важливе вчення, від 
якого ми не повинні відходити,— це 
дотримання Суботнього дня. Воно 
допомагає нам залишатися незапля-
мованими від світу, дає нам мож-
ливість відпочити фізично і надає 
кожному з нас духовне оновлення 

через поклоніння Батькові і Сину 
кожної неділі 6. Коли Суботній день 
стане для нас приємністю, то це буде 
ознакою нашої любові до Них 7.

Докладаючи свої зусилля, щоб 
зробити Суботній день приємністю, 
ми також попросили місцевих провід-
ників та членів Церкви пам’ятати, що 
причасні збори— це Господні збори 
і вони повинні основуватися на Його 
вченнях. Виконання обряду причастя 
відбувається тоді, коли ми відновлю-
ємо наші завіти і підтверджуємо нашу 
любов до Спасителя та згадуємо про 
Його жертву та Його Спокуту.

Той самий дух поклоніння пови-
нен відчуватися й на наших щомі-
сячних зборах свідчень і посту. Ці 
причасні збори призначені, щоб 
члени Церкви стисло висловлювали 
свою вдячність за нашого Небесного 
Батька, Ісуса Христа, за відновлену 
євангелію, свою любов до Них та 
євангелії, а також особисто свід-
чили про все це. Збори свідчень і 
посту— це час ділитися короткими 
натхненними думками та урочисто 
свідчити. Це не час, щоб виступати з 
промовами.

Малі діти мають вчитись ділитися 
своїми свідченнями у Початковому 
товаристві та зі своїми батьками, 
збираючись разом на домаш-
ніх сімейних вечорах, поки вони 

не зрозуміють важливості зборів 
свідчень.

Нещодавно зроблений наголос на 
необхідності зробити Суботній день 
приємністю є прямим результатом 
натхнення, яке отримали від Господа 
провідники Церкви. Члени ради 
приходу повинні допомагати єпи-
скопату заздалегідь, за кілька тижнів, 
розглядати, які гімни і які теми треба 
рекомендувати для кожних причас-
них зборів.

Усі ми благословляємося, коли 
Суботній день сповнений любові 
до Господа вдома і в церкві. Коли 
наших дітей навчають у спосіб 
Господа, вони вчаться відчувати 
Його Дух і відповідати на Нього. У 
нас у всіх буде бажання відвідувати 
кожні недільні збори, щоб прийняти 
причастя, коли на них ми відчуваємо 
Дух Господа. І всі, молоді й літні, хто 
несе важкі тягарі, будуть відчувати 
духовне піднесення і заспокоєння, 
яке приходить завдяки роздумам Су-
ботнього дня, присвяченим нашому 
Небесному Батьку і Господу Ісусу 
Христу.

На щастя, Христос завжди непода-
лік, Він чекає й бажає допомогти нам, 
коли ми хочемо покаятися і прийти 
до Нього.

А тепер, розмірковуючи над цими 
кількома істинами, які існують на 
Старому Кораблі “Сіон”, давайте 
залишатися на його борту і давайте 
пам’ятати, що, за визначенням, 
корабель— це засіб пересування, а 
мета засобу пересування— доставити 
нас у місце призначення.

Місце призначення нашого 
корабля— повнота благословень 
євангелії, царство небесне, целесті-
альна слава і присутність Бога!

Божий план працює. Бог— за 
штурвалом, і Його великий і могутній 
корабель пливе у напрямку спасіння 
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оживилася, коли побачила, як він 
майже чарівним способом пере-
творював у своїх руках глину на 
тарілки, миски і чашки. Після цієї 
демонстрації він запитав, чи не хоче 
хтось із них теж спробувати. Вони 
всі підняли руки.

Старійшина Аоба дозволив кільком 
молодим людям підійти і спробу-
вати себе у цій новій для них справі. 
Подивившись, як він працює, вони 
вирішили, що це має бути досить 
легко. Та ніхто не зміг після кількох 
спроб зробити навіть просту миску. 
Вони казали: “Я не можу це зробити!” 
“Чому це так важко?” “Це так складно”. 
Ці коментарі звучали, коли по всій 
кімнаті розліталася глина.

Він запитав молодих людей, чому 
їм було так складно виготовити 
гончарний виріб. Вони відповідали 
по- різному: “У мене немає дос-
віду”, “Мене ніколи не навчали” або 
“У мене немає хисту”. З огляду на 
результат, усе сказане було правда; 
однак найважливіша причина їхньої 
невдачі полягала в тому, що вони не 

Старійшина Річард Дж. Мейнз
З президентства сімдесятників

Світ, в якому ми живемо, дуже 
тисне на хороших людей 
повсюди, змушуючи їх занижу-

вати свої норми праведного життя 
або навіть і відмовлятися від них. Але 
попри зло і спокуси, які оточують 
нас щодня, ми можемо знайти і знай-
демо справжнє щастя сьогодні, якщо 
зосередимо наше життя на Христі.

Якщо ми зосередимо наше життя 
на Ісусі Христі і Його євангелії, то 
це принесе стабільність і щастя в 
наше життя, як це показує наступний 
приклад.

Старійшину Таічі Аоба, сімде-
сятника, який живе у невеликому 
гірському селі в Сікоку, Японія, 
попросили провести урок на моло-
діжній конференції. Тема цієї конфе-
ренції була “Стійте на святих місцях”. 
Обміркувавши цю тему і те, чого нав-
чати, старійшина Аоба вирішив ско-
ристатися своєю професією в якості 
навчальної ілюстрації. За професією 
він гончар.

Старійшина Аоба розповідає, 
що молодь у його класі справді 

Радість життя, 
зосередженого  
на Христі
Наше життя має бути чітко зосередженим на Христі, якщо ми 
хочемо знайти справжні радість і мир в цьому житті.

та піднесення. Пам’ятайте: ми не 
можемо дістатися туди, просто ви-
стрибнувши за борт і намагаючись 
доплисти туди самотужки.

Піднесення— ось що є метою 
подорожі земним життям, і ніхто не 
досягне її без засобів євангелії Ісуса 
Христа: Його Спокути, обрядів та 
направляючих принципів, які знахо-
дяться в Церкві.

Саме в Церкві ми дізнаємося про 
труди Бога і приймаємо благодать 
Господа Ісуса Христа, якою спасає-
мося. Це в Церкві ми даємо зобо-
в’язання й укладаємо завіти вічних 
сімей, які стають для нас перепуст-
кою до піднесення. Ця Церква має 
владу священства, яка направляє 
нас у непередбачуваних водах 
смертного життя.

Давайте ж будемо вдячними 
за прекрасний Старий Корабель 
“Сіон”, тому що без нього нас буде 
кинуто дрейфувати— самотніх і 
безсилих, без стерна чи весла, кру-
титися в сильних течіях, які утворю-
ють вітри і хвилі супротивника.

Міцно тримайтеся, брати і се-
стри, і пливіть на цьому славетному 
кораблі, Церкві Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, і ми дістанемося 
місця нашого вічного призначення. 
Про це моє свідчення й молитва за 
всіх нас в ім’я Того, Чиїм ім’ям наз-
вано цей Старий Корабель “Сіон”, 
саме в ім’я нашого Господа і Спаси-
теля, Ісуса Христа, амінь. ◼
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клали глину чітко по центру гончар-
ного кола. Молоді люди вважали, що 
клали глину по центру, але на око 
професіонала то не був справжній 
центр. Тоді він їм сказав: “Давайте 
спробуємо ще раз”.

Цього разу старійшина Аоба 
поклав глину у самий центр кола і 
почав крутити його, роблячи виїмку 
в середині глини. Кілька молодих лю-
дей спробували ще раз. Цього разу 
усі заплескали в долоні і сказали: 
“Ого, воно не хитається”, “У мене 
виходить” або “У мене вийшло!” Зви-
чайно ж, форма не була досконалою, 

але результат разюче відрізнявся від 
першої спроби. Причиною їхнього 
успіху було те, що глина лежала чітко 
посередині гончарного кола.

Світ, у якому ми живемо, схо-
жий на гончарне коло, і швидкість 
обертів цього кола зростає. Як глині 
на гончарному колі, так і нам треба 
триматися центру. Серцевиною, 
центром нашого життя має бути Ісус 
Христос і Його євангелія. Життя, 

зосереджене на Христі, полягає у 
тому, щоб дізнаватися про Ісуса Хри-
ста і Його євангелію, а потім насліду-
вати Його приклад і виконувати Його 
заповіді з точністю.

Давній пророк Ісая сказав: “Тепер 
же, о Господи, Ти— наш Отець, ми 
глина, а Ти наш ганчар, і ми всі— чин 
Твоєї руки!” 1

Якщо наше життя зосереджене на 
Ісусі Христі, то Він може успішно ви-
ліпити з нас тих, ким нам треба бути, 
щоб повернутися в Його присутність 
і присутність Небесного Батька у 
целестіальному царстві. Радість, яку 
ми відчуваємо в цьому житті, буде 
прямо пропорційною тому, наскільки 
добре зосереджене наше життя на 
вченнях, прикладі й викупній жертві 
Ісуса Христа.

Брати і сестри, я народився в сім’ї, 
де багато поколінь були членами 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, тому благословення і радість 
від євангелії Ісуса Христа як основи 
культури нашої сім’ї впліталися у 

наше щоденне життя. Лише коли я 
став місіонером повного дня у свої 
юні роки, я зрозумів величезний пози-
тивний вплив повноти євангелії Ісуса 
Христа на тих, хто раніше ніколи не 
відчував цих благословень у своєму 
житті. Цей вірш від Матвія відображає 
процес, через який проходять люди, 
навернені до євангелії Ісуса Христа: 
“Царство Небесне подібне ще до 
захованого в полі скарбу, що людина, 
знайшовши, ховає його, і з радости з 
того йде, та й усе, що має, продає та 
купує те поле” 2.

Дозвольте мені навести вам при-
клад з Книги Мормона, який показує, 
що саме був готовий віддати один 
навернений, аби отримати радість, 
подібну до радості від знайденого 
скарбу, про яку говорив Ісус у притчі 
про захований у полі скарб.

Пам’ятаєте, у книзі Алми, у 20 роз-
ділі, розказано, як Аммон і Ламоній 
подорожували до міста Міддонія, 
щоб знайти брата Аммона, Аарона, 
і визволити його з в’язниці. Під час 

Як глина на гончарному колі старійшини 
Таічі Аоби, наше життя має бути чітко зосе-
редженим на Христі, якщо ми хочемо знайти 
справжні радість і мир в цьому житті.



29ЛИСТОПАД 2015 Р.

своєї подорожі вони зустріли батька 
Ламонія, який був ламанійським ца-
рем над усією тією землею.

Цар був дуже незадоволений тим, 
що його син, Ламоній, подорожував 
з Аммоном, нефійським місіонером, 
якого він вважав за ворога. Він відчу-
вав, що його син мав бути на великому 
святі, влаштованому ним для своїх 
синів та свого народу. Цар ламанійців 
був настільки засмучений, що наказав 
своєму синові Ламонію вбити Аммона 
своїм мечем. Коли Ламоній відмовився, 
цар витяг власного меча, щоб убити 
свого сина за неслухняність; однак Ам-
мон втрутився, щоб врятувати життя 
Ламонію. Зрештою він переміг царя і 
мав змогу його вбити.

Ось що сказав цар Аммону, після 
того як опинився у цій ситуації між 
життям і смертю: “Якщо ти пощадиш 
мене, я пообіцяю тобі все, що ти по-
просиш, навіть половину царства” 3.

Тож цар був готовий сплатити 
ціну— половину свого царства,— щоб 
врятувати своє власне життя. Цар, 
мабуть, був здивований, коли Аммон 
попросив лише звільнити його брата 
Аарона та його друзів з в’язниці і 
залишити царство за сином царя, 
Ламонієм.

Пізніше, в результаті цього, брат 
Аммона, Аарон, був звільнений 
з в’язниці в Міддонії. Після свого 
звільнення він отримав натхнення 
подорожувати у той край, де правив 
ламанійський цар. Аарона предста-
вили царю і він мав привілей навчати 
його принципам євангелії Ісуса  
Христа, в тому числі і про великий 
план викуплення. Учення Аарона 
глибоко надихнули царя.

Реакція царя на вчення Аарона 
відображена в книзі Алми, розділ 
22, вірш 15: “І сталося, що після того 
як Аарон роз’яснив йому це, цар 
сказав: Що мені треба робити, щоб 

я міг мати це вічне життя, про яке ти 
розповів? Так, що мені треба ро-
бити, щоб я міг народитися від Бога, 
вирвавши з коренем цей злочестивий 
дух з моїх грудей, і, отримавши Його 
Дух, щоб я міг сповнитися радості, 
щоб мене не було знехтувано в ос-
танній день? Слухай, сказав він, я від-
дам усе, що маю, так, я відмовлюся 
від мого царства, щоб я міг отримати 
цю велику радість”.

Досить дивовижним є те, що на 
відміну від готовності віддати півцар-
ства заради збереження свого життя, 
тепер цар ламанійців був готовий 
віддати усе своє царство заради отри-
мання радості, яка приходить від того, 
що ми розуміємо, приймаємо єванге-
лію Ісуса Христа і живемо за нею.

Моя дружина, Ненсі, також є на-
верненою до Церкви. Вона протягом 
років багато разів говорила мені про 
радість, яку вона відчула в своєму 
житті після того, як знайшла, при-
йняла євангелію Ісуса Христа і жила 
за нею. Далі я передам розповідь 
сестри Мейнз про її досвід:

“Молодою людиною, якій було 
трохи більше 20 років, я дійшла в 
своєму житті до моменту, коли зро-
зуміла, що мені треба щось змінити, 
щоб стати щасливішою. Я відчувала, 
наче дрейфую без справжньої мети і 
спрямування, і не знала, де їх знайти. 

Я завжди знала, що існує Небесний 
Батько, і час від часу в своєму житті я 
молилася і відчувала, що Він чув.

Коли я почала свої пошуки, то 
відвідувала кілька різних церков, але 
до мене завжди поверталися ті самі 
почуття і розчарування. Я відчуваю 
себе дуже благословенною, оскільки 
зрештою отримала відповідь на мою 
молитву про спрямування і мету в 
моєму житті, і в моє життя прийшла 
євангелія Ісуса Христа. Вперше у 
мене з’явилося відчуття мети, і план 
щастя приніс у моє життя справжню 
радість”.

Ще один випадок з Книги Мор-
мона чітко показує, як життя, зосе-
реджене на Христі, може сповнити 
нас великим щастям, навіть якщо ми 
оточені неймовірними труднощами.

Після того, як пророк Легій та 
його сім’я покинули Єрусалим за  
600 років до Р.Х., вони блукали при-
близно протягом восьми років у пу-
стині, доки зрештою не прибули до 
землі, яку вони назвали Щедрою, біля 
морського узбережжя. Нефій описав 
своє життя, сповнене випробувань у 
пустині, такими словами: “Ми зазнали 
багатьох страждань і багатьох труд-
нощів, так багато, що й описати це 
неможливо” 4.

Коли вони жили в землі Щедрій, 
Нефій отримав наказ від Господа 
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Нього і молитви про розуміння. 
Коли наша довіра до Нього зростає, 
ми відкриваємо наші серця, хочемо 
чинити Його волю та чекаємо на від-
повіді, що допоможуть нам розуміти.

Моя особиста зміна серця розпо-
чалася, коли 12- річною дівчиною я 
почала шукати Бога. Крім Господньої 
молитви 3, я, в дійсності, не знала, як 
молитися. Я пам’ятаю, що я стала на 
коліна, сподіваючись, що я зможу 
відчути Його любов, і запитала: “Де 
Ти, Небесний Батьку? Я знаю, що Ти 
маєш десь бути, але де?” Увесь свій 
підлітковий вік я запитувала. У мене 

Ніл Ф. Мерріотт
Другий радник у генеральному  
президентстві Товариства молодих жінок

Старійшина Даллін Х. Оукс на 
квітневій генеральній конфе-
ренції говорив про необхід-

ність “змінити на краще своє власне 
життя” 1. Я пропоную почати осо-
бисту зміну життя зі зміни серця— 
незалежно від вашого життєвого 
досвіду чи місця народження.

Родом я із самого серця півдня 
Сполучених Штатів, і в моїй юності 
слова старих протестантських гімнів 
вчили мене, як мати справжнє серце 
учнів Христа,— те, яке змінилося. По-
міркуйте над цими словами, такими 
дорогими для мене:

Роби так, як Ти хочеш, Господь!
Роби так, як Ти хочеш!
Ти— Гончар,
а я— глина.
Формуй мене і зроби мене
за Своєю волею,
Поки я чекаю,
поступаючись і заспокоюючись 2.

Як ми— сучасні, зайняті, конкуру-
ючі люди— можемо поступитися і 
заспокоїтись? Як ми робимо шляхи 
Господа нашими шляхами? Я вірю, 
що ми починаємо з вивчання про 

Поступаючись нашими 
серцями Богові
Коли ми відкриваємо себе Духові, ми вчимося Божому шляху і 
відчуваємо Його волю.

побудувати корабель, який мав 
перевезти їх через море до обіцяної 
землі. Після того як вони прибули 
до обіцяної землі, серед людей, які 
зосередили своє життя на Ісусі Хри-
сті, та невіруючими, які наслідували 
приклад Ламана і Лемуїла, продов-
жували виникати великі конфлікти. 
Зрештою ризик виникнення жор-
стоких конфліктів між цими двома 
групами настільки виріс, що Нефій і 
ті, хто дотримувався учень Господа, 
відділилися й утекли в пустиню за-
ради безпеки. У цей час, приблизно 
через 30 років після того, як Легій 
та його сім’я залишили Єрусалим, 
Нефій записує добре задокументо-
ваний і дещо несподіваний вислів, 
особливо після того, як він написав 
у Писаннях про багато страждань 
і труднощів, які вони переживали 
протягом такого тривалого часу. Ось 
ці слова: “І сталося так, що жили ми 
щасливо” 5. Попри свої труднощі, 
вони могли жити щасливо, оскільки 
зосередили своє життя на Христі та 
Його євангелії.

Брати і сестри, як глина на гон-
чарному колі, так і наше життя має 
бути чітко зосередженим на Христі, 
якщо ми хочемо знайти справжні 
радість і мир в цьому житті. При-
клад царя ламанійців, моєї дружини, 
Ненсі, та нефійського народу— 
усі вони доводять цей істинний 
принцип.

Я приношу вам сьогодні своє 
свідчення, що ми теж можемо 
знайти той мир, те щастя і ту 
справжню радість, якщо вибираємо 
зосередити своє життя на Христі, в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Ісая 64:8.
 2. Матвій 13:44.
 3. Алма 20:23.
 4. 1 Нефій 17:6.
 5. 2 Нефій 5:27.
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бували моменти, коли я відчувала ре-
альність Ісуса Христа, але Небесний 
Батько в Своїй мудрості дозволив, 
щоб я шукала і чекала ще 10 років.

У 1970 році, коли місіонери нав-
чили мене про Батьковий план спа-
сіння і про спокуту Спасителя, моє 
чекання закінчилося. Я сприйняла ці 
істини й охристилася.

Маючи знання про Господню ми-
лість і силу, мій чоловік, діти і я об-
рали такий сімейний девіз: “Все буде 
добре”. Але як ми можемо казати ці 
слова одне одному, коли серйозні 
випробування приходять, а готових 
відповідей немає?

Коли наша чудова, гідна 21- річна 
донька Джорджія потрапила в лі-
карню у важкому стані після велоси-
педної аварії, наша сім’я сказала: “Все 
буде добре”. Негайно вилетівши з 
нашої місії в Бразилії в Індіанаполіс, 
штат Індіана, США, щоб бути з нею, 
я вірила в наш сімейний девіз. Однак 
наша улюблена донька перейшла в 
духовний світ усього за кілька годин 
до того, як мій літак приземлився. 
Переживаючи горе і шок, які вда-
рили нашу сім’ю, мов електричний 

струм, як ми могли дивитися одне на 
одного і заспокійливо казати: “Все 
буде добре?”

Після смерті Джорджії ми від-
чували біль, ми страждали, і навіть 
сьогодні у нас бувають моменти 
великого суму, але ми притримує-
мось розуміння, що насправді ніхто 
ніколи не помирає. Незважаючи на 
наш біль, коли фізичне тіло Джор-
джії припинило функціонувати, ми 
вірили, що вона почала жити як дух; і 
ми віримо, що ми будемо жити з нею 
у вічності, якщо ми вірні нашим заві-
там. Віра в нашого Викупителя і Його 
воскресіння, віра в Його владу свя-
щенства і віра в вічні сім’ї дозволила 
нам продовжувати стверджувати наш 
девіз з упевненістю.

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: 
“Якщо ви робите все, що ви можете, 
все буде добре. Покладайте довіру 
свою на Бога. … Господь не зали-
шить нас” 4.

У нашому сімейному девізі не 
сказано: “Все буде добре зараз”. У 
ньому сказано про нашу надію на 
те, що буде у вічності,— а не зовсім 
обов’язково зараз. Писання кажуть: 

“Шукайте старанно, моліться завжди 
і будьте віруючими, і все спрацює 
вам на благо” 5. Це не означає, що 
все— абсолютне добре, але, що для 
лагідних і вірних позитивне, як і нега-
тивне разом спрацює на благо і в час, 
визначений Господом. Ми чекаємо на 
Нього, інколи так само, як Йов в його 
стражданнях, знаючи, що “Він рану 
завдасть— і перев’яже, Він ламає— й 
вигоюють руки Його!” 6 Лагідне серце 
сприймає випробування і чекає, коли 
прийде час одужання і зцілення.

Коли ми відкриваємо себе Духові, 
ми пізнаємо Божий шлях і відчуваємо 
Його волю. Під час причастя, яке я на-
зиваю серцем Суботнього дня, я зро-
зуміла, що після того, як я молюсь про 
прощення гріхів, для мене дуже по-
вчально запитати Небесного Батька: 
“Чи є ще щось?” Коли ми поступилися 
перед Ним і заспокоїлись, наші думки 
можуть бути спрямовані до чогось 
ще, що нам, можливо, потрібно змі-
нити: щось, що обмежує нашу можли-
вість отримати духовне скерування чи 
навіть зцілення і допомогу.

Наприклад, я, можливо, маю 
приховану образу на когось. Коли 
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я питаю, чи є ще щось, в чому я 
маю сповідатися, цей “секрет” дуже 
чітко приходить мені на думку. По 
суті, Святий Дух шепоче: “Ти чесно 
запитала, чи є щось ще, і ось це воно. 
Твоя образа сповільнює твій розви-
ток і шкодить твоїй здатності мати 
добрі стосунки. Ти можеш відпустити 
це”. О, це важка робота, ми можемо 
переконливо виправдовувати свою 
ворожість, але поступитися Господ-
ньому задуму— це єдиний спосіб 
отримати тривале щастя.

З часом і поступово ми отримуємо 
Його благодатну силу і спрямування, 
яке, скоріш за все, приведе нас до ча-
стішого відвідування храму чи більш 
глибокого вивчення спокути Спаси-
теля, чи до того, щоб порадитися 
з другом, єпископом, психологом, 
чи навіть лікарем. Зцілення нашого 
серця розпочинається тоді, коли ми 
підкорюємось і поклоняємось Богові.

Справжнє поклоніння почина-
ється, коли наші серця щирі перед 
Батьком і Сином. Який стан нашого 
серця сьогодні? Парадоксально, але 
щоб мати зцілене і вірне серце, ми 
маємо спочатку його скрушити перед 
Господом. “І ви принесете в жертву 

Мені скрушене серце і упокорений 
дух” 7,—каже Господь. Результат під-
корення нашого серця чи нашої волі 
Господу— отримання нами духов-
ного скерування, яке нам необхідне.

Із зростанням розуміння Го-
сподньої благодаті і лагідності 
ми побачимо, що наші свавільні 
серця починають розколюватися і 
скрушуються у вдячності. Тоді ми 
наближаємося до Нього, прагнучи 
підкорити себе Єдинонародженому 
Синові Бога. У нашому наближенні і 
підкоренні зі скрушеним серцем ми 
отримуємо нову надію й оновлене 
скерування від Святого Духа.

Мені важко було позбутися при-
родного бажання чинити все моїм 
шляхом, врешті- решт я зрозуміла, що 
мій шлях— неповноцінний, обмеже-
ний і гірший, ніж шлях Ісуса Христа. 
“Його шляхом є шлях, що веде до 
щастя в цьому житті і вічного життя 
у світі прийдешньому” 8. Чи можемо 
ми любити Ісуса Христа і Його шлях 
більше, ніж ми любимо себе і наші 
особисті справи?

Дехто може вважати, що вони 
занадто часто зазнавали невдач і 
відчувають себе дуже слабкими, 

щоб змінити грішні дії або мирські 
бажання серця. Однак, як завітний 
Ізраїль, ми не просто намагаємось і 
намагаємось змінитись самотужки. 
Якщо ми палко звернемося до Бога, 
Він прийме нас такими, якими ми 
є, і зробить нас набагато кращими, 
ніж ми могли б собі уявити. Відомий 
теолог Роберт Л. Міллет писав про 
“здорове прагнення удосконалю-
ватися”: якщо воно збалансоване “з 
духовною впевненістю, яка є в Ісусі 
Христі і приходить через Нього, 
тоді ми досягнемо успіху” 9. З таким 
розумінням ми можемо чесно сказати 
Небесному Батькові:

Ісусе, я хочу Тобі служить,
Поклич ти мене скоріш,
І кожну хвилину, і кожну мить
Я буду, ким Ти повелиш 10.

Коли ми жертвуємо наше скру-
шене серце Ісусу Христу, Він 
приймає нашу жертву. Він приймає 
нас назад. Якими б не були наші 
втрати, рани чи заперечення, Його 
благодать і зцілення сильніші за все. 
Щиро підкорившись Спасителю, ми 
можемо сказати з впевненістю: “Все 
буде добре”. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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Зустрівши Спасителя, він спитав: 
“Чого ще бракує мені?” 3

Ісус відразу ж відповів, даючи 
пораду, яка була призначена кон-
кретно для того багатого юнака: 
“Ісус каже йому: Коли хочеш бути 
досконалим,— піди, продай добра 
свої та й убогим роздай, і … приходь 
та й іди вслід за Мною” 4.

Юнак був приголомшений; він ні-
коли не замислювався про таку жер-
тву. Він був достатньо смиренним, 
щоб запитати у Господа, але недо-
статньо відданим, щоб дотриматися 
даної йому божественної поради. 
Отримавши відповідь, ми повинні 
бути готовими діяти.

Президент Гарольд Б. Лі навчав: 
“Кожен з нас, якщо ми бажаємо до-
сягти досконалості, повинен одного 
дня запитати себе: “Чого ще бракує 
мені?” 5

Я знаю одну віддану матір, яка 
упокорилася і запитала: “Що зава-
жає мені розвиватися?” В її випадку 
миттєво надійшла відповідь від 
Духа: “Припини скаржитися”. Ця 
відповідь здивувала її; вона ніколи 
не вважала себе скаржницею. Однак 
послання від Святого Духа було 
дуже чітким. Протягом наступних 

є ідеальним супутником для подо-
рожі. Якщо ми смиренні та відкриті 
до навчання, Він візьме нас за руку і 
поведе додому.

Однак упродовж подорожі нам 
потрібно просити скерування у Го-
спода. Нам слід ставити деякі складні 
запитання, такі як: “Що мені слід змі-
нити?”, “Як я можу вдосконалитися?”, 
“Яка слабкість потребує зміцнення?”

Давайте розглянемо розповідь з 
Нового Завіту про багатого молодого 
управителя. Він був праведним юна-
ком, який вже дотримувався Десяти 
заповідей, але він прагнув стати кра-
щим. Його метою було вічне життя.

Старійшина Ларрі Р. Лоуренс
Сімдесятник

Я почав досліджувати Церкву ще 
юнаком. Спочатку мою увагу 
до євангелії привернув приклад 

кількох моїх друзів— святих остан-
ніх днів, але зрештою я зацікавився 
унікальними вченнями. Коли я діз-
нався, що віддані чоловіки та жінки 
можуть продовжувати свій розвиток і 
зрештою стати подібними до наших 
небесних батьків, я був щиро здиво-
ваний. Мені сподобалася ця думка; я 
відчув її істинність.

Невдовзі після свого хрищення, 
вивчаючи Проповідь на горі, я помі-
тив, що Ісус навчав цієї ж істини про 
вічний розвиток у Біблії. Він сказав: 
“Отож, будьте досконалі, як доскона-
лий Отець ваш Небесний!” 1

На даний час я вже понад 40 років 
є членом Церкви і щоразу, коли 
читаю цей вірш з Писань, він нагадує 
мені про нашу мету тут, на землі. 
Ми прийшли сюди, щоб навчатися і 
вдосконалюватися доки поступово 
не станемо освяченими або вдоско-
наленими у Христі.

Подорож учнівства не є легкою. 
Її було названо “шляхом постійного 
вдосконалення” 2. Коли ми просуває-
мося тісною і вузькою дорогою, Дух 
постійно спонукає нас ставати кра-
щими і підійматися вище. Святий Дух 

Чого ще бракує мені?
Якщо ми смиренні та відкриті до навчання, Святий Дух 
спонукатиме нас вдосконалюватись і поведе нас додому, однак 
упродовж подорожі нам потрібно просити скерування у Господа.
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днів вона усвідомила, що має звичку 
скаржитися. Вдячна за спонукання 
для вдосконалення, вона вирішила 
підраховувати свої благословення, 
а не проблеми. Минуло ще кілька 
днів і вона відчула від Духа тепле 
схвалення.

Один смиренний юнак, який, 
здавалось, ніяк не міг знайти для себе 
підходящу дівчину, звернувся по до-
помогу до Господа. Він спитав: “Що 
заважає мені бути підходящим чоло-
віком?” У його розум і серце прийшла 
така відповідь: “Очисти свою мову”. 
У ту мить він усвідомив, що кілька 
грубих зворотів стали частиною 
його лексикону, і він зобов’язався 
змінитися.

Одна незаміжня сестра сміливо 
поставила запитання: “Що мені слід 
змінити в собі?”, і Дух прошепотів їй: 
“Не переривай людей, коли ті гово-
рять”. Святий Дух дійсно дає індиві-
дуалізовані поради. Він абсолютно 
чесний супутник і розповість вам 
те, чого ніхто інший не знає або не 
насмілюється сказати.

Один колишній місіонер відчув, 
що знаходиться в стресі через дуже 
напружений розклад. Він намагався 
знайти час для роботи, навчання, 
сім’ї та церковного покликання. Він 

попросив поради у Господа: “Як 
мені відчути мир, коли я маю стільки 
всього робити?” Відповідь була не 
такою, на яку він очікував; він отри-
мав враження, що йому слід більш 
уважно ставитися до Суботнього 
дня і дотримуватися його святості. 
Він вирішив присвячувати неділю 
служінню Богу— відмовитися від 
занять у навчальному закладі в цей 
день і натомість вивчати євангелію. 
Ця невеличка зміна принесла мир і 
рівновагу, якої він прагнув.

Багато років тому я прочитав у 
церковному журналі історію про 
дівчину, яка жила далеко від дому 
і навчалася в коледжі. Вона відста-
вала у навчанні, її соціальне життя 
було не таким, як вона сподівалася, 
і загалом вона почувалася нещас-
ливою. Зрештою, одного дня вона 
впала навколішки і вигукнула: “Що я 
можу робити, аби покращити своє 
життя?” Святий Дух прошепотів: 
“Підведись і прибери у своїй кімнаті”. 
Це спонукання стало цілковитою 
несподіванкою, але воно було саме 
тим початком, якого вона потребу-
вала. Приділивши час, щоб навести 
лад і привести речі в порядок, вона 
відчула, як Дух наповнив її кімнату і 
її серце.

Святий Дух не говорить нам вдо-
сконалювати все відразу. Якби Він 
так робив, ми б розчарувалися і по-
лишили спроби. Дух працює з нами 
з нашою власною швидкістю, по 
одному кроку за раз, або, як навчав 
Господь, “рядок за рядком, припи-
сання за приписанням, … і благосло-
венні ті, хто прислухається до Моїх 
повчань, … бо тому, хто сприймає, Я 
дам більше” 6. Наприклад, якщо Свя-
тий Дух спонукав вас частіше казати 
“дякую” і ви відреагували на це спо-
нукання, тоді Він може відчути, що 
для вас настав час рухатися далі до 
чогось більш складного— наприклад, 
навчитися казати: “Вибачте, це моя 
провина”.

Досконалим часом, щоб спитати: 
“Чого ще бракує мені?”, є час, коли 
ми причащаємося. Апостол Павло 
навчав, що для кожного з нас це час 
для проведення самооцінки 7. У цій 
атмосфері благоговіння, коли наші 
думки спрямовані до небес, Господь 
може лагідно сказати нам, над чим 
наступним нам слід працювати.

Подібно до вас, я протягом років 
отримав багато послань від Духа, в 
яких мені показувалося, як я можу 
вдосконалюватись. Дозвольте мені 
поділитися кількома особистими при-
кладами послань, які я сприйняв усім 
своїм серцем. Серед цих спонукань 
були такі:

• Не підвищуй свого голосу.
• Організуйся; складай на кожен 

день перелік справ, які слід 
зробити.

• Краще піклуйся про своє тіло, вжи-
ваючи більше фруктів та овочів.

• Частіше відвідуй храм.
• Приділяй час на роздуми перш, 

ніж молитися.
• Проси свою дружину давати тобі 

поради.
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• І будь терпеливим за рулем; не 
перевищуй дозволеної швидко-
сті. (Я все ще працюю над цим 
останнім).

Спокутна жертва Спасителя є тим, 
що уможливлює вдосконалення чи 
освячення. Ми ніколи б не змогли 
зробити це самотужки, але Божої 
милості достатньо, щоб допомогти 
нам. Як одного разу зазначив старій-
шина Девід А. Беднар: “Більшість 
із нас чітко розуміє, що Спокута 
призначена для грішників. Однак 
я не маю такої ж впевненості, що 
ми знаємо і розуміємо, що Спокута 
призначається також і для святих—
для хороших чоловіків і жінок, які є 
слухняними, гідними і сумлінними, і 
які намагаються ставати кращими й 
служити відданіше” 8.

Я хотів би порадити кожному з вас 
якось невдовзі взяти участь у духов-
ній вправі, можливо навіть сьогодні 
ввечері, коли ви промовлятимете 
свої молитви. Смиренно поставте 
Господу таке запитання: “Що заважає 
моєму розвитку?” Іншими словами: 
“Чого ще бракує мені?” Потім тихо 
почекайте відповіді. Якщо ви щирі, то 
невдовзі отримаєте чітку відповідь. 
Це буде одкровення, призначене 
саме для вас.

Можливо Дух скаже вам, що вам 
слід когось простити. Або ви можете 
отримати послання більш розбірливо 
ставитися до фільмів, які дивитеся, 
або музики, яку слухаєте. Ви мо-
жете відчути спонукання бути більш 
чесними у ваших ділових справах 
або більш щедрими, коли сплачуєте 
пожертвування від посту. Можливо-
стей безліч.

Дух може показати нам наші слаб-
кості, але Він також здатен показати 
нам наші сильні риси. Іноді нам 
потрібно запитувати, що ми робимо 

добре, щоб Господь міг надихнути 
і підбадьорити нас. Коли ми чита-
ємо наші патріарші благословення, 
нам нагадується, що наш Небесний 
Батько знає наш божественний 
потенціал. Він щоразу радіє, коли ми 
робимо крок вперед. Для Нього наш 
напрямок набагато важливіший за 
нашу швидкість.

Будьте наполегливими, брати і 
сестри, але ніколи не розчаровуй-
теся. Нам доведеться перейти по 
той бік могили перш, ніж ми дійсно 
досягнемо досконалості, але тут, у 
смертному житті, ми можемо закла-
сти основу. “Це наш обов’язок— бути 
кращими сьогодні, ніж ми були 
вчора, і кращими завтра, ніж ми є 
сьогодні” 9.

Якщо духовне зростання не прі-
оритетне у нашому житті, якщо ми 
не на шляху до постійного вдоско-
налення, ми можемо не отримати 
важливого досвіду, який хоче нам 
дати Бог.

Багато років тому я прочитав це 
висловлювання Президента Спен-
сера В. Кімбола, яке дуже вплинуло 
на мене. Він сказав: “Я пізнав, що 

якщо є серце, сповнене молитвою, 
прагнення праведності, полишення 
гріхів та послух заповідям Бога, 
Господь проливає більше і більше 
світла, доки зрештою не з’явиться 
сила пронизати небесну завісу. … 
Настільки праведна особа має без-
цінне обіцяння, що одного дня вона 
побачить обличчя Господа і знатиме, 
що Він є” 10.

Я молюся, щоб ця найпіднесеніша 
подія одного дня сталася з нами, 
якщо ми дозволимо Святому Духу ве-
сти нас додому. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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І тоді, якщо ти витерпиш це до-
стойно, Бог піднесе тебе на висоту” 
(УЗ 121:7–8).

Приємне слово Бога сповнює нас 
надією, оскільки ми знаємо, що ті, 
хто віддані під час знегоди, матимуть 
більшу нагороду в небесному царстві 
та що “за великою знегодою прихо-
дять благословення” (див. УЗ 58:3–4).

Приємне слово Бога, промовлене 
через пророків, дає нам впевненість 
в тому, що наше вічне запечату-
вання, підтримане нашою вірністю 
божественним обіцянням, які були 
дані нам за наше доблесне слу-
жіння справі істини, благословить 
нас і наших нащадків (див. Orson F. 
Whitney, in Conference Report, Apr. 
1929, 110).

Воно також дає нам упевненість, 
що після того, як ми віддано прожи-
вемо життя, ми не втратимо жодного 
з благословень через те, що щось 
не виконали, якщо ніколи не мали 
можливості це виконати. Якщо ми 
віддано жили до самого часу нашої 
смерті, ми “матимемо всі благосло-
вення, піднесення і славу, які матиме 
будь- який чоловік чи жінка [в яких 
була така можливість]” (Див. The 

Невірність подружжя може зни-
щити стосунки, які, як ми сподіва-
лися, будуть вічними.

Ці та багато інших лих, притаман-
них цьому випробувальному стану, 
іноді змушують нас ставити перед 
собою таке саме запитання, яке по-
ставив пророк Джозеф Сміт: “О Боже, 
де Ти?” (УЗ 121:1).

У ті складні миті в нашому житті, 
приємне слово Бога, яке зцілює пора-
нену душу, приносить таке послання 
втіхи в наше серце і розум:

“Мир душі твоїй; твоя скрута і твої 
страждання будуть лише на корот-
кий час;

Старійшина Франсіско Дж. Віньяс
Сімдесятник

Багато з нас, хто зібралися для 
участі в цій конференції, при-
йшли “почути приємне слово 

Бога, так, слово, яке зцілює поранену 
душу” (Кн. Якова 2:8). Це слово, яке 
можна знайти в Писаннях та послан-
нях наших провідників, несе нам 
надію і втіху в темряві лиха.

Набуваючи життєвого досвіду, 
ми пізнаємо, що радість у цьому 
світі не є повною, але в Ісусі Христі 
наша радість повна (див. УЗ 101:36). 
Він зміцнить нас, щоб ми не зазнали 
ніякого лиха, без того, щоб воно не 
було поглинуто Його радістю (див. 
Алма 31:38).

Наше серце може боліти, коли ми 
бачимо, як близька людина страждає 
від болю, спричиненого жахливою 
хворобою.

Смерть людини, яку ми любимо, 
може залишити порожнечу в нашій 
душі.

Коли хтось з наших дітей відсту-
пає з євангельського шляху, ми мо-
жемо відчувати вину і невпевненість 
щодо їхньої вічної долі.

Надія укласти целестіальний 
шлюб і створити сім’ю в цьому житті 
може почати згасати з плином часу.

Жорстоке ставлення з боку тих, хто 
мав би любити нас, може залишити 
дуже болючі шрами в нашій душі.

Приємне слово Бога
Приємне слово Бога показує нам потребу в безперервному покаянні 
в нашому житті, щоб ми могли утримувати вплив Святого Духа.
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Teachings of Lorenzo Snow, ed. Clyde J. 
Williams [1984], 138).

Отже важливо зрозуміти, що певні 
страждання і лихо також можуть 
увійти в наше життя, якщо ми щиро 
не каємося в наших гріхах. Пре-
зидент Меріон Дж. Ромні навчав: 
“Страждання і лихо, яких зазнають 
люди на цій землі, є наслідком гріхів, 
в яких не покаялися і які не про-
щено. … Подібно до того, як гріх 
супроводжується стражданням і 
смутком, так само і прощення гріхів 
супроводжується щастям і радістю” 
(in Conference Report, Apr. 1959, 11).

Чому відсутність покаяння спри-
чиняє страждання і біль?

Одна з можливих відповідей 
полягає в тому, що “покарання 
було додано, і справедливий закон 
дано, що принесло муки сумління” 
(див. Алма 42:18; див. також вірш 
16). Пророк Джозеф Сміт навчав, 
що ми самі є тими, хто засуджує 
себе, і що муки розчарування у на-
шому розумі роблять їх настільки 
ж нещадними, як озеро, що горить 
вогнем та сіркою (див. Учення 
Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт [2007], с. 224).

Якщо ми робимо спроби заспо-
коїти своє сумління, намагаючись 
“виправдовувати себе [в якійсь мірі] 
через [наші] гріхи (Алма 42:30), 
або намагаємося приховувати їх, 
то єдине, чого ми досягнемо— це 
засмутимо Дух (див. УЗ 121:37) і 
відкладемо наше покаяння. Цей вид 
переконань не тільки є тимчасовим, 
але й зрештою принесе більше болю 
й суму в наше життя і зменшить для 
нас можливість отримати прощення 
наших гріхів.

Для цього виду страждань при-
ємне слово Бога також приносить 
втіху і надію; воно говорить нам, що 
є звільнення від болю, спричине-
ного наслідками гріха. Це звільнення 
приходить завдяки спокутній жертві 
Ісуса Христа і починає діяти, якщо 
ми виявляємо віру в Нього, каємося 
та дотримуємося Його заповідей.

Нам важливо усвідомити, що, по-
дібно до прощення гріхів, покаяння 
є процесом, а не чимось, що відбу-
вається в якусь одну мить. Для нього 
потрібна послідовність на кожному з 
його етапів.

Наприклад, причащаючись, ми 
показуємо Господу, що збираємося 

завжди пам’ятати Його і дотримува-
тися Його заповідей. Це вияв нашого 
щирого наміру.

У ту мить, коли ми починаємо 
пам’ятати Його і дотримуватися 
Його заповідей щодня— а не лише 
в Суботній день— саме тоді про-
щення наших гріхів починає посту-
пово діяти і Його обіцяння про те, 
що Його Дух буде з нами, починає 
здійснюватися.

Без належного послуху, що по-
винен супроводжувати наш намір, 
ефект прощення гріхів може швидко 
зникнути і супровід Духа починає 
віддалятися. Ми будемо наражатися 
на небезпеку шанувати Його своїми 
губами, водночас віддаляючи свої 
серця від Нього (див. 2 Нефій 27:25).

Окрім того, щоб втішати нас, 
приємне слово Бога застерігає нас, 
що цей процес набуття прощення 
наших гріхів може зупинитися, коли 
ми заплутуємося “в марнотах світу”, і 
може відновитися завдяки вірі, якщо 
ми щиро каємося і упокорюємо себе 
(див. УЗ 20:5–6).

Якими можуть бути кілька з тих 
марнот, що можуть зупинити процес 
отримання прощення наших гріхів і 
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які пов’язані з дотриманням святості 
Суботнього дня?

Серед кількох прикладів: запізнення 
на причасні збори без вагомої при-
чини; прибуття туди без попередньої 
самооцінки, щоб не їсти хліб і не пити 
з чаші негідно (див. 1 Коринтянам 
11:28); та прибуття туди, спершу не 
сповідавшись у своїх гріхах та не по-
просивши Бога їх простити.

Інші приклади: неблагоговійна 
поведінка, коли людина обміню-
ється повідомленнями на елек-
тронних пристроях, залишає збори 
відразу як тільки причаститься та 
бере участь у таких заходах в наших 
домівках, які неприйнятні для цього 
священного дня.

Якою може бути одна з причин 
того, чому ми, знаючи все це, часто 
не дотримуємося святості Субот-
нього дня?

У книзі Ісаї ми можемо знайти від-
повідь, яка хоч і пов’язана з Суботнім 
днем, але також стосується інших 
заповідей, яких нам слід дотримува-
тися: “Ради суботи ти стрима[й] ногу 
свою, щоб не чинити своїх забаганок 
у день Мій святий” (Ісая 58:13).

Ключовими словами є 
“стримаєш[ся] …, щоб не чинити своїх 
забаганок” або, іншими словами, щоб 

чинити волю Бога. Нерідко наша 
воля— відточена бажаннями, схиль-
ностями та пристрастями тілесної 
людини— конфліктує з волею Бога. 
Пророк Бригам Янг навчав, що “коли 
воля, пристрасті та почуття людини 
досконало підкоряються Богу і Його 
вимогам, таку людину освячено.—
Якщо мою волю буде поглинуто во-
лею Бога, це приведе мене до всього 
доброго і зрештою увінчає мене 
безсмертям і вічним життям” (Deseret 
News, Sept. 7, 1854, 1).

Приємне слово Бога запрошує 
нас скористатися силою Христової 
Спокути, щоб застосувати її до себе 
і примиритися з Його волею,— а не 
з волею диявола та плоті,— щоб ми 
завдяки Його милості могли бути 
спасенними (див. 2 Нефій 10:24–25).

Приємне слово Бога, яким ми діли-
мося сьогодні, показує нам потребу 
в безперервному покаянні в нашому 
житті, щоб ми могли утримувати 
вплив Святого Духа якомога довше.

Наявність супроводу Духа зробить 
нас кращими людьми. “Він промовля-
тиме спокій і радість [нашим] ду-
шам, … він забере злобу, ненависть, 
заздрість, розбрат і все зле з [наших] 
сердець, і [ми матимемо] єдине 
бажання—чинити добро, нести 

праведність і будувати царство Бога” 
(див. Учення: Джозеф Сміт, с. 100).

Завдяки впливу Святого Духа ми 
не будемо ображатися і не будемо 
ображати інших; ми будемо почува-
тися більш щасливими і наш розум 
буде яснішим. Наша любов до інших 

зросте. Ми будемо більш схильні 
прощати і поширювати щастя серед 
людей, що навколо нас.

Ми будемо відчувати вдячність, 
коли бачимо, як розвиваються інші, 
та будемо прагнути бачити в інших 
людях добро.

Я молюся, щоб ми могли відчути 
радість, що приходить від праг-
нення жити в праведності, та щоб ми 
могли утримувати супровід Святого 
Духа в нашому житті через щире і 
безперервне покаяння. Ми станемо 
кращими людьми і наші сім’ї будуть 
благословенні. Про ці принципи я 
свідчу в священне ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

Сан-Педро, Беліз
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було ретельно складено на певній 
відстані або не прив’язано, могло 
хаотично змитись і розбитись чи по-
шкодитись 5. Після того як я зрозумів 
значення цього вислову, мені стало 
ясно: цей провідник казав нам, що ми, 
місіонери, повинні бути праведними, 
дотримуватися правил і бути підго-
товленими до складних ситуацій.

Цей самий заклик стосується й 
кожного з нас. Я б описав стан бути 
“у повному й зразковому порядку” як 
бути “гідними храму”— у хороші часи 
і погані часи.

Коливання висоти хвиль у Брі-
стольському каналі є до певної міри 
передбачуваним і до нього можна 
бути готовими, а ось бурі й спокуси 
цього життя часто бувають непе-
редбачуваними. Але ми знаємо те, 
що вони прийдуть! Щоб подолати 
труднощі й спокуси, з якими кожен 
з нас неминуче зустрінеться, буде 
необхідна праведна підготовка і 
застосування божественно наданого 
захисту. Ми повинні вирішити, що 
будемо гідні храму, якими б не були 
наші обставини. Якщо ми підготов-
лені, ми не будемо боятися 6.

Щастя в цьому житті і щастя в 
житті прийдешньому взаємопов’язані 
праведністю. Навіть в період між 
смертю і Воскресінням “духи тих, хто 
праведні, буде прийнято до стану 
щастя, який називається раєм, станом 
відпочинку, станом спокою” 7.

На початку Свого земного священ-
нослужіння в Ізраїлі, а пізніше серед 
нефійців, Спаситель звертався до 
питання щастя як в цьому житті, так і у 
вічності. Він підкреслював важливість 
обрядів, але також особливо наголо-
шував на моральній поведінці. Напри-
клад, Його учні будуть благословенні, 
якщо у них буде голод і спрага за пра-
ведністю, якщо вони будуть милостиві, 
чисті серцем, будуть миротворцями 

Коли я був молодим місіонером, 
призначеним служити в Британській 
місії, то моїм першим районом був 
тодішній Брістольський округ. Один 
з місцевих церковних провідників на-
голошував на тому, що місіонери, які 
служать в цьому районі, мають бути 
“у повному й зразковому порядку”.

Спочатку я не міг зрозуміти, чому 
він так казав. Невдовзі я дізнався про 
історію й значення цього морського 
вислову— “у повному й зразковому 
порядку”. Свого часу Брістоль був 
другим найжвавішим портом в Об’єд-
наному Королівстві. Висота припливу 
була дуже високою— 43 фути (13 м), 
вона була другою за висотою у світі. 
Під час відпливу, коли вода відсту-
пала, старі кораблі могли сісти на дно 
і впасти на бік, і якщо кораблі не були 
добре збудовані, вони могли зазнати 
пошкоджень. Крім того, усе, що не 

Старійшина Квентін Л. Кук
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Пророк Легій проголосив: “Якщо 
немає праведності, то й щастя 
немає” 1.

Супротивник успішно насаджує 
один великий міф у розум багатьох 
людей. Він та його емісари заявля-
ють, що справжній вибір, який у нас 
є,— це вибір між щастям і задово-
ленням тепер, у цьому житті, та 
щастям у житті прийдешньому 
(а його, як стверджує супротивник, 
може й не бути). Цей міф є вибором 
хибним, але він дуже спокусливий 2.

Кінцева благородна мета Божого 
плану щастя для праведних учнів 
та навернених сімей— бути об’єд-
наними в любові, злагоді й мирі 
в цьому житті 3  й отримати целе-
стіальну славу у вічностях з Богом 
Батьком, нашим Творцем, і Його 
Улюбленим Сином, Ісусом Христом, 
нашим Спасителем 4.

У повному й 
зразковому порядку: 
будьте гідними храму— і 
в хороші, і в погані часи
Дотримання священних євангельських принципів дозволить нам 
бути гідними храму, знайти радість у цьому житті й приведе нас 
назад у небесний дім.
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та дотримуватимуться й інших мо-
ральних принципів. Ясно, що основ-
ним доктринальним посланням, на 
якому наголошував наш Господь Ісус 
Христос, були праведне ставлення 
і праведна поведінка у щоденному 
житті. Його вчення не тільки заміняли 
елементи закону Мойсея й виходили 
за їх межі 8, але також були й відмовою 
від хибних людських філософій.

Упродовж багатьох століть єван-
гелія Ісуса Христа надихала на віру 
і встановлювала норми поведінки 
стосовно того, що є праведним, 
бажаним і моральним та приносить 
щастя, процвітання і радість. Однак 
принципи та основи моралі, про які 
навчав Спаситель, зазнають сер-
йозних нападок у сучасному світі. 
Християнство піддається нападкам. 
Багато хто вважає, що уявлення про 
те, що є моральним, а що ні, суттєво 
змінилось 9.

Ми живемо у важкі часи. Дедалі 
сильнішою стає тенденція “називати 
зло добром, а добро— злом” 10. Світ, 
який наголошує на своєму самозвели-
ченні та світськості, викликає велике 
занепокоєння. Один відомий пись-
менник, не нашого віросповідання, 
сказав про це так: “На жаль, я бачу 
мало доказів того, що люди справді 
є щасливішими у період, в який ми 
вступаємо, або що їхні діти кращі, або 
що справа соціальної справедливості 
знаходиться в доброму стані, або що 
рівень занепаду шлюбів і все тонші 
й тонші сімейні дерева … обіцяють 
щось інше, крім більшої самотності 
для більшості й застою в цілому” 11.

Очікується, що ми, учні Спаси-
теля, будемо планувати й готуватися. 
У плані щастя моральна свобода 
вибору є центральним організую-
чим принципом і питанням нашого 
вибору 12. Спаситель наголошував 

на цьому впродовж Свого священ-
нослужіння, в тому числі і в притчах 
про нерозумних дів та про таланти 13. 
У кожній з них Господь схвалював 
підготовку й дію та засуджував зволі-
кання й лінощі.

Я визнаю: незважаючи на не-
перевершене щастя, яке втілене в 
божественному плані Бога, іноді воно 
може відчуватися таким далеким і ві-
докремленим від наших існуючих об-
ставин. Попри всі учнівські старання, 

воно може здаватися для нас недосяж-
ним. У нашому обмеженому полі зору 
теперішні спокуси й принади можуть 
здаватися звабливими. З іншого боку, 
нагороди за відмову піддатися цим 
спокусам можуть видаватися дале-
кими й недосяжними. Але справжнє 
розуміння Батькового плану показує, 
що нагороди за праведність доступні 
прямо зараз. Злочестивість же, напри-
клад, аморальна поведінка, ніколи не 
приносить радості. Про це Алма ясно 
сказав своєму сину Коріантону: “Ось, 
я кажу тобі, злочестивість ніколи не 
була щастям” 14.

Наше вчення чітко передано Аму-
леком в Алма 34:32 : “Бо знайте, це 
життя є часом для людей підготуватися 

Угорі: Так само як і для старих кораблів у Брістольській гавані, настануть часи, коли прийде 
відлив і все, що нас тримає на плаву, зникне. У цих випробуваннях, якщо жити гідно храму, 
завжди підтримуючи цю гідність, то це утримуватиме разом те, що справді має значення. 
Справа: Здійснюючи самоконтроль і живучи праведно, ми зміцнюємо свою здатність проти-
стояти спокусі.
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до зустрічі з Богом; так, ось цей день 
цього життя є днем для людей чи-
нити діяння свої”.

То ж як нам підготуватися в такий 
важкий час? Крім того, що треба бути 
гідними храму, є багато принципів, 
які сприяють праведності. Я наго-
лошу на трьох з них.

Перший: праведність у  
самоконтролі й поведінці

Я вважаю, що іноді наш люблячий 
Небесний Батько повинен дивитися 
на нас з тим захопленням, яке відчу-
ваємо ми, дивлячись на своїх малень-
ких дітей, коли вони навчаються і 
зростають. Ми всі спотикаємося й 
падаємо, набуваючи досвіду.

Я вдячний президенту Дітеру Ф. 
Ухтдорфу за виступ на конференції 
в 2015 році 15, в якому він розповів 
про знаменитий експеримент із 
зефіром, проведений в Стенфорд-
ському університеті в 1960- х роках. 
Ви згадаєте: чотирирічним дітям 
дали по одному зефіру. Якби вони 
змогли витримати 15–20 хвилин і не 
покуштували цей зефір, то отримали 
б ще один зефір. Експеримент було 
знято на відео, де можна побачити, 
до чого тільки не вдавалися діти, 
щоб не скуштувати той зефір 16. 
Дехто таки не витримав.

Минулого року професор, який 
проводив той оригінальний експери-
мент, доктор Уолтер Мішель, написав 
книгу, в якій повідомив, що це дослід-
ження було проведене завдяки його 
інтересу до питання самоконтролю, 
а також через його власну звичку до 
куріння. Він особливо був стурбова-
ний після загальної доповіді голов-
ного лікаря США в 1964 році, який 
прийшов до висновку, що куріння 
викликає рак легенів 17. Основуючись 
на багаторічних дослідженнях, один 
з його колег- фахівців повідомив, що 

“самоконтроль— як той м’яз: чим 
більше ним працювати, тим сильнішим 
він стає. Уникнення одного разу чогось 
того, що спокушає, допомагатиме вам 
розвинути здатність не піддаватися 
іншим спокусам у майбутньому” 18.

Принцип вічного розвитку такий: 
здійснюючи самоконтроль і живучи 
праведно, ми зміцнюємо свою здат-
ність протистояти спокусі. Це вірно 
як в духовній сфері, так і в матеріаль-
них справах.

Чудовим прикладом цього є наші 
місіонери. Вони розвивають в собі 
риси, притаманні Христу, і надають 
особливого значення послуху та 
духовності. Від них очікується до-
тримання насиченого розкладу і про-
ведення їхніх днів у служінні іншим. 
Вони одягнені скромно, в класичній 
традиції, а не недбало чи нескромно, 
як це дуже поширено сьогодні. Їхня 
поведінка та вигляд передають мо-
ральне, серйозне послання 19.

У нас приблизно 230000 молодих 
людей, які служать зараз місіонерами 
або які повернулися з місіонерського 
служіння в останні п’ять років. Вони 
розвинули в собі дивовижну духовну 
силу та самодисципліну, які потрібно 
буде й далі виявляти, інакше ці якості 
атрофуються так само, як і м’язи, якими 
не користуються. Усім нам потрібно 
розвивати й демонструвати поведінку 
та мати належний зовнішній вигляд, які 
вказують, що ми— справжні послідов-
ники Христа. Ті, хто відмовляється 
або від праведної поведінки, або від 
достойного, скромного вигляду, відда-
ються стилю життя, який не приносить 
ні радості, ні щастя.

Відновлена євангелія дає нам про-
ект плану щастя й стимул, щоб розу-
міти його і виявляти самоконтроль та 
уникати спокуси. Вона також навчає 
нас, як каятись, коли допускаються 
порушення.

Другий: шанування Суботнього дня 
збільшуватиме праведність і буде 
захистом для сім’ї

Рання християнська Церква 
перенесла дотримання Суботнього 
дня із суботи на неділю в пам’ять 
про Господнє воскресіння. Інші ос-
новні священні цілі Суботнього дня 
залишилися незмінними. Для юдеїв і 
християн Суботній день символізує 
великі труди Бога 20.

Недавно ми з дружиною та двоє 
моїх колег зі своїми дружинами були 
запрошені взяти участь в єврейському 
шабаті на запрошення нашого доро-
гого друга Роберта Абрамса та його 
дружини Діани у них вдома у Нью- 
Йорку 21. Святкування єврейського 
шабату почалося у п’ятницю ввечері. 
У центрі його було вшанування Бога 
як Творця. Святкування розпочалося 
із благословення сім’ї та з гімну, що 
співають в шабат 22. Ми приєдналися 
до церемоніального обмивання рук, 
до благословення хліба, молитов, 
куштування кошерної їжі, цитування 
Писань та співу у святковому настрої 
пісень, які співають в шабат. Ми 
слухали слова івриту, слідкуючи за 
їх перекладом англійською мовою. 
Найважливіші уривки з Писань, які 
були прочитані зі Старого Завіту, 
були дорогі й нам, і це були слова з 
книги Ісаї, які проголошували Суботу 
приємністю 23, і з книги Єзекіїля про 
те, що Субота “стан[е] знаком поміж 
Мною та між вами, щоб пізнати, що 
Я— Господь, Бог ваш!” 24

Невимовне враження залишив 
цей чудовий вечір завдяки любові 
й відданості, що відчуваються в цій 
сім’ї, а також їхній відповідально-
сті перед Богом. Коли я думав про 
цю подію, то згадував про страшні 
переслідування, яких впродовж 
століть зазнавали євреї. Очевидно, 
шанування Суботнього дня було 
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“постійним завітом”, який зберігав і 
благословляв єврейський народ на 
виповнення сказаного у Писаннях 25. 
Це також сприяло тому надзвичай-
ному сімейному життю й щастю, що 
спостерігаються в житті багатьох з 
єврейського народу 26.

Для членів Церкви Ісуса Христа 
Святих Останні Днів шанування 
Суботнього дня є виявом правед-
ності; воно благословляє і зміцнює 
сім’ї, поєднує нас з Творцем і збіль-
шує щастя. Суботній день може 
допомогти нам відділитися від того, 
що є легковажним, недоречним або 
аморальним. Він дозволяє нам бути у 
світі, але не від світу.

За останні шість місяців у Церкві 
відбулася одна найпомітніша зміна. 
Вона стосується реакції членів Церкви 
на оновлений акцент, зроблений 
Першим Президентством і Квору-
мом дванадцятьох на Суботньому 
дні, та на заклик президента Рассела 
М. Нельсона зробити Суботній день 
приємністю 27. Багато членів Церкви 
розуміє, що справжнє дотримання Су-
ботнього дня у святості є прихистком 
від штормів цього життя. Це також і 
ознака нашої відданості Небесному 
Батьку та більш глибокого розуміння 
священності причасних зборів. І хоч у 
нас попереду довга дорога, але ж ми 
маємо чудовий її початок. Я закликаю 
всіх нас продовжувати й далі дослуха-
тися до цієї поради і покращити наше 
поклоніння в Суботній день.

Третій: божественний захист  
надається, коли ми праведні

За божественним планом Бога ми 
благословенні мати дар Святого Духа. 
Цей дар є “право[м] кожного гідного 
… на напарництво Святого Духа” 28. 
Цей член Божества служить діючою 
очищувальною силою, якщо євангелія 
стоїть на першому місці в нашому 

житті. Він також є голосом попере-
дження проти зла та голосом захисту 
проти небезпеки. Коли ми пливемо 
морями життя, вкрай необхідно 
прислухатися до спонукань Святого 
Духа. Дух допомагатиме нам уникати 
спокус і небезпек, Він втішатиме нас і 
вестиме через труднощі. “А плід духа: 
любов, радість, мир, довготерпіння, 
добрість, милосердя, віра” 29.

Дотримання священних єван-
гельських принципів дозволить нам 
бути гідними храму, знайти радість 
у цьому житті й приведе нас назад у 
небесний дім.

Мої дорогі брати і сестри, життя— 
нелегке, інакшим воно й не може 
бути. Це час перевірки і випробу-
вання. Як і для старих кораблів у 
Брістольській гавані, настануть часи, 
коли прийде відлив і здаватиметься, 
що ніби все, що нас тримає на плаву 
в цьому світі, зникає. Ми можемо 
сісти на дно і навіть перекинутися на 
бік. У цих випробуваннях, я обіцяю 
вам: якщо жити гідно храму, завжди 
підтримуючи цю гідність, то це 
утримуватиме разом те, що справді 
має значення. Солодкі благословення 
миру, щастя і радості разом з благо-
словеннями вічного життя та целе-
стіальної слави з нашим Небесним 
Батьком та Його Сином, Ісусом Хри-
стом, виповняться. Я про це свідчу в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. 2 Нефій 2:13. Цей уривок з Писань є части-

ною паралелізму в Книзі Мормона. Цікаво, 
що багато хто з пророків, чиї писання й 
проповіді вміщені в Книзі Мормона, вдава-
лися до цього літературного засобу, щоб 
наголосити на важливості доктринальних 
концепцій. Див., наприклад, 2 Нефій 9:25 
(Яків) і 2 Нефій 11:7 (Нефій).

 2. Див. 2 Нефій 28.
 3. Див. 4 Нефій 1:15–17.
 4. Див. Учення і Завіти 59:23.
 5. Див. Wiktionary, “shipshape and Bristol 

fashion,” wiktionary.org.
 6. Див. Учення і Завіти 38:30.

 7. Алма 40:12; курсив додано.
 8. Див. Матвій 5, вступ до розділу.
 9. Див. Carl Cederstrom, “The Dangers of 

Happiness”, New York Times, July 19, 2015, 
Sunday Review section, 8.

 10. 2 Нефій 15:20.
 11. Ross Douthat, “Gay Conservatism and 

Straight Liberation”, New York Times, 
June 28, 2015, Sunday Review section, 11.

 12. Див. 2 Нефій 2.
 13. Див. Матвій 25:1–30.
 14. Алма 41:10.
 15. Див. Дітер Ф. Ухтдорф, “Продовжуйте з 

терпінням”, Ліягона, трав. 2010, с. 56.
 16. Див. Walter Mischel, The Marshmallow 

Test: Mastering Self- Control (2014); 
див. також Jacoba Urist, “What the 
Marshmallow Test Really Teaches about 
Self- Control,” Atlantic, Sept. 24, 2014, 
theatlantic.com.

 17. Див. Mischel, The Marshmallow Test, 
136–38.

 18. Maria Konnikova, “The Struggles of a 
Psychologist Studying Self- Control,” New 
Yorker, Oct. 9, 2014, newyorker.com, citing 
Roy Baumeister, a professor of psychology 
at Florida State University who studies 
willpower and self- control.

 19. Див. Malia Wollan, “How to Proselytize,” 
New York Times Magazine, July 19, 
2015, 21. Вона цитує Маріо Діаса, з 
Бразильського центру підготовки 
місіонерів.

 20. Див. Путівник по Писаннях, “Суботній 
день”.

 21. Старійшина Вон Дж. Кітч та його 
дружина Берніс і Джон Тейлор та його 
дружина Джен приєдналися до мене й 
моєї дружини, щоб провести чудовий 
Суботній день з Робертом Абрамсом 
та його дружиною Діаною 8 травня 
2015 р. Містер Абрамс відслужив 
чотири терміни в якості генерального 
прокурора штату Нью- Йорк і впродовж 
багатьох років є другом Церкви. Містер 
Абрамс також запросив і двох своїх 
колег- євреїв та їхніх дружин.

 22. Співали суботній застільний гімн Shalom 
Aleichem (“Мир вам”).

 23. Див. Ісая 58:13–14.
 24. Єзекіїль 20:20.
 25. Див. Вихід 31:16–17.
 26. Див. Joe Lieberman, The Gift of Rest: 

Rediscovering the Beauty of the Sabbath 
(2011). Чудова книга сенатора Лібермана 
описує юдейський шабат і містить в собі 
натхненні думки.

 27. Див. Ісая 58:13–14; див. також Рассел 
М. Нельсон, “Субота є приємністю”, 
Ліягона, трав. 2015, сс. 129–132.

 28. Путівник по Писаннях, “Святий Дух”.
 29. Галатам 5:22.
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У зв’язку з їхнім покликанням 
служити членами Кворуму дванад-
цятьох, ми звільняємо від покликань 
Рональда А. Разбанда як члена пре-
зидентства сімдесятників та старій-
шину Разбанда і старійшину Дейла Г. 
Ренлунда як членів Першого кворуму 
сімдесятників.

Ті, хто бажають виявити вдячність, 
можуть це зробити.

Запропоновано, щоб ми звільнили 
з вдячністю за їхнє віддане служіння 
старійшину Дона Р. Кларка як члена 
Першого кворуму сімдесятників та 
старійшин Коічі Аоягі та Брюса А. 
Карлсона як членів Другого кворуму 
сімдесятників і призначили їх почес-
ними генеральними авторитетами.

Ті, хто бажають приєднатися до 
нас у вияві вдячності за їхнє чудове 
служіння, будь ласка, виявіть це.

Ми також звільняємо від покли-
кання територіальним сімдесятником 
Сергія А. Ковальова.

Хто проти, можуть також вказати.
Результати голосування записано.
Запропоновано, щоб ми підтри-

мали радників у Першому Прези-
дентстві і Кворум Дванадцятьох 
Апостолів як пророків, провидців 
і одкровителів.

Всі хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є, виявіть таким 
же чином.

Результати голосування записано.

Представлено президентом Генрі Б. Айрінгом
Першим радником в Першому Президентстві

Брати і сестри, Президент Монсон  
попросив мене представити 
вам зараз для підтримки гене-

ральних авторитетів, територіальних 
сімдесятників та генеральні прези-
дентства допоміжних організацій 
Церкви.

Запропоновано, щоб ми підтри-
мали Томаса Спенсера Монсона як 
пророка, провидця і одкровителя і 
Президента Церкви Ісуса Христа Свя-
тих Останніх Днів; Генрі Бенніона  
Айрінга як першого радника в Пер-
шому Президентстві і Дітера Фрід-
ріха Ухтдорфа як другого радника 
в Першому Президентстві.

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

виявити це.
Результати голосування записано.
Запропоновано, щоб ми під-

тримали Рассела М. Нельсона як 
президента Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів і наступних братів, як 
членів цього кворуму: Рассела М. 
Нельсона, Далліна Х. Оукса, М.  
Рассела Балларда, Роберта Д. Хейлза, 
Джеффрі Р. Холланда, Девіда А. 
Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда 
Крістофферсона, Ніла Л. Андерсена 
та, як нових членів Кворуму дванад-
цятьох, Рональда А. Разбанда, Гарі Е. 
Стівенсона та Дейла Г. Ренлунда.

Хто підтримує, будь ласка, виявіть 
це підняттям руки.

Суботня післяобідня сесія | 3 жовтня 2015 р.

Підтримка  
церковних чинів
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би звернутися безпосередньо до 
молоді— благородної молоді— та бла-
городної дорослої молоді, бо “моя 
душа втішається простотою …, щоб 
[ми] могли пізнавати” 2.

Зараз у вашому житті критично 
важливий період. Вибір, який ви 
робите— місія, освіта, шлюб, кар’єра 
та служіння в Церкві— вплине на 
вашу вічну долю. Це означає, що ви 
будете завжди дивитися вперед— 
вдивлятися в майбутнє.

Як пілот ВПС, я навчився такого 
принципу: ніколи свідомо не лети в 
грозу. (Я не розповім вам, як дізнався 
про нього). Замість цього, облети її, 
візьми інший курс або зачекай, доки 
гроза не закінчиться перш, ніж йти на 
посадку.

Любі молоді дорослі брати і 
сестри, я хочу допомогти вам “летіти 
так, як слід” у грозах останніх днів, 
що насуваються. Ви— пілоти. Ви 
відповідальні за те, щоб думати 
про наслідки кожного вибору, який 
ви робите. Запитуйте себе: “Якщо 
я зроблю цей вибір, що найгірше 
може статися?” Ваші праведні ви-
бори не дозволять вам збитися  
з курсу.

Старійшина Роберт Д. Хейлз
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Багато було написано і сказано 
про сьогоднішнє покоління 
дорослої молоді. Дослідження 

показують, що багато з них відкида-
ють організовану релігію. Багато з 
них мають борги і не мають ро-
боти. Більшості до вподоби думка 
про шлюб, але багато хто не бажає 
зробити цей крок. Зростає чисель-
ність тих, хто не хоче мати дітей. Без 
євангелії та натхненного скерування 
багато хто блукає невідомими шля-
хами і збивається з дороги.

На щастя, ця тенденція майже не 
стосується молодих дорослих членів 
Церкви, зокрема тому, що вони 
благословенні євангельським пла-
ном. Серед складових цього вічного 
плану: міцно триматися за жезл із 
заліза— припадати до Божого слова і 
слова Його пророків. Нам потрібно 
міцніше схопитися за жезл із заліза, 
який веде нас назад до Нього. Зараз 
для всіх нас “день обрання” 1.

Коли я ще хлопчиком був майже 
готовий зробити не дуже обдума-
ний вибір, мій батько іноді казав: 
“Роберте, вирівняй курс і лети так, 
як слід!” З вами теж бувало щось 
подібне. У дусі його прямоти, я хотів 

Боротися з викликами 
сьогоднішнього світу
Вибір, який ви робите— місія, освіта, шлюб, кар’єра та служіння 
в Церкві— вплине на вашу долю у вічності.

Ті, хто бажають приєднатися до 
нас у вияві вдячності за його слу-
жіння, будь ласка, виявіть це.

Зараз ми відкликаємо брата 
Джона С. Теннера як першого рад-
ника в генеральному президентстві 
Недільної школи та брата Девіна Г. 
Дюрранта як другого радника в ге-
неральному президентстві Недільної 
школи. Як було оголошено раніше, 
брата Теннера було призначено слу-
жити президентом УБЯ- Гавайї.

Всі, хто бажають приєднатися 
до нас у вияві вдячності цим братам 
за їхнє служіння і відданість, будь 
ласка, виявіть це.

Брата Девіна Г. Дюрранта було 
тепер покликано служити першим 
радником в генеральному прези-
дентстві Недільної школи і брата 
Брайяна К. Ештона служити другим 
радником в генеральному прези-
дентстві Недільної школи.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є.
Запропоновано, щоб ми підтри-

мали інших генеральних авторите-
тів, територіальних сімдесятників і 
генеральні президентства допоміж-
них організацій, які зараз служать.

Всі хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є.
Голосування було записане. Ми 

запрошуємо тих, хто голосував 
проти будь- кого з запропонованих 
братів, зв’язатися зі своїми прези-
дентами колів.

Дякуємо вам, брати і сестри, за 
вашу віру й молитви за провідників 
Церкви.

Зараз ми просимо нових членів 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
зайняти свої місця на подіумі. Вони 
матимуть нагоду звернутися до нас 
завтра вранці. ◼
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Замисліться: якщо ви зробите ви-
бір не вживати алкогольних напоїв, 
ви не станете алкоголіком! Якщо ви 
зробите вибір ніколи не брати гро-
шей в борг, ви уникнете можливості 
збанкрутіти!

Одна з цілей Писань— показати 
нам, як праведні люди реагують на 
спокусу та зло. Коротко кажучи, вони 
уникають їх! Йосип втік від дружини 

Потіфара 3. Легій забрав свою сім’ю і 
полишив Єрусалим 4. Марія та Йосип 
втекли в Єгипет, щоб врятуватися від 
злочестивого плану Ірода 5. У кожному 
випадку Небесний Батько попере-
джав цих віруючих людей. Подібним 
чином, Він допоможе нам знати, чи 
слід воювати, тікати або плисти за 
течією наших обставин, що розгорта-
ються. Він промовлятиме до нас через 
молитву і, коли ми молимося, ми 
матимемо Святого Духа, Який нас ске-
ровуватиме. У нас є Писання, вчення 
сучасних пророків, патріарші благо-
словення, поради натхненних батьків, 
провідників священства і допоміжних 
організацій та, найголовніше, тихий, 
лагідний голос Духа.

Господь завжди дотримується 
Свого обіцяння: “Я вестиму вас” 6. 

Єдине питання полягає в тому, чи 
дозволимо ми, щоб нас вели? Чи бу-
демо ми дослухатися до Його голосу 
та голосу Його слуг?

Я свідчу, що якщо ви тут для 
Господа, Він буде тут для вас 7. Якщо 
ви любите Його і дотримуєтеся Його 
заповідей, Його Дух буде перебувати 
з вами і скеровувати вас. “Поклади 
довіру свою на Того Духа, Який веде 
чинити добре. … Через це знатимеш 
ти все, … стосовно праведного” 8.

Взявши ці принципи за основу, чи 
можу я дати вам кілька практичних 
порад?

Багато хто з вашого покоління 
поринув у нищівні борги. Коли я був 
молодим дорослим, моїм президен-
том колу був інвестиційний банкір 
з Уолл- стріт. Він навчив мене: “Ти 
багатий, якщо можеш жити щасливо 
в межах своїх статків”. Як ви можете 
це робити? Сплачуйте вашу десятину, 
а потім заощаджуйте! Коли ви більше 
заробляєте, більше заощаджуйте. Не 
змагайтеся з іншими, щоб мати кош-
товні іграшки. Не купуйте того, чого 
не можете собі дозволити.

Багато дорослої молоді у світі 
беруть гроші в борг, щоб здобути 
освіту, лише щоб дізнатися, що 
вартість навчання більша, ніж вони в 
змозі повернути. Шукайте стипендії 

та гранти. Якщо можливо, влаштуй-
теся на роботу на неповний робочий 
день і це допоможе вам оплачувати 
вашу освіту. Для цього потрібно буде 
піти на певні жертви, але це допо-
може вам досягти успіху.

Освіта готує вас до кращих нагод 
для працевлаштування. Завдяки їй 
ви маєте кращу можливість служити 
і благословляти людей, що навколо 
вас. Вона ставить вас на шлях нав-
чання, що триватиме все життя. Вона 
зміцнить вас для битви з невіглаством 
та помилками. Пророк Джозеф Сміт 
навчав: “Знання розсіює темряву, 
непевність і сумнів, бо ці не можуть 
існувати там, де є знання. … У знанні 
криється сила” 9. “Бути освіченим 
добре, якщо прислухаєшся до порад 
Бога” 10. Освіта підготує вас до подій, 
що попереду, зокрема до шлюбу.

І знов, чи можу я говорити від-
верто? Шлях, який веде до шлюбу, 
проходить через територію, що на-
зивається побачення! Побачення— це 
нагода для тривалих розмов. Коли ви 
ходите на побачення, дізнавайтеся 
якомога більше одне про одного. 
Якщо можливо, познайомтеся з 
сім’ями одне одного. Чи є схожими 
ваші цілі? Чи поділяєте ви однакові 
почуття щодо заповідей, Спасителя, 
священства, храму, батьківства, 

Драммен, Норвегія



46 СУБОТНЯ ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 3 ЖОВТНЯ 2015 Р.

покликань у Церкві та служіння 
іншим? Чи бачили ви одне одного за 
стресових обставин, під час реа-
гування на успіх чи невдачу, тоді, 
коли стримуєте гнів та маєте справу 
з перешкодами? Чи людина, з якою 
ви зустрічаєтеся, принижує інших, 
чи надихає їх? Чи є її ставлення, мова 
та поведінка такими, з якими би ви 
хотіли жити щодня?

Хоча ніхто з нас не укладає шлюб 
з досконалістю; ми укладаємо 
шлюб з потенціалом. Гарний шлюб 
включає в себе не лише те, чого я 
хочу, але також і те, яким вона— та, 
що буде моєю супутницею,— хоче і 
потребує, щоб я був.

Говорячи просто, будь ласка, не 
приходьте на побачення, коли вам 
вже за 20, лише для того, щоб “гарно 
провести час”, тим самим відклада-
ючи шлюб на догоду іншим інте-
ресам чи заходам. Чому? Тому, що 
побачення і шлюб не є кінцевими 
пунктами призначення. Вони є воро-
тами до того місця, куди ви зрештою 
прагнете потрапити. “Покине тому 
чоловік свого батька та матір свою, 
та й пристане до жінки своєї” 11.

Ваш обов’язок зараз— бути гідними 
особи, з якою ви хочете одружитися. 
Якщо ви хочете одружитися з роз-
судливою, привабливою, чесною, 
щасливою, працьовитою, духовною 
особою, будьте такою особою. Якщо 
ви є такою особою і не одружені, 

виявляйте терпіння. Чекайте на від-
повідь Господа. Я свідчу, що Господь 
знає ваші прагнення і любить вас 
за вашу сумлінну відданість Йому. 
У Нього є план для вас, чи то це 
станеться у цьому житті, чи в при-
йдешньому. Прислухайтеся до Його 
Духа. “Не прагніть радити Господові, 
а беріть пораду з Його рук” 12. У цьому 
житті або в прийдешньому Його 
обіцяння буде виконано. “Якщо ви 
будете готові, ви не злякаєтеся” 13.

Якщо у вас немає значних ресур-
сів, не хвилюйтеся. Один чудовий 
член Церкви недавно сказав мені: 
“Не гроші допомогли мені виховати 
дітей; виховати їх мені допомогла 
віра”. У цих словах— велика істина. 
Почніть виявляти свою віру в кожній 
сфері свого життя. Якщо ви цього 
не зробите, то будете страждати від 
того, що я назвав би “атрофією віри”. 
Зменшиться сама сила, потрібна для 
виявлення вашої віри. Тому вияв-
ляйте свою віру щодня і ви будете 
“става[т]и все сильнішими і сильні-
шими … і все стійкішими і стійкі-
шими у вірі в Христа” 14.

Щоб бути готовими до шлюбу, 
пересвідчіться в тому, що ви гідні 
приймати причастя і мати храмову 
рекомендацію. Регулярно відві-
дуйте храм. Служіть у Церкві. Окрім 
служіння в церковних покликаннях, 
наслідуйте взірець Спасителя, який 
просто “ходив … добро чинячи” 15.

Отже, у вас можуть бути серйозні 
запитання щодо вибору, який стоя-
тиме перед вами. Коли я був молодим 
дорослим, я шукав поради у своїх 
батьків та відданих, довірених порад-
ників. Одним з них був провідник свя-
щенства, іншим— вчитель, який вірив 
у мене. Обидва сказали мені: “Якщо 
ти хочеш моєї поради, будь готовий 
її прийняти”. Я зрозумів, що малося 
на увазі. З молитвою виберіть собі 
наставників, які щиросердно прагнуть 
вашого духовного благополуччя. З 
обережністю ставтеся до порад від 
ваших однолітків. Якщо ви прагнете 
більшого, ніж маєте зараз, запитуйте 
старших, а не однолітків! 16

Пам’ятайте, ніхто не може зробити 
за вас вибір тягтися вгору. Лише ваша 
віра і молитви спонукатимуть вас під-
вестися і відчути могутню зміну серця. 
Тільки ваша рішучість бути слухняним 
може змінити ваше життя. Завдяки Спа-
сителевій спокутній жертві заради вас, 
у вас є сила 17. У вас є ваша свобода 
вибору, ви маєте міцні свідчення, якщо 
ви слухняні, і ви можете дослухатися 
до Духа, який скеровує вас.

Нещодавно один молодий 
дорослий кінорежисер сказав, що 
відчуває свою належність до “поко-
ління гульвіс”— покоління, яке “шукає 
надію, радість і звершення, але 
шукає у всіх хибних місцях і у хибні 
способи” 18.

У Спасителевій притчі про блуд-
ного сина, на сина чекало багато 
благословень, але перш, ніж він зміг 
їх отримати, він мав уважно подиви-
тися на своє життя, свій вибір та свої 
обставини. Диво, яке сталося потім, 
описано в Писаннях простою фра-
зою: “Він спам’ятався” 19. Чи можу я 
закликати вас спам’ятатися? У Церкві, 
коли слід приймати важливі рішення, 
ми часто проводимо збори рад. 
Сімейні ради проводяться з такою ж 
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запрошують: “Слухай обраний на-
роде, те, що твій Господь сказав!” 4

Виношувати, підносити, 
носити, визволяти. Це могутні, 
надихаючі месіанські слова. Вони 
означають допомогу й надію для 
безпечного руху з того місця, де ми 
є, у те місце, де нам потрібно бути—
але куди ми не можемо дістатися без 
допомоги. Ці слова також означають 
тягар, зусилля і втому—слова, які є 
найбільш підходящими, коли опису-
ється місія Того, Хто, за невимовну 
ціну, піднімає нас, коли ми впали, 
несе нас вперед, коли нам не стає 
сил, безпечно доводить нас додому, 
коли безпека, здається, недосяжною. 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Дозвольте мені приєднатися 
до всіх вас у привітанні 
старійшини Рональда А. 

Разбанда, старійшини Гарі Е. 
Стівенсона і старійшини Дейла Г. 
Ренлунда та їхніх дружин у найкра-
щому товаристві, яке вони тільки 
можуть уявити собі.

Пророкуючи про Спокуту Спа-
сителя, Ісая писав: “Він немочі наші 
узяв і наші болі поніс” 1. Величне 
видіння останніх днів наголошує, 
що “[Ісус] прийшов у світ, … щоб … 
нести гріхи світу” 2. І давні, і сучасні 
Писання свідчать, що “Він вику-
пив їх, і їх підніс і носив їх усі дні 
в давнину” 3. У відомому гімні нас 

Оце мати твоя
Жодна любов у смертному житті не наближається до чистої  
любові Ісуса Христа більше, ніж безкорислива любов, яку любляча 
матір має до своєї дитини.

метою. Ви можете провести те, що я 
назвав би “особистою радою”. Після 
молитви проведіть деякий час на 
самоті. Подумайте про те, що у вас 
попереду. Спитайте себе: “У яких 
сферах життя я прагну зміцнитися, 
щоб мати змогу зміцнювати інших? 
Де я хочу бути через рік? Через два 
роки? Який вибір мені слід зро-
бити, щоб потрапити туди? Просто 
пам’ятайте, що ви— пілот і що на 
вас покладено відповідальність. Я 
свідчу, що коли ви спам’ятаєтеся, 
ваш Небесний Батько прийде до вас. 
Він допомагатиме вам рукою Свого 
Святого Духа, Який приносить втіху.

Я свідчу, що Бог живий. Я 
приношу моє особливе свідчення 
про те, що Спаситель вас любить. 
“Браття, хіба не підемо ми далі у 
[Його] величній справі? Рушаймо 
вперед, а не назад” 20. Коли ви 
йтимете за Ним, Він зміцнить і 
підтримає вас. Він поведе вас вгору 
до вашого найвищого дому. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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“Мій Батько послав Мене,— сказав 
Він,— щоб Мене було піднято на хре-
сті; … щоб так як Мене було піднято 
… так і людей буде піднято … [до 
Мене]” 5.

Але чи чуєте ви, як ця мова 
використовується у ще одній сфері 
людського життя, в якій ми також 
застосовуємо такі слова як: носити, 
підносити, виношувати та підні-
мати, трудитися й визволяти? Те, 
що Ісус сказав Івану, здійснюючи акт 
Спокути, те каже й усім нам: “Оце 
мати твоя!” 6

Сьогодні я проголошую з цього 
подіуму те, що було сказано тут і 
раніше: жодна любов у смертному 
житті не наближається до чистої 
любові Ісуса Христа більше, ніж 
безкорислива любов, яку любляча 
матір має до своєї дитини. Коли Ісая, 
говорячи про Месію, хотів розпові-
сти про любов Єгови, він використав 
образ відданості матері. “Чи жінка за-
буде своє немовля?”,— запитує він. Те, 
що він має на увазі, як би абсурдно 
не звучала ця фраза, подумати, що 
Христос може забути нас, є набагато 
безглуздішим 7.

Така міцна любов “довго терпить, 
і є добр[ою], … не шукає для себе, 
… але … зносить усе, вірить усьому, 
надіється на все, витерпить усе” 8. 
Найобнадійливішим з усього є те, 
що така вірність “ніколи не минає” 9. 

“Бо гори зрушаться, і пагорби 
зсунуться,— сказав Єгова,— але Моя 
доброта не зрушиться від тебе” 10. Те 
саме кажуть і наші матері.

Бачите, вони не тільки виношують 
нас, але й продовжують нести тягарі 
разом з нами. Не лише передпо-
логове виношування, але й носіння 
протягом всього життя робить мате-
ринство таким вражаючим подвигом. 
Звичайно, є жахливі винятки цьому, 
але більшість матерів інтуїтивно, 
підсвідомо знають, що це священна 
довіра вищого порядку. Вага цього 
розуміння, особливо на молодих ма-
теринських плечах, часом може бути 
дуже приголомшливою.

Чудова молода матір недавно 
написала мені: “Як це так, що людина 
може любити дитину так глибоко, 
що охоче віддає їй значну частину 
своєї свободи? Як любов у смертному 
житті може бути такою міцною, що 
ви добровільно підкоряєтеся відпо-
відальності, вразливості, тривогам 
і душевним стражданням та пере-
живаєте це знов і знов? Яка любов у 
смертному житті може змусити вас 
відчувати, як тільки у вас з’явилася 
дитина, що ваше життя вже ніколи 
не належатиме вам знову? Материн-
ська любов— це щось божественне. 
Цьому немає пояснення. Те, що ро-
блять матері, є важливою складовою 
у Христовій роботі. Цього знання має 

бути достатньо, щоб розповісти нам, 
що вплив такої любові сягатиме між 
нестерпним і надзвичайним, знов і 
знов, поки, із забезпеченням безпеки 
й спасіння найостаннішої дитини на 
землі, ми зможемо сказати разом з 
Ісусом: “[Батьку], довершив Я те діло, 
що Ти дав Мені виконати” 11.

Пам’ятаючи про красу цього 
листа, дозвольте мені розповісти три 
історії, в яких відображено велич 
впливу матерів, свідками якої я став 
під час свого служіння лише кілька 
тижнів тому:

Моя перша історія є застережен-
ням, яке нагадує нам, що не кожне 
материнське зусилля є казкою зі ща-
сливим кінцем, принаймні не скорим. 
Це історія про розмову з моїм доро-
гим другом, якому було вже за 50 і 
який помирав вже не будучи членом 
цієї Церкви, про істинність якої він 
знав у своєму серці. Як би сильно я 
не старався втішити його, здавалося, 
що спокою йому принести я не міг. 
Зрештою він подивився мені в очі і 
сказав: “Джеффе, як би болісно мені 
не було стояти перед Богом, мені 
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тяжко від думки, як я буду стояти 
перед своєю матір’ю. Найважливі-
шим для неї були євангелія і її діти. Я 
знаю, що розбив її серце, і це розби-
ває й моє серце”.

Отже, я абсолютно впевнений, що 
після смерті мого друга, його матір зу-
стріла його з відкритими, люблячими 
обіймами; так і роблять батьки. Однак 
попередженням у цій історії є те, що 
діти можуть розбивати серця своїх 
матерів. Тут, також, ми бачимо ще 
одне порівняння з божественним по-
рядком. Мені не потрібно нагадувати 
нам про те, що Ісус помер з розбитим 
серцем, яке було стомлене і висна-
жене від понесених Ним гріхів світу. 
Отже, в будь- який момент спокуси, 
ми можемо подивитися на свою матір 
і на нашого Спасителя, і оберегти їх 
обох від смутку за наші гріхи.

У другій історії я розповім про мо-
лодого чоловіка, який поїхав на місію, 
будучи гідним, але, через власний 
вибір, повернувся додому раніше 
через потяг до особи своєї статі та 
певної травми, якої він зазнав через 
це. Він все ще був гідний, але його 
віра зазнала кризи, його емоційна 
ноша стала ще важчою, а його ду-
ховна біль ставала дедалі глибшою. В 
ньому підмінювали одне одного біль, 
збентеження, злість і самотність.

Допомагаючи йому, його прези-
дент місії, його президент колу і його 
єпископ провели незліченні години, 
вивчаючи його проблему, пролива-
ючи сльози й благословляючи його, 
але велика частка його душевної рани 
була настільки особистою, що він не 
допускав їх принаймні до якихось її 
часток. Його дорогий батько в цій 
історії вилив усю свою душу, допома-
гаючи цій дитині, але дуже вимогливі 
умови його роботи означали, що 
часто з темними ночами душі боро-
лися лише цей хлопець і його матір. 

І вдень, і вночі, спершу протягом 
тижнів, потім протягом місяців, які 
переростали в роки, вони прагнули 
зцілення разом. В періоди гіркоти 
(здебільшого його, але іноді й її) та 
безкінечного страху (здебільшого 
її, але іноді й його), вона приноси-
ла—і знову це прекрасне слово, яке 
стосується тягарів—приносила своєму 
синові свідчення про Божу силу, про 
Його Церкву, але особливо про Його 
любов до цієї дитини. В той же час 
вона свідчила про свою безкомпро-
місну, невмирущу любов до нього. 
Щоб звести разом ці два абсолютно 
важливих, необхідних стовпи самого 
свого існування—євангелію Ісуса 
Христа і її сім’ю—вона постійно 
виливала свою душу в молитві. Вона 
постилася й плакала, вона плакала й 
постилася, а потім слухала й слухала, 
коли цей син розповідав їй, як тужить 
його серце. Таким чином вона несла 
його—знову—тільки цього разу не де-
в’ять місяців. Цього разу вона думала, 
що боротьба з його відчаєм трива-
тиме вічно.

Але з благодаттю Бога, її осо-
бистою завзятістю та допомогою 

багатьох провідників Церкви, дру-
зів, членів сім’ї та професіоналів, ця 
наполеглива матір побачила, як її син 
прийшов додому в обіцяну землю. З 
сумом ми визнаємо, що таке благосло-
вення не приходить, або принаймні 
ще не прийшло до всіх батьків, які 
страждають від великої кількості об-
ставин їхніх дітей, але і тут, і там була 
надія. І я мушу сказати, що сексуальна 
орієнтація цього сина не змінилася 
якимось дивовижним чином—цього 
ніхто й не очікував. Але мало- помалу 
змінилося його серце.

Він повернувся до Церкви. Він сам 
вирішив приймати причастя, будучи 
гідним. Він знову отримав храмову 
рекомендацію і прийняв покликання 
служити вчителем ранкової семінарії, 
яке чудово виконував і був успішним. 
І зараз, через п’ять років, за власним 
проханням і зі значною допомо-
гою Церкви, він знову повернувся 
на місію, щоб завершити служіння 
Господу. Я плакав, думаючи про 
мужність, цілісність і рішучість цього 
молодого чоловіка і його сім’ї, з якими 
вони все владнали і допомогли йому 
зберегти свою віру. Він знає, що ба-
гато чим зобов’язаний багатьом іншим 
людям, однак він знає, що найбільше 
в боргу він перед двома месіанськими 
особами у своєму житті, тими двома, 
хто ніс і підтримував його, працював 
з ним і визволив його—його Спасите-
лем, Господом Ісусом Христом, і його 
рішучою, спроможною визволяти, 
абсолютно святою матір’ю.

Остання історія мала місце під 
час переосвячення храму в Мехіко 
у Мексиці лише три тижні тому. 
Саме там ми з президентом Генрі 
Б. Айрінгом побачили нашу улю-
блену подругу— Лізу Таттл Пайпер, 
яка стояла під час тієї зворушливої 
служби освячення. Але стояти їй 
було важко, бо однією рукою вона 
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У Книзі Мормона Спаситель 
з’явився перед нефійцями. Він зібрав 
їхніх малих дітей навколо Себе. Він 
благословив їх, молився за них і пла-
кав над ними 3. Потім Він сказав бать-
кам: “Дивіться на своїх маленьких” 4.

Слово дивіться означає поди-
витися і побачити. Що ж Ісус хотів, 
щоб батьки побачили в їхніх малень-
ких? Чи Він хотів, щоб вони вгледіли 
божий потенціал у своїх дітях?

Старійшина Бредлі Д. Фостер
Сімдесятник

Брати і сестри, ми— на битві зі 
світом. У минулому світ зма-
гався за час і енергію наших 

дітей. Сьогодні він бореться за їхню 
особистість і розум. Багато гучних 
і відомих голосів намагаються ви-
значати, ким є наші діти і в що вони 
мають вірити. Ми не можемо дозво-
лити суспільству впливати на наші 
сім’ї, щоб вони стали такими, як світ. 
Ми повинні перемогти в цій битві. 
Від цієї перемоги залежить все.

Діти в Церкві співають пісню, що 
навчає їх про їхню справжню осо-
бистість: “Я Божеє дитя… Оселю 
й батьківську любов я на землі 
знайшов”. Потім діти вмовляють 
нас: “За батьками йтиму прямо…, 
ви всьому мене навчіть, щоб жив я 
в небесах” 1.

Президент Рассел М. Нельсон 
вчив нас на минулій генеральній 
конференції, що з цього часу і надалі 
ми маємо включитися в роботу “сві-
домого батьківства” 2. Зараз небезпеч-
ний час. Але хороша новина в тому, 
що Бог знав, що так буде, і Він для 
нас надав пораду в Писаннях, щоб 
нам знати, як допомогти нашим дітям 
і нашим онукам.

Ніколи не надто рано,  
і ніколи не надто пізно
Ніколи не надто рано, і ніколи не надто пізно вести, спрямовувати і 
йти поряд з нашими дітьми, тому що сім’ї— вічні.

підтримувала свою дорогу, але з 
великими фізичними обмеженнями 
дочку, Дору, а іншою вона намага-
лася тримати недіючу праву руку 
Дори, щоб ця фізично обмежена, 
але нескінченно дорогоцінна дочка 
Бога, могла махати білим носович-
ком, і голосом, розбірливим лише 
для неї самої та небесних ангелів, 
вигукувати: “Осанна, осанна, осанна 
Богу і Агнцю” 12.

Усім матерям повсюди, коли-
шнім, теперішнім або майбутнім, 
я кажу: “Дякую вам. Дякую вам за 
те, що ви народжуєте й виховуєте 
душі, за те, що формуєте їх харак-
тер і демонструєте чисту любов 
Христа”. Матері Єві, Сарі, Ребеці та 
Рахіль, Марії з Назарета та Небесній 
Матері я кажу: “Дякую вам за вашу 
вирішальну роль у виконанні цілей 
вічності”. Всім матерям у будь- яких 
обставинах, включаючи тих, кому 
зараз важко,—а важко буде всім,—я 
кажу: “Заспокойтеся. Вірте в Бога і в 
себе. Ви чините краще, ніж думаєте. 
Ви є спасителями на Горі Сіон 13 і, як 
і у Господара, Якого ви наслідуєте, 
ваша любов “ніколи не минає” 14. 
Нікому іншому я не можу віддати 
більшої данини. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ:

 1. Ісая 53:4.
 2. Учення і Завіти 76:41.
 3. Учення і Завіти 133:53; див. також Ісая 

63:9.
 4. “Був, Ізраїль, ти в полоні”, Гімни, №. 6.
 5. 3 Нефій 27:14.
 6. Іван 19:27.
 7. Див. Ісая 49:15.
 8. Мороній 7:45; див. також 1 Коринтянам 

13:4–7.
 9. Мороній 7:46; див. також 1 Коринтянам 

13:8.
 10. 3 Нефій 22:10; див. також Ісая 54:10.
 11. Іван 17:4.
 12. Див. History of the Church, 2:427–28.
 13. Див. Овдій 1:21.
 14. Мороній 7:46; див. також 1 Коринтянам 

13:8.
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Що Спаситель хоче, щоб ми поба-
чили в наших дітях і в наших онуках, 
коли ми сьогодні дивимось на них? 
Чи ми розуміємо, що наші діти— це 
найбільша група зацікавлених нашої 
Церкви? Що ми повинні робити, щоб 
привести їх до стійкого навернення?

У книзі Матвія Спаситель вчить 
нас про стійке навернення. Велика 
група людей зібралася біля Галілей-
ського моря, щоб послухати, чого Він 
навчає.

Цього разу Ісус розповів історію 
про те, як сіють насіння,— притчу 
про сіяча 5. Пояснюючи Своїм учням, 
а врешті і нам, Він сказав: “До кож-
ного, хто слухає слово про Царство, 
але не розуміє, приходить лукавий, і 
краде посіяне в серці його” 6. По-
слання для батьків чітке: є різниця 
між тим, щоб слухати і розуміти. 
Якщо наші діти лише слухають, але 
не розуміють євангелію, тоді двері 
залишаються відчиненими для Са-
тани, щоб йому забрати ці істини з 
їхніх сердець.

Однак, якщо ми допоможемо 
їм виростити коріння глибокого 
навернення, тоді в спекотній день, 
коли життя стає складним, а це ста-
неться, євангелія Ісуса Христа може 
дати їм щось таке всередині, що не 
може бути порушеним ззовні. Як ми 
можемо переконатися, що ці важливі 
принципи не влітають їм в одне вухо 
і не вилітають через інше? Можливо, 
не достатньо просто чути слова.

Ми всі знаємо, що значення слів 
змінюється. Іноді ми кажемо одне, а 
діти чують зовсім інше. Ви, можливо, 
скажете вашім дітям: “Ви повторюєте 
одне й те ж саме, як подряпана пла-
тівка”. Вони, скоріш за все, скажуть: 
“Тато, а що таке платівка?”

Наш Небесний Батько хоче, щоб 
ми домоглися успіху в вихованні 
дітей, тому що, насправді, вони були 

Його дітьми до того, як стали нашими. 
Як батьки в Сіоні, ви отримали дар 
Святого Духа. Якщо ви молитесь про 
скерування, Він “покаже вам усе, що 
вам слід робити” 7 в навчанні ваших 
дітей. Коли ви розвиваєте процес нав-
чання “сила Святого Духа доносить це 
до сердець дітей людських” 8.

Я не можу згадати кращий при-
клад того, як допомогти комусь 
набути розуміння, ніж історія Хелен 
Келлер. Вона була сліпою і глухою й 
жила у світі, що був темним і беззвуч-
ним. Вчителька на ім’я Анн Салліван 
прийшла їй на допомогу. Як би ви 
навчали дитину, яка не може навіть 
бачити або чути вас?

Дуже довгий час Анн не могла 
спілкуватися з Хелен. Одного дня, 
близько до полудня, вона привела її 
до водяного насосу. Вона поставила 
одну ручку Хелен під водяну трубу 
і почала качати воду. Потім Анн по 
буквах вибила слово W- A- T- E- R [В- О- 
Д- А] на іншій ручці Хелен. Нічого не 
сталося. Вона зробила це знову. W- A- 
T- E- R [В- О- Д- А]. Хелен стиснула руку 
Анн, тому що вона почала розуміти. 
До вечора вона вивчила 30 слів. За 
декілька місяців вона вивчила вже 600 
слів і могла читати шрифт Брайля. Хе-
лен Келлер отримала освіту в коледжі 
й допомогла змінити світ для тих 
людей, хто не міг бачити чи чути 9. Це 
було чудо, і її вчителька зробила для 
неї це чудо можливим, так само, як ви, 
батьки, це можете зробити.

Я бачив результати ще одного 
чудового вчителя, коли служив 

президентом колу для молодих не-
одружених в УБЯ- Айдахо. Той досвід 
змінив моє життя. Одного особливого 
вівторка ввечері я проводив спів-
бесіду з молодою людиною на ім’я 
Пабло з Мехіко, який хотів служити на 
місії. Я запитав у нього про його свід-
чення і про його бажання служити. 
Його відповіді на мої питання були 
досконалими. Тоді я запитав у нього 
про його гідність. Його відповіді були 
чіткими. Насправді, вони були на-
стільки правильними, що я подумав: 
“Можливо, він не розуміє, що саме 
я питаю його”. Тому я перефразував 
питання і вирішив дати йому чітко 
зрозуміти, що я мав на увазі, і щоб він 
був абсолютно чесним.

Я був настільки враженим цією 
молодою людиною, що я запитав у 
нього: “Пабло, хто ж це допоміг тобі, 
що ти в цей момент життя так гідно 
стоїш перед Господом?”

Він сказав: “Мій тато”.
Я сказав: “Пабло, розкажи мені 

твою історію”.
Пабло продовжив: “Коли мені 

було дев’ять, мій тато відвів мене в 
сторону і сказав: “Пабло, мені теж 
було колись дев’ять. Ось те, з чим  
ти можеш зустрітися. Ти будеш ба-
чити, як люди в школі списують. Ти, 
можливо, будеш серед людей, які ла-
ються. У тебе, скоріш за все, будуть 
дні, коли ти не хотітимеш ходити 
в церкву. Тож коли це станеться чи 
щось інше турбуватиме тебе, я хочу, 
щоб ти приходив і говорив зі мною, 
і я допоможу тобі подолати це. А 
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потім я скажу тобі, що буде далі”.
“І що ж, Пабло, він сказав тобі, 

коли тобі було 10?”
“Ну, він застеріг мене проти пор-

нографії та брудних жартів”.
“А що, коли тобі було 11?”— я 

запитав.
“Він попередив мене про речі, від 

яких з’являється залежність, і нагадав 
мені про мою свободу вибору”.

Це був батько, який рік за ро-
ком додавав “правило на правило, 
трохи тут, трохи там” 10, який допо-
міг своєму сину не тільки чути, але 
також і розуміти. Батько Пабло знав, 
що наші діти навчаються, коли вони 
готові навчатися, а не коли ми готові 
їх навчати. Я був гордим за Пабло, 
коли ми подали його місіонерські до-
кументи того вечора, але я ще більше 
був гордим за тата Пабло.

Їдучи того вечора додому, я запитав 
себе: “Яким батьком буде Пабло?” І 
відповідь була кристально ясною: він 
буде таким самим, як його тато. Ісус 
сказав: “Син нічого робити не може 
Сам від Себе, тільки те, що Він бачить, 
що робить Отець” 11. Це зразок, за яким 
Небесний Батько благословляє Своїх 
дітей з покоління до покоління.

Коли я продовжував розміркову-
вати над своєю розмовою з Пабло, 
мені стало сумно, тому що мої 
чотири доньки вже були дорослими, 
і мої онуки, яких у мене на той час 
було дев’ятеро, не жили поруч зі 
мною. Тоді я подумав: “Як же мені 

хоча б якось допомогти їм так, як 
батько Пабла допоміг йому? Чи не 
минуло вже надто багато часу?” Коли 
я помолився у своєму серці, Дух про-
шепотів цю глибоку істину: “Ніколи 
не надто рано, і ніколи не надто 
пізно почати цей важливий процес”. 
Я негайно усвідомив, що саме це 
означало. Я не міг дочекатися, щоб 
приїхати додому. Я попросив мою 
дружину Шерол зателефонувати всім 
нашим дітям і сказати їм, що нам 
треба зустрітися, тому що у мене є 
щось дуже важливе сказати їм. Моя 
терміновість трохи налякала їх.

Ми почали з нашої старшої 
доньки та її чоловіка. Я сказав: “Твоя 
мати і я хочемо, щоб ви знали, що 
одного разу ми були вашого віку. 
Нам було по 31, і ми були маленькою 
сім’єю. Ми розуміємо, з чим ви, мож-
ливо, будете стикатися. Можливо, 
у вас будуть фінансові труднощі чи 
проблеми зі здоров’ям. Можливо, бу-
дуть сумніви в тому, в що ви вірите. 
Можливо, ви будете просто приголо-
мшені життям. Коли це станеться, ми 
хочемо, щоб ви прийшли і погово-
рили з нами. Ми допоможемо вам 
подолати це. Зрозуміло, що ми не 
хочемо втручатися в ваше життя по-
стійно, але ми хочемо, щоб ви знали, 
що ми завжди будемо підтримувати 
вас. І поки ми зараз разом, я хочу 
розповісти вам про співбесіду, яку я 
нещодавно провів з однією молодою 
людиною на ім’я Пабло”.

Розповівши цю історію, я сказав: 
“Ми не хочемо, щоб ви втратили час 
і не допомогли вашим дітям і нашим 
онукам розуміти ці важливі істини”.

Брати і сестри, зараз я більше 
усвідомлюю, що саме очікує від мене 
Господь як від батька і як від дідуся в 
становленні процесу, щоб допомогти 
моїй сім’ї не тільки слухати, але й 
розуміти.

З роками я все більше замислю-
юсь над цими словами:

О час, о час, полети назад
І дозволь їм бути маленькими 

дітьми хоча б ще на одну ніч!  12

Я знаю, що я не можу повернути 
час, але ось що я знаю зараз: ніколи 
не надто рано, і ніколи не надто пі-
зно вести, спрямовувати і йти поряд з 
нашими дітьми, тому що сім’ї— вічні.

І це моє свідчення, що наш Небес-
ний Батько полюбив нас так сильно, 
що послав Сина Свого Єдинона-
родженого, щоб прожити смертне 
життя, і щоб Ісус міг сказати нам: “Я 
також пройшов крізь це, Я знаю, що 
буде далі, Я допоможу тобі подолати 
це”. Я знаю, що Він допоможе. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Я Божеє дитя”, Гімни, с. 186.
 2. Див. Рассел М. Нельсон, “Субота є 

приємністю”, Ліягона, трав. 2015, с. 129.
 3. Див. 3 Нефій 17:21.
 4. 3 Нефій 17:23.
 5. Див. Матвій 13:1–13.
 6. Матвій 13:19; курсив додано.
 7. 2 Нефій 32:5.
 8. 2 Нефій 33:1.
 9. Див. “Anne Sullivan,” biography.

com/people/anne- sullivan- 9498826; 
“Helen Keller,” biography.com/people/
helen- keller- 9361967.

 10. Ісая 28:10.
 11. Іван 5:19.
 12. Adapted from Elizabeth Akers Allen’s 

poem “Rock Me to Sleep,” in William 
Cullen Bryant, ed., The Family Library of 
Poetry and Song (1870), 222–223.
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щоб вони були легшими” 2. Ці слова 
вказують на те, що у нас є відпові-
дальність допомагати одне одному. 
Ця відповідальність може прийти 
завдяки церковному покликанню, 
завданню або дружбі, або як частина 
нашого божественного обов’язку як 
батьків, чоловіків або дружин, чи 
членів сім’ї— або ж просто тому, що 
ми частинка сім’ї Бога.

Я наведу чотири приклади того, 
як саме наші тягарі стають легшими, 
коли ми допомагаємо одне одному.

1. Спаситель сказав: “А хто силу-
вати тебе буде відбути подорожнє на 
милю одну,— іди з ним навіть дві” 3. 
Наприклад, нас просять відвідувати 
храм регулярно, наскільки дозволя-
ють нам наші особисті обставини. 
Відвідування храму змушує нас 
жертвувати часом та ресурсами, осо-
бливо тих, кому треба їхати здалеку. 
Проте ця жертва може бути части-
ною нашої першої милі.

Ми починаємо йти другу милю, 
коли розуміємо слова “Знайти, при-
нести, навчити” 4, коли ми шукаємо 
і готуємо імена наших предків для 

На щастя, нам не доводиться 
нести ці тягарі самим. Алма вчив: 
“Ви жадаєте прийти до кошари Бога 
і називатися Його народом, і бажа-
єте нести тягарі один одного, так 

Старійшина Уго Монтойа
Сімдесятник

На життєвому шляху нас випро-
бовують і спокушають. У нас 
також є можливість використо-

вувати свободу вибору і допомагати 
одне одному. Ці істини є частиною 
чудового і досконалого плану на-
шого Небесного Батька.

Президент Джон Тейлор навчав: 
“Я чув, як пророк Джозеф сказав, 
звертаючись одного дня до Два-
надцятьох: “Вам доведеться пройти 
крізь різноманітні випробування. 
І вам настільки ж необхідно бути 
випробуваними, як і Аврааму та 
іншим людям Божим, і, каже він, 
Бог випробовуватиме вас, і Він 
візьме вас і перевірить кожну нитку 
вашого серця” 1.

Як тільки ми досягаємо віку під-
звітності, випробування і спокуси— 
неминучі. Іноді вони стають тяжким 
тягарем, проте вони також допомага-
ють нам рости і зміцнюватися, якщо 
ми успішно долаємо їх.

Не зважай на 
випробування та 
спокуси— допомога  
вже поруч
Ми можемо допомагати одне одному в наших випробуваннях 
і спокусах.
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храмових обрядів, коли ми допомага-
ємо з індексацією, коли ми служимо в 
якості храмових працівників, а також 
коли ми шукаємо можливостей до-
помогти іншим отримати значущий 
досвід від відвідування храму.

Коли я служив в якості територі-
ального сімдесятника, один з колів в 
моїй координаційній раді прийняв 
участь у великій храмовій екскурсії. 
Храм, який вони відвідували був 
невеликим і, на жаль, незважаючи на 
те, що вони подолали дванадцяти-
годинний шлях щоб дістатися туди, 
кілька членів Церкви не змогли зайти 
в храм, бо їх було більше, ніж храм 
міг прийняти в той день.

Кілька днів потому я відвідав цей 
кіл і попросив президента можливо-
сті поспілкуватися з деякими членами 
Церкви, яким не вдалося відвідати 
храм в той день. Один з братів, якого 
я відвідав, сказав мені: “Старійшино, 
не хвилюйтесь. Я був у домі Господа. 
Я сидів на лавці в саду і розміркову-
вав про обряди. Пізніше мені дали 
можливість зайти в храм, але, замість 
того, я дозволив іншому брату, який 
приїхав до храму вперше, щоб запе-
чататись зі своєю дружиною, зайняти 
моє місце. У них потім була мож-
ливість відвідати дві сесії того дня. 
Господь знає мене, Він благословив 
мене, і у нас все добре”.

2. Посміхайтесь. Ця невеличка дія 
може допомогти тим, хто приголом-
шені або обтяжені чимось. Минулої 
квітневої генеральної конференції під 
час сесії священства я сидів разом з 
іншими щойно покликаними гене-
ральними авторитетами. Ми сиділи 
там, де зараз сидять сестри з прези-
дентств допоміжних організацій. Я 
був знервований і приголомшений 
своїм новим покликанням.

Коли ми співали загальний гімн 
у мене було сильне відчуття того, 

нібито за мною хтось спостерігає. 
Я подумав про себе: “В цій будівлі 
понад 20 000 людей, і більшість з них 
дивиться в цю сторону. Ясна річ, що 
за мною хтось спостерігає”.

Я продовжив співати, але сильне 
відчуття того, що за мною хтось 
спостерігає, не залишало мене. Я 
подивився на той ряд, де сиділи 
дванадцять апостолів і побачив, що 
президент Рассел М. Нельсон був 
повністю обернений і дивився в 
нашу сторону. Ми переглянулися з 
ним, і він широко посміхнувся. Та 
посмішка заспокоїла моє приголом-
шене серце.

Після Свого Воскресіння Ісус  
Христос відвідав Своїх інших овець. 
Він покликав й посвятив дванад-
цятьох учнів, і тією владою вони 
служили людям. Сам Господь Ісус 
Христос прийшов серед них. Го-
сподь попросив їх стати на коліна і 
молитися. Я не впевнений чи новопо-
кликані і висвячені учні були при-
голомшені їхнім покликанням, але в 
Писаннях сказано: “І сталося, що Ісус 
благословив їх, коли вони молилися 
Йому; і Його обличчя посміхалося 
до них, і світло Його обличчя ося-
вало їх” 5. Під час минулої генераль-
ної конференції посмішка полегшила 

мої тягарі швидкодіючим і незвичай-
ним способом.

3. Виражайте співчуття до інших. 
Якщо ви є носієм священства, будь 
ласка, використовуйте вашу силу, 
щоб допомогти дітям Бога, даючи їм 
благословення. Висловлюйте слова 
підтримки і втіхи людям, які стражда-
ють чи переживають скорботи.

4. Викуплення Господа Ісуса 
Христа є наріжним каменем Божого 
плану. Щонайменше раз в тиждень 
нам слід роздумувати саме так, як 
президент Джозеф Ф. Сміт, “над 
великою й прекрасною любов’ю, 
що її було явлено Батьком і Сином 
у пришесті Викупителя у світ” 6. За-
прошення інших прийти до Церкви 
і гідно приймати причастя дозволить 
більшій кількості дітей Небесного 
Батька роздумувати про Викуплення. 
А якщо ми не гідні— ми можемо 
покаятися. Пам’ятайте, що Син Все-
вишнього спустився нижче всього 
і взяв на Себе наші образи, гріхи, 
провини, хвороби, біль, страждання 
і самотність. Писання навчають нас, 
що Христос “піднявся на висоту і 
спустився нижче всього, у чому Він 
сприйняв усе” 7.

Неважливо, якими є наші осо-
бисті проблеми,— чи то хвороба 
або тривала самотність, або проти-
стояння спокусам і випробуванням 
супротивника— Добрий Пастир 
завжди поруч. Він кличе нас по 
імені і каже: “Прийдіть до Мене, 
усі струджені та обтяжені,— і Я вас 
заспокою!” 8.

Я хочу підсумувати ці чотири 
пункти:

Перший: ідіть другу милю.
Другий: будь ласка, посміхайтесь. 

Ваша посмішка допоможе іншим.
Третій: виражайте співчуття.
Четвертий: запрошуйте інших 

прийти до Церкви.
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насолоджуючись природньою кра-
сою навколо.

Ми знали, що ми будемо їхати ве-
личним 24- кілометровим шляхом, на 
якому зустрінуться залізничні мости, 
перекинуті через глибокі каньйони, 
і довгі тунелі, що проходять крізь 
міцні гори. Тому ми приготували 
ліхтарики, що можна причепити до 
наших шоломів і велосипедів.

Ті, хто їздив там перед нами, попе-
редили нас, що тунелі були темними, 
і що нам потрібні дуже сильні ліх-
тарі. Коли ми зібралися перед масив-
ним в’їздом в Тафт- тунель, робітник 
пояснив деякі небезпечні моменти 
цього шляху, включаючи глибокі кю-
вети вздовж країв, грубі стіни і повну 
темряву. Нетерплячі, ми стрімко по-
їхали в тунель. Через декілька хвилин 
передбачена темрява поглинула нас. 
Ліхтарі, що я взяв, виявились недо-
статніми, і скоро темрява подолала 
їх. Раптом я почав відчувати тривогу, 
збентеження і дезорієнтацію.

Мені було соромно визнати свою 
тривогу перед друзями і сім’єю. Хоча 
я був досвідченим велосипедистом, 
зараз я відчував, неначе я ніколи і не 
їздив на велосипеді. Мені важко було 
їхати прямо через зростаюче хвилю-
вання. Нарешті, коли я розповів про 

Старійшина Верн П. Стенфілл
Сімдесятник

Не так давно, моя дружина і я 
вирішили, що ми маємо більш 
повно відчути красу краю 

поблизу нашого дому в північно- 
західній Монтані. Ми прийняли 
рішення поїхати велосипедами 
шляхом Хіавата, що раніше був 
залізничною колією і який перетинає 
прекрасні Скелясті гори між Монта-
ною і Айдахо. Ми очікували провести 
веселий день з чудовими друзями, 

Обирай Світло
Ми повинні обрати прислухатися до порад пророків, розпізнавати 
і діяти за духовними підказками, бути слухняними заповідям Бога і 
шукати особистого одкровення.

Я приношу своє свідчення про 
Спасителя. Ісус є Христос, Син 
Живого Бога, і Він Живе. Я знаю, 
що Він підтримує план Батька усією 
Своєю могутністю і силою. Я знаю, 
що Президент Томас С. Монсон— 
живий пророк. Він тримає усі 
ключі, необхідні для виконання Бо-
жої роботи на землі. Я знаю, що ми, 
як діти нашого Небесного Батька, 
можемо допомагати одне одному в 
наших випробуваннях і спокусах. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Джон Тейлор, Учення Президентів 

Церкви: Джозеф Сміт (2007), ст. 232.
 2. Мосія 18:8.
 3. Матвій 5:41.
 4. Див. Квентін Л. Кук, “Our Father’s Plan 

Is about Families” (виступ на RootsTech 
2015 конференції з сімейної історії, 
14 лютого 2015 р.), lds. org/ topics/ 
family - history/ fdd/ plan - about - families - 
full ; див. також lds. org/ media - library/ 
video/ 2015–07–01 - find - take - teach.

 5. 3 Нефій 19:25; курсив додано.
 6. Учення і Завіти 138:3.
 7. Учення і Завіти 88:6.
 8. Матвій 11:28.
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свої труднощі тим, хто був поруч, я 
зміг під’їхати ближче до більш потуж-
ного ліхтаря мого друга. Фактично, 
члени групи сформували щільне коло 
навколо нього. Залишаючись близько 
від нього і покладаючись час від часу 
на його світло та світло всієї групи 
разом, ми просувалися глибше в тем-
ряву тунелю.

Після, як здавалося, годин я поба-
чив маленьку крапку світла. Майже 
відразу я відчув заспокоєння, що все 
буде добре. Я продовжував про-
суватися вперед, покладаючись на 
світло моїх друзів і зростаючу крапку 
світла. Моя впевненість поступово 
поверталася зі збільшенням світла в 
величині та силі. Задовго до того, як 
ми досягли кінця тунелю, мені вже 
була не потрібна підтримка друзів. 
Вся тривога зникла, тому що ми 
стрімко наближалися до світла. Я 
відчув спокій і впевненість навіть до 
того, як ми виїхали в повний теплоти 
і краси ранок.

Ми живемо в світі, в якому ми 
проходимо через випробування 
нашої віри. Ми, можливо, відчуваємо 
впевненими себе в тому, що ми го-
тові до цих випробувань, щоб потім 
з’ясувати, що нашої підготовки було 
недостатньо. І так само, як мій друг 
попередив мене про темряву, ми— 
попереджені сьогодні. Апостольські 

голоси попереджають нас, щоб ми 
підготували потужний ліхтар духов-
ної сили.

У такій же спосіб ми можемо 
соромитися, відчувати себе духовно 
незручно, збентежено, коли ми зі-
штовхуємось з випробуванням нашої 
віри. Як правило, сила і тривалість 
цих почуттів буде залежати від нашої 
реакції на них. Якщо ми нічого не 
робимо, сумніви, гордість і зрештою 
відступництво може відвести нас  
від світла.

Я виніс декілька важливих уроків 
з мого випадку зі мною в тунелі. Я 
поділюсь деякими з них.

По- перше, не важливо на-
скільки сильна темрява сумніву, 
ми обираємо як довго і наскільки 
ми дозволимо їй впливати на 
нас. Ми маємо пам’ятати, як сильно 
наш Небесний Батько і Його Син 
люблять нас. Вони не залишать нас і 
не дозволять, щоб нас було перемо-
жено, якщо ми шукаємо Їх допомоги. 
Згадайте досвід Петра у недруже-
любних водах Галілейського моря. 
Коли Петро відчув холодну темряву 
навколо нього, він відразу зрозумів 
свій скрутний стан і в ту ж мить 
вирішив покликати на допомогу. Він 
не ставив під сумнів силу Спасителя 
врятувати його, він просто скричав: 
“Рятуй мене, Господи!” 1

В нашому житті протягнута рука 
Спасителя може виявитися рукою 
допомоги від вірного друга, керів-
ника, чи люблячих батьків. Поки ми 
страждаємо в темряві, немає нічого 
поганого, щоб тимчасово поклада-
тися на світло тих, хто любить нас і 
щиро бажає допомогти нам.

Коли ми подумаємо ретельно, 
то чому ми маємо слухати безликі 
цинічні голоси тих, хто з великої 
і просторої будівлі нашого часу й 
ігнорувати умовляння тих, хто щиро 
любить нас? Ці завжди присутні 
скептики надають перевагу спро-
стуванню, а не піднесенню, висмію-
ванню, а не підбадьорюванню. Їхні 
глузливі слова можуть заповзти в 
наше життя часто через викид елек-
тронних перекручувань, що були 
обережно і навмисно створені, щоб 
зруйнувати нашу віру. Чи це мудро 
віддати наш вічний добробут в руки 
незнайомцям? Чи це мудро шукати 
просвіти від тих, у кого немає світла, 
чи у кого, можливо, є особисті на-
міри приховані від нас? Ці анонімні 
особи, якщо постали б перед нами 
відкрито, не отримали б жодної хви-
лини нашого часу, але тому що вони 
використовують соціальні мережі, 
ховаючись від допитливого погляду, 
вони отримують незаслужену довіру.

Наш вибір прислухатися до тих, 
хто насміхається над священним, 
віддалить нас від рятівного і життє-
дайного світла Спасителя. Іван запи-
сав: “І знову Ісус промовляв до них, 
кажучи: Я Світло для світу. Хто йде 
вслід за Мною, не буде ходити у тем-
ряві той, але матиме світло життя” 2. 
Пам’ятайте, ті, хто насправді любить 
нас, можуть допомогти нам будувати 
нашу віру.

Так само, як я засоромився в ту-
нелі, ми, можливо, відчуваємо сором 
попросити про допомогу, коли ми 
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сумніваємось. Можливо, ми— ті, до 
кого інші приходили за підтримкою, 
а зараз нам потрібна допомога. Коли 
ми зрозуміємо, що світло і спокій, 
які Спаситель може запропонувати 
нам, надто цінні, щоб втратити їх 
через гордовитість, тоді натхненні 
Церковні керівники, батьки і вірні 
друзі можуть допомогти. Вони готові 
підтримати нас в набутті духовної 
впевненості, яка зміцнить нас під час 
випробувань віри.

По- друге, ми маємо довіряти 
Господу, щоб розвинути духовну 
силу в нас самих. Ми не можемо 
завжди покладатися на світло інших. 
Я знав, що темрява в тунелі не буде 
довгою, якщо я продовжуватиму 
крутити педалі біля мого друга і в 
безпечному оточенні групи. Але я 
очікував, що зможу продовжити їхати 
сам, відразу ж, коли побачу світло. 
Господь навчає нас: “Наближайтеся 
до Мене, і Я наближатимусь до вас; 
шукайте Мене старанно, і ви знай-
дете Мене; просіть, і ви отримаєте; 
стукайте, і вам буде відчинено” 3. Ми 
повинні діяти, очікуючи, що Господь 
виконає своє обіцяння підняти нас з 
темряви, якщо ми наближаємося до 
Нього. Хоча супротивник буде нама-
гатися запевнити нас, що ми ніколи 
не відчували впливу Духа і що буде 
легше припинити намагатися.

Президент Дітер Ф. Ухтдорф 
радив нам “став[ити] під сумнів свої 
сумніви, перш ніж сумніватися у 
своїй вірі” 4. У моєму приході вдома 
молодий чоловік нещодавно ска-
зав: “Є речі, які я не можу пояснити 
ніяким іншим чином, окрім того, 
що вони від Бога”. Це— духовна 
цілісність.

Коли ми стикаємося з питаннями 
чи нас спокушають сумніви, ми 
повинні пам’ятати духовні благо-
словення і почуття, що пронизували 

наші серця і життя в минулому та 
покладати свою довіру на Небесного 
Батька і Його Сина, Ісуса Христа. 
Мені приходить на думку порада з 
добре знайомого гімну: “Твої ми пі-
знали закони і милість Твою з давніх 
днів” 5. Ігнорування і зневага мину-
лого духовного досвіду відведе нас 
від Бога.

Наш пошук світла буде підсиле-
ний нашим бажанням розпізнати, 
коли воно сяє в нашому житті. 
Сучасні Писання визначають світло 
і дають обіцяння тим, хто приймає 
його: “Те, що від Бога, є світлом; і 
той, хто сприймає світло і залиша-
ється в Богові, сприймає більше 
світла; і те світло яскравішає і яскра-
вішає аж до дня досконалого” 6. Саме 
так, як тоді, коли ми продовжували 
крутити педалі в напрямку світла,— 
чим більше ми докладаємо зусиль, 
тим яскравішим стає Його вплив в 
нашому житті. Подібно до світла в 
кінці тунелю, Його вплив принесе 
нам впевненість, рішучість, спокій і, 
що найбільш важливо,— силу знання, 
що Він живе.

По- третє, немає такої густої, 
загрозливої чи такої важкої 
темряви, яка не може бути пе-
реможена світлом. Старійшина 
Ніл Л. Андерсен нещодавно навчав: 
“Оскільки зло у світі збільшується, 

є компенсуюча духовна сила для 
праведних. В той час, як світ відхо-
дить від духовної основи, Господь 
готує шлях для тих, хто шукає Його, 
пропонуючи їм більшу впевненість, 
більшу підтримку і більшу довіру 
в духовній подорожі. Дар Святого 
Духа стає яскравішим світлом в зро-
стаючих сутінках” 7.

Брати і сестри, ми не були зали-
шені на самоті, щоб на нас впливала 
кожна примха чи зміна в ставленні 
світу, але ми маємо силу обирати 
віру замість сумніву. Щоб отримати 
обіцяну компенсуючу духовну силу, 
ми повинні обрати прислухатися 
до порад пророків, розпізнавати і 
діяти за духовними підказками, бути 
слухняними заповідям Бога і шукати 
особистих одкровень. Ми повинні 
обирати. Давайте обирати світло 
Спасителя. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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вони були “народжен[і] від порядних 
батьків” і їх навчали “всьому тому, що 
знав [їх] батько” 2. Однак вони рем-
ствували, оскільки їхній батько був 
людиною, яка мала видіння. З їхньої 
точки зору, його рішення були поз-
бавлені логіки, бо вони не розуміли 
діянь Бога і тому не вірили 3.

Цікаво відзначити, що їхній вибір 
дозволяв їм мати доступ до досвіду, 
який потенційно міг зміцнити їхню 
віру. Вони полишили свої дім і багат-
ства. Вони страждали під час мандрів 
у пустині. Вони зрештою допомогли 
побудувати корабель і погодилися 
подорожувати до невідомої землі.

Нефій пройшов через усе те саме. 
Та чи зміцнили їхню віру ці дії? Віру 
Нефія було зміцнено, а Ламан і Ле-
муїл ставали все більш цинічними і 
розгніваними. Ці брати навіть бачили 
і чули ангела, та, на жаль, продовжу-
вали сумніватися 4.

Смертне життя нелегке для будь- 
кого з нас. Нас помістили на землю, 
щоб перевіряти і випробовувати. 
Наша реакція на те, що відбувається 
у нашому житті, часто сильно впли-
ває на наші свідчення. Подивіться 

розумієте, як її вирішити. Сьогодні я 
б хотів поділитися деякими думками, 
які можуть допомогти вам отри-
мати відповіді чи допомогу, яких ви 
прагнете. Цей процес починається з 
навернення до євангелії Ісуса Христа.

Отримання одкровення обумовлене 
станом і наміром наших сердець

Я обдумував написане у Писаннях 
про кількох людей. Візьміть, напри-
клад, Ламана і Лемуїла. Як і Нефій, 

Старійшина Джеймс Б. Мартіно
Сімдесятник

Коли я був юнаком, мої батьки 
приєдналися до Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. 

Ми знали, що їх навчали місіонери, 
але мої батьки проходили бесіди з 
місіонерами без нас.

Після того, як ми здивовано 
дізналися про це, ми з братами 
також почали проходити навчання з 
місіонерами, і вони радо отримали 
послання Відновлення. Хоча мені 
й було цікаво, моє серце не було 
готове до змін у моєму житті. Однак я 
прийняв виклик молитися про те, чи 
була Книга Мормона словом Бога, та 
відповіді не отримав.

Ви можете запитати, чому Небес-
ний Батько не відповів на ту молитву; 
я, звичайно ж, себе про це запитував. 
З того часу я засвоїв, що обіцяння 
Моронія є точним. Бог дійсно відпо-
відає на наші молитви про істинність 
євангелії, але Він відповідає на ці 
молитви, якщо ми просимо “з щирим 
серцем” та “справжнім наміром” 1. Він 
не дає відповідь лише для того, щоб 
задовольнити нашу цікавість.

Мабуть у вашому житті є щось 
таке, про що у вас є запитання. 
Можливо є проблема, і ви не дуже 

Зверніться до Нього  
і відповіді прийдуть
Будьте слухняними, пам’ятайте часи, коли ви відчували Духа  
в минулому, і запитуйте з вірою. Ваша відповідь прийде.
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на кілька прикладів реакції Ламана 
і Лемуїла: вони ремствували, коли 
їхній батько вимагав від них зробити 
те, що для них було важко 5. Вони 
спробували здобути пластини з 
латуні, але коли успіху не було, вони 
припинили спроби. Їхнє ставлення 
було таким: “Ми намагалися. Що ще 
ми можемо зробити?” 6

Бувало навіть таке, що вони шко-
дували про свої неправильні вчинки 
і просили вибачення 7. Вони моли-
лися і їх прощали. Але в Писаннях 
записано, що пізніше вони поверну-
лися до ремствування і відмовилися 
молитися. Вони прийшли до Нефія і 
сказали, що вони не можуть “зрозу-
міти слова, сказані [їхнім] батьком” 8. 
Нефій запитав їх, чи вони “запиту-
вали … Господа” 9. Зверніть увагу на 
їхню відповідь: “Ми не запитували; 
бо Господь не відкриє нам нічого 
про те” 10.

Тривала слухняність дозволяє нам 
отримувати відповіді

Відповідь Нефія його братам дає 
нам ключ до постійного отримання 
відповідей на молитви.

“Як це так, що ви не виконуєте 
заповідей Господа? Як це так, що ви 
гинете через закам’янілість ваших 
сердець?

Хіба не пам’ятаєте ви того, що 
Господь сказав?— Якщо ви не дасте 
закам’яніти вашим серцям і будете 
питати Мене з вірою, сподіваючись, 
що ви отримаєте, старанно викону-
ючи Мої заповіді, безсумнівно все те 
відкриється вам” 11.

Я знаю деяких місіонерів, які 
повернулися з місії, і мали там 
незаперечний духовний досвід, але 
відсутність певних духовних зви-
чок, схоже змусила їх забути про 
моменти, коли Бог до них промов-
ляв. Я хочу запитати цих колишніх 

місіонерів і всіх нас: якщо “відчули 
ви, нібито співаєте пісню викупи-
тельної любові, я хочу спитати, чи 
можете ви відчувати це тепер?” 12 
Якщо ви не відчуваєте цього те-
пер, ви можете відчути це знову, 
але зверніть увагу на пораду Нефія. 
Будьте слухняними, пам’ятайте часи, 
коли ви відчували Духа в минулому, 
і запитуйте з вірою. Ваша відповідь 
прийде, і ви відчуєте любов і мир 
Спасителя. Це може прийти не так 
швидко, чи не у тому вигляді, в якому 
ви бажаєте, але відповідь прийде. Не 
здавайтеся! Ніколи не здавайтеся!

Давайте порівняємо Ламана і 
Лемуїла з синами Мосії. Обидві групи 
чоловіків зростали у праведних 
сім’ях, але й ті, й ті— відійшли. Їх усіх 
покликав до покаяння ангел, але на-
скільки ж відрізнялося те, що сталося 
з синами Мосії?

Випробування зміцнюватимуть нашу віру
Їхній успіх у місіонерській роботі 

— незабутній. Тисячі наверталися 
до шляхів Господа. Але ми часто 
забуваємо, що коли вони починали 
свої місії, їхні “серця були пригнічені, 
і [вони] вже збиралися повернути 
назад, [але] Господь заспокоїв [їх]”. 
Господь порадив їм зносити “з тер-
пінням [їхні] страждання” 13.

Через вивчення Писань ми  
дізнаємося волю Бога

Чому випробування цих синів 
Мосії зміцнили їхню віру і відданість 
замість того, щоб викликати у них 
ремствування чи сумнів? Ключ був 
у тому, що “вони зміцніли у пізнанні 
істини; бо вони були чоловіками з 
твердим розумінням, і вони вивчали 
писання старанно, щоб вони могли 
знати слово Бога” 14. Ми всі зустріча-
ємося з випробуваннями і маємо за-
питання, але пам’ятайте, що нам слід 
“міцно трима[тися] за жезл із заліза” 15. 
“Слова Христа скажуть [нам] усе, 
що [нам] треба робити” 16. Нам слід 
зробити вивчення Писань щоденною 
складовою нашого життя, оскільки це 
відчинить двері для одкровень.

Молитва, в поєднанні з постом,  
запрошує одкровення

Стосовно синів Мосії, “це ще не 
все; вони багато віддавалися молитві 
і посту; тому вони мали дух пророц-
тва і дух одкровення” 17. Молитва і 
піст дозволять нам бути чутливими 
до духовних підказок. Спілкування з 
Небесним Батьком під час свідомої 
відмови від їжі та напоїв, дозволяє 
нам “розв’язати кайдани безбожно-
сти, пута ярма розвʼязати” 18. Молитва 
в поєднанні з постом дозволить 
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досягти того, що коли ми покличемо, 
“Господь відповість; … [і коли ми бу-
демо] кликати, … Він скаже: Ось Я!” 19

Зверніться до Нього
Ці особисті релігійні звички— 

послух, вивчення Писань, молитва 
і піст— зміцнили синів Мосії. Від-
сутність цих самих особистих 
релігійних звичок була основною 
причиною того, чому Ламан і Лемуїл 
залишилися беззахисними перед спо-
кусою ремствування і сумніву.

Якщо у вас була спокуса ремству-
вати, якщо у вас був сумнів, який 
привів до зневіри, якщо випробу-
вання здаються більшими, ніж ваша 
здатність витримати їх, зверніться 
до Нього. Якщо ви є тим, хто відій-
шов, або виправдовував якусь свою 
поведінку, зверніться до Нього. Чи 
можете ви згадати, коли Він “про-
мовляв мир [вашому] розуму … ? Яке 
більше свідчення [ви можете] мати, 
ніж від Бога” 20. Запитайте себе: “Чи 
моє життя зараз більше схоже на 
життя Христа, ніж це було раніше?” 
Будь ласка, зверніться до Нього.

Дозвольте мені повернутися до 
моєї особистої історії. З часом, я став 
щирим. Я пам’ятаю, що коли місіо-
нер, який навчав мене, запитав, чи 
готовий я був христитися, я відповів 
йому, що у мене ще залишилися 
певні запитання. Цей мудрий місіо-
нер сказав мені, що він може відпо-
вісти на них, але що мені треба буде 
спочатку відповісти на його запи-
тання. Він запитав мене, чи істинна 
була Книга Мормона, і чи Джозеф 
Сміт був пророком. Я сказав йому, 
що я не знаю, але хочу дізнатися.

Мої запитання привели до зро-
стання віри. Для мене відповідь 
прийшла не під час якоїсь події, а в 
процесі. Я помітив, що коли я дійсно 
“зробив дослід над … словами” і 

почав застосовувати “частинку віри”, 
Книга Мормона стала “приємною для 
мене” і вона дійсно “освітлила моє 
розуміння” і насправді “збільшила 
мою душу”. Зрештою я отримав той 
досвід, який описано в Писаннях, як 
“рухи розбухання” 21. Саме в цей мо-
мент я отримав бажання охриститися 
і присвятити своє життя Ісусу Христу.

Я дійсно знаю, що Книга 
Мормона— це слово Бога. Я знаю, 
що Джозеф Сміт був пророком. О, і 
досі є те, чого я не розумію, але моє 
свідчення про істину наближає мене 
до Спасителя і зміцнює мою віру.

Брати і сестри, пам’ятайте Не-
фія і синів Мосії, які мали духовний 
досвід і потім діяли з вірою так, що 
приходили відповіді і їхня вірність 
зростала. Порівняйте це з Ламаном 
і Лемуїлом, які сумнівалися і рем-
ствували. Хоча вони іноді і діяли 
правильно, діла без віри мертві. Нам 
треба мати віру з ділами для того, 
щоб отримувати відповіді.

Я сподіваюся, що коли ви слухали 

сьогодні вранці, то Дух навіяв у ваш 
розум й у ваші серця підказку про те, 
що ви могли б зробити, щоб отримати 
відповіді на свої запитання або знайти 
натхненне вирішення проблем, які у 
вас є. Я приношу урочисте свідчення, 
що Ісус є Христос. Зверніться до Нього 
і Він відповість на ваші молитви. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Мороній 10:4.
 2. 1 Нефій 1:1.
 3. Див. 1 Нефій 2:11– 12.
 4. Див. 1 Нефій 4:3– 4.
 5. Див. 1 Нефій 3:5.
 6. Див. 1 Нефій 3:14.
 7. Див. 1 Нефій 7:20– 21.
 8. 1 Нефій 15:7.
 9. 1 Нефій 15:8.
 10. 1 Нефій 15:9.
 11. 1 Нефій 15:10– 11.
 12. Алма 5:26.
 13. Алма 26:27.
 14. Алма 17:2.
 15. 1 Нефій 8:30.
 16. 2 Нефій 32:3.
 17. Алма 17:3.
 18. Ісая 58:6.
 19. Ісая 58:9.
 20. Учення і Завіти 6:23.
 21. Див. Алма 32:27– 28.
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фізичні страждання, відомі людям” 1.
Навіщо Він перестраждав усі ті 

земні випробування “всякого роду”? 
Алма пояснював: “І Він прийме 
смерть, щоб скинути пута смерті, які 
зв’язують Його народ; і Він візьме на 
Себе їхні недуги, щоб Його нутро 
сповнилося милості, будучи у плоті, 
щоб Він міг знати, будучи у плоті, як 
допомогти Своєму народові в його 
недугах” (Aлма 7:12).

Наприклад, Апостол Павло прого-
лосив, що завдяки тому, що Спаси-
тель “в чому був Сам постраждав, 
випробовуваний, у тому Він може й 
випробовуваним помогти” (Євреям 
2:18). Подібному навчав президент 
Джеймс Е. Фауст: “Оскільки Спаси-
тель перестраждав абсолютно все, 
що ми будь- коли можемо відчути 
або пережити, Він може допомогти 
слабким стати сильнішими” 2.

Наш Спаситель зніс і перестраж-
дав повноту всіх земних випробу-
вань, “будучи в плоті”, аби Він міг 
знати, “будучи в плоті”, як “допомогти 
своєму народові в його недугах”. 
Отже, Він знає наші труднощі, наші 

хвороби Свого народу” (Aлма 7:11; 
див. також 2 Нефій 9:21).

Лише уявіть! Здійснюючи Спокуту, 
Спаситель зніс “муки, і страждання, і 
спокуси всякого роду”. Як пояснював 
президент Бойд К. Пекер: “У Нього 
не було боргу, який слід було спла-
тити. Він не вчинив жодної провини. 
Однак Він пережив усе: усю вину, 
скорботи і смуток, біль і прини-
ження, всі розумові, емоційні та 

Старійшина Даллін Х. Оукс
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

У земному житті ми стикаємося з 
неминучістю смерті й тягарем 
гріха. Спокута Ісуса Христа 

компенсує ці дві данності земного 
життя. Але окрім смерті й гріха у нас 
є багато інших викликів, які ми дола-
ємо у цьому житті. Завдяки тій самі 
Спокуті наш Спаситель може надати 
нам силу, необхідну для подолання 
цих земних випробувань. Саме про 
це я і буду сьогодні говорити.

I.
У більшості уривків з Писань, де 

йдеться про Спокуту, головна увага 
приділяється тому, що Спаситель 
розірвав пута смерті і відстраждав за 
наші гріхи. У своїй проповіді, запи-
саній у Книзі Мормона, Алма навчає 
цих основоположних принципів. Але 
він також дав нам дуже чітке запев-
нення з Писань, що Спаситель, крім 
усього, зніс біль і хвороби та недуги 
Свого народу.

Алма описував цю частину Спаси-
телевої Спокути такими словами: “І 
Він піде, зносячи муки, і страждання, 
і спокуси всякого роду; і це для того, 
щоб слово могло виповнитися, яке 
каже, що Він візьме на Себе муки і 

Зміцнені Спокутою 
Ісуса Христа
Завдяки Спокуті Спаситель має владу допомагати кожній  
смертній людині подолати біль і страждання.
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переживання, наші спокуси і наші 
страждання, бо Він добровільно зніс 
їх усі, і це стало суттєвою складовою 
Його Спокути. А завдяки цьому Його 
Спокута дозволяє Йому допомагати 
нам— надавати нам силу зносити все.

II.
Хоча вчення Алми про цю суттєву 

силу Спокути, вміщене у сьомому 
розділі, єдине найясніше з усіх 
Писань, про неї також навчають у 
багатьох місцях Святого Письма.

На початку Свого служіння Ісус 
пояснив, що Його було послано 
зціляти розбитих серцем (Лука 4:18). 
У Біблії часто розповідається про 
те, як Він уздоровлював людей від 
“недугів” (Лука 5:15; 7:21). У Книзі 
Мормона описується, як Він зцілю-
вав тих, “хто страждав від чогось” 

(3 Нефій 17:9). У Євангелії від Матвія 
розповідається, що Ісус уздоровлю-
вав людей, “щоб справдилося, що 
сказав був Ісая пророк, промовля-
ючи: “Він узяв наші немочі, і недуги 
поніс” (Maтвій 8:17).

Ісая навчав, що Месія понесе наші 
“немочі” і “болі” (Iсая 53:4). Ісая також 
навчав, що Він нас буде зміцнювати: 
“Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, 
бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі 
поможу, і правицею правди Своєї 
тебе Я підтримаю” (Iсая 41:10).

Ми також співаємо:

Не бійсь, Я з тобою, журливим  
не будь.

Я Бог, і Господь твій, і Слово, і Путь,
Не дам тобі впасти, зміцню  

тебе Я. …
Рука допоможе всевладна Моя 3.

Розповідаючи про свої земні 
випробування, апостол Павло 
писав: “Я все можу в Тім, Хто мене 
підкріпляє,— в Ісусі Христі”  
(Филип’янам 4:13).

Тож ми бачимо, що завдяки Спо-
куті Спаситель має владу допомагати 
кожній смертній людині подолати 
біль і страждання. Іноді Його сила 
зцілює недугу, але Писання і наш 
досвід навчає, що іноді Він допома-
гає, надаючи нам силу чи терпіння 
зносити наші недуги 4.

III.
Якими ж є ці земні болі й страж-

дання та недуги, які наш Спаситель 
відчув на Собі й перестраждав?

Усі ми маємо болі й випробу-
вання та недуги у той чи інший 
час свого життя. Крім того, що 

Усі ми страждаємо і сумуємо, коли помирає 
рідна людина.

Упереджене ставлення на основі расових 
та етнічних відмінностей породжує болісні 
почуття відторгнення як у молоді, так і в 
дорослих.

Спаситель має владу допомагати кожній смертній людині подолати біль і страждання.  
Він допомагає, надаючи нам силу чи терпіння зносити наші недуги.

Для багатьох недуга під назвою депресія 
є дуже болісною, або викликає постійну 
непрацездатність.
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ми переживаємо, коли грішимо, 
смертне життя сповнене постійною 
боротьбою, душевним болем та 
стражданнями.

Ми та близькі нам люди потер-
паємо від хвороб. Часом хтось з нас 
також проходить через біль травма-
тичних пошкоджень або фізичних чи 
ментальних труднощів. Усі ми страж-
даємо і сумуємо, коли помирає рідна 
людина. Усі ми переживаємо невдачі 
у виконанні особистих обов’язків, у 
сімейних стосунках або на роботі.

Коли подружжя або хтось із дітей 
не приймає того, що, як ми знаємо, є 
істиною, і сходить з дороги правед-
ності, ми відчуваємо надзвичайно 
гострий біль, так само, як і батько 
блудного сина у незабутній притчі 
Ісуса (див. Лука 15:11–32).

Автор Псалмів проголосив: “Ба-
гато лихого для праведного та його 
визволяє Господь з них усіх” (Псалми 
34:20).

Тож наші гімни містять таке істинне 
запевнення: “Немає на землі такого 
смутку, якого небеса не зцілять” 5.

Надзвичайно гострим для під-
літків є почуття відторгнення, коли 
здається, що однолітки добре 
спілкуються і проводять час разом, 
а їх свідомо не залучають. Упере-
джене ставлення на основі расових 
та етнічних відмінностей породжує 
інші болісні почуття відторгнення 
як у молоді, так і в дорослих. Життя 
має багато додаткових випробувань, 
таких як безробіття чи інші зміни в 
наших планах.

Я все ще продовжую говорити 
про земні недуги, які не були спричи-
нені нашими гріхами. Хтось наро-
дився з фізичними або ментальними 
вадами, що спричиняють страждання 
самій людині і труднощі тим, хто її 
любить та піклується про неї. Для 
багатьох недуга під назвою депресія 

є дуже болісною, або викликає 
постійну непрацездатність. Ще одне 
болісне страждання— це самотність. 
Ті, хто страждає від такого стану, 
мають пам’ятати, що наш Спаситель 
пережив подібний біль також і що, 
завдяки Його Спокуті, Він надає силу 
зносити його.

Важко сказати, що може завдавати 
більшої шкоди нашому фізичному 
або духовну життю, ніж згубні звички. 
Деякі з них, подібно до порнографії 
чи наркотиків, ймовірно викликані 
гріховною поведінкою. Навіть коли 
завершено процес покаяння, залеж-
ність може залишатися. Ці знесилю-
ючі обійми також можна ослабити 
непохитною силою Спасителя. Те 
саме стосується і важких випробу-
вань, через які проходять люди, що 
потрапили до в’язниці після скоєння 
злочину. Нещодавній лист свідчить 
про силу, яку може отримати людина 
навіть за таких обставин: “Я знаю, що 
наш Спаситель ходить цими кори-
дорами, і я часто відчував Христову 
любов у стінах цієї в’язниці” 6.

Мені подобається свідчення нашої 
поетеси і друга Емми Лоу Тейн. Сло-
вами, які ми зараз співаємо як гімн, 
вона написала:

Як відшукать мені
втіху і спокій,
Камінь непрощення зняти з душі?
Де той блаженний мир— вічний, 

глибокий,
Щоби знайти його
й серцем ожить?

Як подолать мені
біль і безвихідь?
Хто піднесе мій дух і зцілить 

плоть?
Хто кожну мить дає жити і 

дихать?
Тільки Спаситель мій,
тільки Господь!  7

IV.
Хто може отримати допомогу 

і зміцнення завдяки Спокуті Ісуса 
Христа? Алма навчав, що Спаситель 
узяв на Себе “муки і хвороби Свого 
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народу ”, щоб “допомогти Своєму 
народові” (Aлма 7:11, 12; курсив до-
дано). Хто є Його народом у цьому 
обіцянні? Усі смертні— усі, хто радіє 
реальності воскресіння завдяки Спо-
куті? Чи лише ті обрані служителі, які 
удостояться цього завдяки обрядам і 
завітам? Я впевнений, що це менше, 
ніж усі смертні, але набагато більше, 
ніж невеличка, але найбільш привіле-
йована група людей.

Слово народ має багато значень 
у Писаннях. Значення, яке най-
більше підійде вченню про те, що 
Спаситель допоможе “Своєму наро-
дові”, співпадає з ученням Алми про 
те, що “Бог є дбайливим до кожного 
народу, на якій би землі вони не 
були” (Aлма 26:37). Це також те, що 
мали на увазі ангели, коли проголо-
сили народження Христа- дитини: 
“Я ось благовіщу вам радість 
велику, що станеться людям усім” 
(Лука 2:10).

Завдяки досвіду, здобутому під 
час Викуплення у смертному житті, 
наш Спаситель може втішати, зці-
лювати і зміцнювати всіх чоловіків 
і жінок повсюди, але я впевнений, 
що Він зробить це лише для тих, 
хто шукає Його і просить про допо-
могу. Апостол Яків навчав: “Упо-
коріться перед Господнім лицем, і 
Він вас підійме!” (Якова 4:10). Ми 
гідні того благословення, коли ві-
римо в Нього і молимося про Його 
допомогу.

Є мільйони богобоязливих людей, 
які моляться Богові, просячи усунути 
їхні страждання. Наш Спаситель 
сказав у одкровенні, що Він “спу-
стився нижче всього” (УЗ 88:6). Як 
навчав старійшина Ніл А. Максвелл: 
“Оскільки Він “спустився нижче 
всього”, Він досконало і на особи-
стому рівні розуміє повноту люд-
ських страждань” 8. Ми можемо навіть 
сказати, що зійшовши нижче всього, 
Він досягнув того досконалого рівня, 
з якого може підняти нас і дати 
силу, необхідну нам, щоб вистояти 
у стражданнях. Нам треба лише 
попросити.

Багато разів у сучасному одкро-
венні Господь проголошує: “Отже, 
якщо ви проситимете у Мене, ви 
отримаєте; якщо ви стукатимете, вам 
буде відчинено” (наприклад, УЗ 6:5; 
11:5; див. також Maтвій 7:7). Дійсно, 
оскільки Небесний Батько і Його 
улюблений Син, Ісус Христос, мають 
таку всеохватну любов, вони чують і 
належним чином відповідають на мо-
литви всіх, хто з вірою Їх шукає. Як 
писав апостол Павло: “Ми … надію 
кладемо на Бога Живого, Який усім 
людям Спаситель, найбільше ж для 
вірних” (1 Tимофію 4:10).

Я знаю, що все це істина. 
Спокута нашого Спасителя робить 
більше, ніж просто забезпечує нам 
безсмертя шляхом воскресіння 
всіх людей і відкриває можливість 
очиститися від гріха шляхом 

покаяння і хрищення. Його 
Спокута також дає нам можливість 
звертатися до Нього, Хто пережив 
усі земні недуги, аби зцілити нас 
і дати силу нести тягарі земного 
життя. Він знає наш смуток, Він тут 
заради нас. Коли Він знайде нас 
зраненими на узбіччі дороги, то, як 
і добрий самарянин, перев’яже наші 
рани і подбає про нас (див. Лука 
10:34). Зцілюююча і зміцнююча сила 
Спокути Ісуса Христа поширюється 
на всіх нас, хто проситиме. Я свідчу 
про це і також свідчу про нашого 
Спасителя, який усе це уможливив.

Одного дня усі ці земні тягарі 
зникнуть і більше не буде болю (див. 
Об’явлення 21:4). Я молюся, щоб ми 
всі зрозуміли надію і силу Спасителе-
вої Спокути: запевнення у безсмерті, 
можливість мати вічне життя та 
підтримуючу силу, яку ми можемо 
здобути лише коли попросимо, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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Майбутня доля вашої віри залежить 
не від якогось випадку, а від вашого 
вибору.

Віра молодого бразильця
Місяць тому в Бразилії я зустрів 

Аролдо Кавалканте. Він охристився, 
коли йому був 21 рік, і був першим 
членом Церкви у своїй сім’ї. Його 
віра яскраво палала і він відразу ж 
почав готуватися до служіння на 
місії. На жаль, матері Аролдо діаг-
ностували рак. Три місяці потому, 
лише за кілька днів до її смерті, 

Старійшина Ніл Л. Андерсен
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Спаситель знав силу або слаб-
кість віри тих, хто оточував 
Його. Він схвально сказав: 

“Твоя віра велика” 1. Іншим з журбою 
промовив: “Маловірні!” 2 Ще інших 
запитував: “Де ж ваша віра?” 3 Ісус 
знаходив ще й інших: “[В усьому Із-
раїлі] Я не знайшов був такої великої 
віри!” 4

Я запитую себе: “Якою Спаси-
тель бачить мою віру?” І сьогодні я 
запитую вас: “Якою Спаситель бачить 
вашу віру?”

Віра в Господа Ісуса Христа не є 
чимось ефірним, що вільно плаває 
у повітрі. Віра не звалюється на нас 
випадково, і не залишається нам за 
первородством. Вона, як сказано в 
Писаннях: “Підстава …, доказ неба-
ченого” 5. Віра випромінює духовне 
світло, і те світло є помітним 6. Віра 
в Ісуса Христа є даром з небес, який 
приходить, коли ми вибираємо ві-
рити 7, та прагнемо й зберігаємо його. 
Ваша віра може або зростати, або 
слабшати. Віра є принципом сили, і є 
важливою не лише у цьому житті, а й 
у нашому розвитку за завісою 8. Бла-
годаттю Христа одного дня нас буде 
спасенно завдяки вірі в Його ім’я 9. 

Генеральна сесія священства | 3 жовтня 2015 р.

Віра— не випадковість,  
а вибір
Віра в Ісуса Христа є даром з небес, який приходить, коли ми 
вибираємо вірити, та прагнемо й зберігаємо його.

вона розповіла Аролдо про те, що 
найбільше непокоїло її: Родичів, які 
могли допомогти, не було. Аролдо 
потрібно було узяти повну відпові-
дальність за двох своїх молодших 
сестер і молодшого брата. Він уро-
чисто пообіцяв це своїй матері, яка 
помирала.

Вдень він працював в банку, а 
ввечері відвідував університет. Він 
продовжував виконувати свої завіти, 
укладені під час хрищення, однак 
його сподівання служити на місії 
повного дня, розвіялися. Його місією 
стало піклування про свою сім’ю.

Кілька місяців потому, готуючись 
до виступу на причасних зборах, 
Аролдо вивчав слова Самуїла, який 
з докором сказав царю Саулу: 
“Послух,— прочитав він,— ліпший від 
жертви” 10. Аролдо отримав на вигляд 
нездійсненне спонукання, що йому 
потрібно дослухатися до заклику 
пророка служити на місії. Незважа-
ючи на перешкоди перед ним, він 
просувався вперед з великою вірою.

Аролдо заощаджував кожен 
бразильський крузейро, який міг. 
У 23 роки він отримав своє покли-
кання на місію. Він сказав своєму 
братові, яку суму той має знімати 
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для сім’ї щомісяця з його рахунку. 
В Аролдо все ще не вистачало гро-
шей, щоб оплатити повну вартість 
його місії та витрати на життя для 
свого брата і сестер, але з вірою він 
увійшов в Центр підготовки місіо-
нерів. Тиждень потому він отримав 
перше з багатьох благословень. 
Банк, в якому працював старійшина 
Кавалканте, неочікувано подвоїв 
суму грошей, які він мав отримати, 
коли закінчив працювати там. Це 
чудо, разом з іншими, забезпечило 
потрібні кошти, щоб оплатити його 
місію та проживання його сім’ї, коли 
він був відсутній.

Минуло двадцять років, і зараз 
брат Кавалканте служить президен-
том колу Ресіфе Бразіл Боа Віагем. 
Згадуючи ті дні, він сказав: “Нама-
гаючись жити праведно, я відчував 
любов і скерування Спасителя. Моя 
віра зростала, дозволяючи мені 
долати численні випробування” 11. 

Аролдо здобув віру не випадково, 
а зробивши вибір.

Багато християн, як чоловіків, так 
і жінок, мають глибоку віру в Господа 
Ісуса Христа, і ми шануємо й поважа-
ємо їх за це.

Більше не на нейтральній території
Але брати, нам було дано дещо 

більше: священство Бога, силу Бога, 
відновлену на землі святими ангелами. 
Цим ви і відрізняєтеся. Ви більше не 
стоїте на нейтральній території. Ваша 
віра зростатиме не завдяки випадко-
вості, а завдяки вашому вибору.

Спосіб нашого життя або зміц-
нює нашу віру, або послаблює її. 
Молитва, послух, чесність, чистота 
думок і вчинків та безкорисливість 
зміцнюють віру. Без цього віра 
слабнутиме. Чому Спаситель сказав 
Петру: “Я ж молився за тебе, щоб 
не зменшилась віра твоя” 12? Бо існує 
супротивник, який насолоджується, 
руйнуючи нашу віру! Стійко захи-
щайте свою віру.

Чесні запитання
Постановка щирих запитань є важ-

ливою частиною зміцнення віри, і 
для цього ми використовуємо, як наш 
інтелект, так і наші почуття. Господь 
сказав: “Я скажу тобі у твоєму розумі 
і у твоєму серці” 13. Не всі відповіді 
приходитимуть відразу ж, однак на 
більшість запитань можна отримати 
відповіді через щире дослідження 
і пошук відповідей у Бога. Якщо 
використовувати лише наш розум, 

не застосовуючи нашого серця, це 
не принесе духовних відповідей. “Не 
знає ніхто й речей Божих, окрім [як 
через] Духа Божого” 14. І щоб допо-
могти, Ісус пообіцяв нам “Втіши-
теля іншого”, і назвав Його “Дух[ом] 
правди” 15.

Віра ніколи не вимагає відпо-
віді на кожне запитання, але шукає 
запевнення й сміливості просува-
тися вперед, іноді визнаючи: “Я не 
знаю всього, але я знаю достатньо, 
щоб продовжувати іти шляхом 
учнівства” 16.

Якщо занурюватися в постійні 
сумніви, які підживлюються відпові-
дями невіруючих і віроломних лю-
дей, це ослабляє віру в Ісуса Христа 
і у Відновлення 17. “Людина тілесна не 
приймає речей, що від Божого Духа, 
бо їй це глупота” 18.

Наприклад, запитання щодо 
пророка Джозефа Сміта не є новими. 
Його критики пихтіли ними проти 
пророка з того часу, як почалася ця 
робота. Дозвольте мені дати дружню 
пораду всім віруючим людям, які ди-
вляться на події або твердження про-
рока Джозефа, що мали місце і були 
сказані ним близько 200 років тому, 
крізь кольорову призму знань 21 сто-
ліття, і які мають щирі сумніви щодо 
них: залиште тепер брата Джозефа у 
спокої! В майбутньому ви матимете 
у 100 разів більше інформації, ніж є 
в усіх сучасних пошукових системах 
разом узятих, і вона походитиме від 
Небесного Батька, Який знає все 19. 
Подумайте про життя Джозефа в 

Аролдо Кавалканте (зліва) зі своїми  
сестрами і братом. На стіні висить  
портрет їхньої матері.
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цілому—він народився в бідності і 
отримав початкову формальну освіту, 
однак він переклав Книгу Мормона 
менше ніж за 90 днів 20. Десятки тисяч 
чесних, відданих чоловіків і жінок 
долучилися до справи Відновлення. 
У 38 років Джозеф запечатав своє 
свідчення власною кров’ю. Я свідчу, 
що Джозеф Сміт був пророком Бога. 
Закарбуйте це в своєму розумі і ру-
хайтеся далі!

Дари, які зміцнюють нашу віру
І Біблія, і Книга Мормона, дають 

нам прекрасне запевнення, що Ісус 
є Христос, Син Бога. У своїй руці я 
тримаю примірник першого видання 
Книги Мормона французькою мовою, 
виданий Джоном Тейлором, коли він 
почав працювати у Франції в 1852 
році. Певні частини або всю Книгу 
Мормона зараз перекладено на 110 
мов по всьому світу. Вона є духовним 
і фізичним свідченням про істинність 
Відновлення. Коли востаннє ви про-
читали Книгу Мормона від палітурки 
до палітурки? Прочитайте її знову. 
Вона зміцнить вашу віру 21.

Ще одним даром від Бога, який  
укріпляє нашу віру, є скерування  
Першого Президентства і Кворуму 
дванадцятьох. Сьогодні ми підтримали 
трьох нових членів Дванадцятьох, і  

я вітаю старійшину Разбанда, ста-
рійшину Стівенсона і старійшину 
Ренлунда у священному колі Кворуму 
дванадцятьох. Павло сказав:

“Він … [покликав] апостолів … [і] 
пророків, …

щоб приготувати святих … :
Аж поки ми всі не досягнемо з’єд-

нання віри й пізнання Сина Божого. …
Щоб більш не … хита[тися] й не 

захоплю[ватися] від усякого вітру 
науки за … оманою та за лукавством 
до хитрого блуду” 22.

Скерування Першого Президент-
ства і Дванадцятьох допомагає захи-
щати нашу віру.

Незважаючи на те, що полум’я ва-
шої віри, яке зароджується, може бути 
маленьким, праведний вибір породжує 
більшу впевненість в Богові і ваша віра 
зростає. Складнощі смертного життя 
дмуть проти вас, а злі сили, що хова-
ються в темряві, сподіваються загасити 
вашу віру. Але, коли ви продовжувати-
мете робити хороший вибір, дові-
ряти Богові і наслідувати Його Сина, 
Господь пошле більше світла і знання, 
і ваша віра стане міцною й непохит-
ною. Президент Томас С. Монсон 
сказав: “Не бійтеся. … Майбутнє таке  
ж яскраве, як і ваша віра” 23.

Портер, Зейн і Макс Оупеншоу
Віра молодих чоловіків цієї  

Церкви є дивовижною!
12 червня я отримав електронного 

листа, в якому мене повідомили, 
що єпископ з приходу в Юті, його 
дружина і двоє їхніх дітей загинули 
в авіакатастрофі. Єпископ Марк 
Оупеншоу управляв літаком, який 
злетів з маленького аеродрому, і 
раптом літак почав падати і розбився 
об землю. Під час цього нещасного 
випадку загинули єпископ Оупен-
шоу, його дружина, Емі, і їхні діти 
Теннер і Еллі. Дивовижним чином 

їхній п’ятирічний син, Макс, якого 
викинуло з літака в його авіакріслі, 
відбувся лише кількома зламаними 
кістками.

Я дізнався, що їхній син, старій-
шина Портер Оупеншоу, служив у 
Маджурській місії на Маршаллових 
островах, а їхній 17- річний син, Зейн, 
перебував у Німеччині за навчаль-
ною програмою культурного обміну.

Я зателефонував старійшині 
Оупеншоу на Острів Різдва. Вбитий 
горем через неочікувану смерть своєї 
матері, батька, брата і сестри, старій-
шина Оупеншоу відразу ж висловив 
занепокоєння про своїх двох молод-
ших братів.

Зрештою саме старійшина Оупен-
шоу і його брат Зейн вирішили, що 
вдома можуть допомогти інші люди, 
і що Портер має залишитися на своїй 
місії. Вони знали, що саме цього 
хотіли б їхні батьки.

Коли я говорив зі старійшиною 
Оупеншоу, то відчував його сум, 
але також і невгасимий вогонь віри. 

Незважаючи на те, що полум’я вашої віри, 
яке зароджується, може бути маленьким, 
праведний вибір породжує більшу впевне-
ність в Богові і ваша віра зростає.

Старійшина Портер Опеншоу зараз слу-
жить в Маджурській місії на Маршаллових 
островах.
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“Я впевнений,— сказав він,— і знаю 
без тіні сумніву, що знову побачу 
свою сім’ю. … Силу в наших випро-
буваннях завжди можна знайти в … 
нашому Господі, Ісусі Христі. … Все-
могутня рука Бога була дуже очевид-
ною, коли Він допомагав [мені] і моїм 
братам пережити [це], вкрай важке, 
випробування” 24.

Вперше я зустрівся з Зейном на 
похороні. Коли я дивився на чо-
тири труни, що стояли перед нами 
в каплиці, то дивувався вірі цього 
17- річного хлопця, який звертався до 
зібрання. “Сьогодні,— сказав він,— ми 
зібралися, маючи смиренні серця і 
душі, що тужать, щоб згадати про 
життя моєї мами, батька, Теннера 
та Еллі. … Ми розмовляли разом, 
плакали разом, згадували про щось 
разом і відчували руку Бога разом. …

В той день, коли я почув звістку 
про цей нещасний випадок, то знай-
шов у своїй сумці лист від моєї мами. 
В листі вона писала: “Зейне, пам’ятай, 
ким ти є, і звідки ти прийшов. Ми 
будемо молитися за тебе і суму-
вати за тобою”. Зейн продовжував: 
“Більш підходящих останніх слів від 
моєї матері не могло й бути. Я знаю, 
що вона, разом з Теннером, Еллі та 
моїм батьком … моляться за [моїх 
братів і за] мене. Я знаю, що … вони 
моляться, щоб я пам’ятав, ким я є, … 
оскільки, як і ви, я є дитиною Бога, 
і Він послав мене сюди. Я свідчу …, 
якими б самотніми ми не почувалися, 
Бог не залишить нас” 25.

Мої дорогі друзі, ваша віра взяла 
свій початок не при народженні,  
і не закінчиться зі смертю. Віра—  
це вибір. Зміцнюйте вашу віру і 
живіть так, щоб заслуговувати на 
схвальні слова Спасителя: “Твоя віра 
велика”. Якщо ви робитимете так, я 
обіцяю вам, що ваша віра, завдяки 
благодаті Ісуса Христа, одного дня 
дозволить вам чистими й бездоган-
ними стояти в присутності Бога з 
тими, кого ви любите. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Матвій 15:28.
 2. Матвій 6:30.
 3. Лука 8:25.
 4. Матвій 8:10.
 5. Євреям 11:1.
 6. Див. Алма 32:35.
 7. Див. Л. Уітні Клейтон, “Виберіть вірити”, 

Ліягона, трав. 2015, сс. 36–39.
 8. Див. Lectures on Faith (1985), 3.
 9. Див. Ефесянам 2:8.
 10. 1 Самуїлова 15:22.
 11. З особистої розмови з Аролдо 

Кавалканте, 29 серп. 2015 р., Сальвадор, 
Бразилія, а також з електронного листа 
від 31 серп. 2015 р. Історія про обіцяння 
Аролдо Кавалканте піклуватися про 
своїх сестер і брата, яке він дав своїй 
матері, є набагато довшою. Протягом 
багатьох років після смерті його матері, 
він відкрито називав свого брата і сестер 
своїми “дітьми”. Під час його місії, у 

своїх листах і телефонних дзвінках на 
Різдво і на День матері, він часто питав 
про особисті випробування кожного 
члена сім’ї. Вдаючись до великих жертв 
після своєї місії, Аролдо взяв на себе 
фінансову відповідальність за їхню 
освіту та за місію його брата. Перш ніж 
одружитися у 32 роки, Аролдо чекав, 
коли одружаться його сестри і брат. 
Їхні сімейні стосунки залишаються дуже 
близькими.

 12. Лука 22:32.
 13. Учення і Завіти 8:2.
 14. 1 Коринтянам 2:11.
 15. Іван 14:16–17.
 16. Див. Адам Коттер, “Коли виникають 

сумніви і запитання”, Ліягона, бер. 2015, 
сс. 39–41.

 17. Старійшина Ніл А. Максвелл якось 
сказав: “Дехто наполягає на тому, 
щоб досліджувати Церкву очами її 
відступників—подібно до того, як узяти 
інтерв’ю в Юди, щоб зрозуміти Ісуса. 
Відступники завжди розповідають нам 
більше про себе, ніж про те, від чого 
вони відійшли” (“All Hell Is Moved” 
[Brigham Young University devotional,  
Nov. 8, 1977], 3, speeches. byu. edu).

 18. 1 Коринтянам 2:14.
 19. “Я ніколи не казав вам, що я досконалий; 

але в одкровеннях, яких я навчав, немає 
помилок” (Учення Президентів Церкви: 
Джозеф Сміт [2007], с. 527).

 20. Див. John W. Welch and Tim Rathbone, 
“The Translation of the Book of Mormon: 
Basic Historical Information” (Foundation 
for Ancient Research and Mormon Studies, 
1986).

 21. Духовне свідчення про Книгу Мормона 
є основним в наверненні святих останніх 
днів. Це свідчення, яке потрібно 
поновлювати знов і знов. Якщо цього 
не робити, духовні почуття згасають 
і людина більше не пам’ятає силу, яку 
вона колись відчувала. “І люди почали 
забувати ті ознаки і дива, про які вони 
чули, і почали все менше і менше 
дивуватися … дивові з небес, так що 
вони стали закам’янілими серцем і 
сліпі розумом своїм, і перестали вірити 
всьому тому, що вони чули і бачили, 
… і [Сатана] повів їх геть, щоб вони 
повірили, що вчення Христа було 
нерозумним і марним” (3 Нефій 2:1–2).

 22. Ефесянам 4:11–14.
 23. Томас С. Монсон, “Будьте у доброму 

гуморі”, Ліягона, трав. 2009, с. 92.
 24. Особистий електронний лист, 

отриманий від старійшини Портера 
Оупеншоу, від 23 серп. 2015 р.

 25. Слова Зейна Оупеншоу на похороні 
членів його сім’ї, від 22 червня 2015 р.

Зрештою саме старійшина Опеншоу і його 
брат Зейн (на фото з молодшим братом 
Максом) вирішили, що вдома можуть 
допомогти інші люди і що Портер має зали-
шитися на своїй місії. Вони знали, що саме 
цього хотіли б їхні батьки.
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Станьте як дитина
Перший принцип я проілюструю 

на прикладі нашого молодшого внука. 
Навчившись повзати, а потім стояти, 
він був готовий спробувати ходити. 

Старійшина Ренделл К. Беннетт
Сімдесятник

Під час недавніх зборів з чудо-
вими святими останніх днів у 
мене ледь не обірвалося серце. 

Було поставлене запитання: “Хто ба-
жає жити з Небесним Батьком знов?” 
Всі підняли руку. Наступним запитан-
ням було: “Хто впевнений в тому, що 
вам це вдасться?” На жаль, більшість 
рук опустилася.

Коли ми усвідомлюємо провалину 
між тим, ким ми є зараз і ким бажа-
ємо стати, багато людей спокуша-
ються зробити вибір— втратити віру 
і надію 1.

Оскільки “ніщо нечисте не може 
жити з Богом” 2, щоб жити з Ним 
знову нам потрібно бути очище-
ними від гріха 3 і освяченими 4. Якби 
нам довелося робити це самим, 
жодному з нас це б не вдалося.  
Але ми не самі. Насправді, ми ні-
коли не самі.

Ми маємо допомогу небес завдяки 
Ісусу Христу і Його Спокуті 5. Спаси-
тель сказав: “Якщо ви матимете віру в 
Мене, то матимете силу робити все, 
що Я вважаю за доцільне” 6. Коли віру 
виявляють, вона зростає.

Давайте розглянемо разом три 
принципи, які допоможуть нам у 
нашій подорожі назад до нашого 
Небесного Батька.

Ваш наступний крок
Ваш люблячий Небесний Батько і Його Син, Ісус Христос, 
запрошують вас зробити ваш наступний крок до Них. Не чекайте. 
Зробіть його зараз.

Під час своїх кількох перших спроб 
він падав, плакав і всім своїм виглядом 
наче хотів сказати: “Я ніколи, ніколи, 
не спробую цього знов!”

Коли він спотикався, його люблячі 
батьки не вважали його безнадійним 
чи таким, що ніколи не ходитиме. 
Натомість вони тримали свої руки 
простягнутими та кликали його, а 
він, зосередивши свій погляд на них, 
намагався знов рухатися до їхніх 
сповнених любові обіймів.

Люблячі батьки завжди готові 
вітати з розпростертими руками наш 
навіть найменший крок у вірному 
напрямку. Вони знають, що наша 
готовність робити спроби знов і знов 
приведе до розвитку і успіху.

Спаситель навчав, що для того, 
щоб успадкувати Боже царство, ми 
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повинні стати як мале дитя 7. Тому, 
духовно кажучи, перший принцип 
полягає в тому, що нам потрібно ро-
бити те, що ми робили, як діти 8.

З подібними до дитячих смирен-
ням і бажанням зосереджуватися 
на нашому Небесному Батькові і 
нашому Спасителі, ми робимо кроки 
до Них, ніколи не полишаючи надії, 
навіть якщо зазнаємо падінь. Наш 
люблячий Небесний Батько радіє 
кожному вірному кроку, і якщо ми 
падаємо, Він радіє кожному зусиллю 
підвестися і спробувати знову.

Дійте з вірою
Другий принцип я проілюструю 

на прикладі двох відданих святих, 
кожен з яких палко бажав знайти 
вічного супутника. Обоє, з молитвою, 
зробили сповнені віри кроки.

Юрій, святий останніх днів з Росії, 
пішов на жертву, щоб здійснити 
далеку подорож до храму. У поїзді 
він помітив вродливу жінку з сяючим 
обличчям і відчув, що має поділитися 
з нею євангелією. Він почав читати 
Книгу Мормона, сподіваючись, що 
вона зверне увагу.

Юрій не знав, що ця жінка, Ма-
рія, була святою останніх днів. Не 
знаючи, що він також був членом 
Церкви, і діючи за спонуканням 
поділитися з ним євангелією, Марія 
також почала читати Книгу Мормона, 

сподіваючись, що він може запитати 
про неї.

Коли Юрій і Марія водночас 
підвели очі, вони зі здивуванням 
побачили, що у кожного в руках 
була Книга Мормона— і, так, вони, 
закохавшись, були запечатані в храмі. 
Сьогодні Юрій і Марія Кутепови, як 
вічні напарники, роблять значний 
внесок у розбудову Церкви в Росії.

Я хочу наголосити не лише на 
готовності цієї пари діяти з вірою, 
а й також на другому принципі— 
Господь більш ніж відповідає на 
нашу готовність діяти з вірою. Нашу 
готовність зробити крок не лише 
вітають— її ще більш схвалюють— 
Його обіцяними благословеннями.

Небесний Батько і наш Спаситель 
прагнуть благословити нас. Зреш-
тою, Вони просять лише одну десяту 
частину того, чим благословляють 
нас, і тоді обіцяють, що відкриються 
отвори небесні! 9

Щоразу, коли ми охоче діємо 
з вірою в Ісуса Христа і робимо 
ще один крок, особливо, коли це 
неприємний крок, що вимагає зміни 
чи покаяння, нас благословляють 
зміцненням 10.

Я свідчу, що Господь скеровува-
тиме нас в наших наступних кроках і 
під час них. Своєю силою Він більш 
ніж відповідатиме на наші зусилля, 
якщо ми воліємо продовжувати 

робити спроби, каятися і просува-
тися вперед з вірою в нашого Небес-
ного Батька та Ісуса Христа.

Духовні дари обіцяні не лише 
тим, хто любить Бога і дотримується 
всіх Його заповідей, але й, на щастя, 
тим, хто “прагне робити так” 11. 
Сила дається тим, хто не припиняє 
прагнути.

Два важливі щотижневі дорогов-
кази, які стоять на нашому шляху до 
нашого Небесного Батька, є довічний 
завіт обряду причастя і дотримання 
нами Суботнього дня. Президент 
Рассел М. Нельсон навчав на остан-
ній генеральній конференції, що 
Субота є даром Господа нам. Якщо 
ми щотижня віддано дотримуємося 
Суботнього дня, то даємо знак Го-
споду, що ми любимо Його 12.

Кожного Суботнього дня ми 
свідчимо, що “бажаємо узяти на [себе 
Його ім’я] і завжди пам’ятати Його, 
і дотримуватися Його заповідей 13. 
У Свою чергу, для нашого серця, 
що кається, та для нашого зобов’я-
зання, Господь поновлює обіцяне 
прощення гріха і уможливлює для 
нас, “щоб Його Дух міг завжди бути з 
[нами]” 14. Вплив Святого Духа покра-
щує, зміцнює, навчає і скеровує нас.

Якщо, у пам’ять про Спасителя, 
ми повернемося серцем до Нього, 
слідуючи за цими двома важливими 
дороговказами, наші зусилля знову 
перевищуватимуть ті, що необ-
хідні, для отримання обіцяних Ним 
благословень. Нам обіцяно, що коли 
ми віддано дотримуватимемося 
Суботнього дня, повнота землі буде 
нашою 15.

Дорога назад до нашого Небес-
ного Батька веде в дім Господа, де 
ми благословляємося тим, що отри-
муємо спасительні обряди для себе і 
для дорогих нам людей, які померли. 
Президент Бойд К. Пекер навчав, що 
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Фотографії за годиннико-
вою стрілкою, починаючи 
зліва вгорі: Члени Церкви  
і місіонери в Драммені,  
Норвегія; Аріці, Чилі; Белізі, 
Беліз; Афінах, шт. Джорджія, 
США; Кавіте, пров. Кавіте, 
Філіппіни; Окрузі Оріндж, 
шт. Каліфорнія, США; Києві, 
Україна; Бермехійо, Дуранго, 
Мексика.
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“обряди і завіти стають нашим по-
свідченням для допуску в присутність 
Бога” 16. Я молюся, щоб ми завжди 
були гідні нашої храмової реко-
мендації, щоб регулярно служити в 
храмі, і використовували її.

Подолання тілесної людини
Третій принцип такий: ми ма-

ємо протидіяти схильності тілесної 
людини зволікати з чимось або 
здаватися 17.

Просуваючись дорогою завітів, 
ми робитимемо помилки, деякі з них 
і багатократно. Дехто з нас намага-
ється змінити свою поведінку або 
подолати згубні звички, і відчуває 
своє безсилля в цьому. Однак віра 
в Небесного Батька і в Ісуса Христа 
є принципом дії і сили 18. Якщо ми 
бажаємо діяти, то отримаємо силу 
покаятися і змінитися.

Ми зазнаємо невдачі лише у тому 
випадку, якщо не зможемо зробити 
ще один відданий крок вперед. Ми 
не зазнаємо невдачі, якщо від-
дано об’єднаємося зі Спасителем 

світу— Тим, Хто ніколи не зазнавав 
невдачі, і ніколи не підведе нас!

Обіцяні благословення
Я обіцяю, що кожен, сповнений 

віри крок, отримуватиме допомогу 
з небес. Скерування приходить тоді, 
коли ми молимося нашому Небес-
ному Батькові і слухаємо Святого 
Духа. Сила приходить завдяки 
спокутній жертві Ісуса Христа 19. Зці-
лення і прощення приходять завдяки 
благодаті Бога 20. Мудрість і терпіння 
приходять, коли ми довіряємо роз-
кладу Господа. Захист приходить, 

коли ми наслідуємо живого пророка 
Бога, Президента Томаса С. Монсона.

Вас було створено, “щоб [ви мали] 
радість” 21, радість, яку ви відчува-
тимете, коли гідно повернетеся до 
вашого Небесного Батька і Спасителя 
та увійдете в Їхні теплі обійми.

Я свідчу про ці абсолютні істини. 
Ваш люблячий Небесний Батько 
і Його Син, Ісус Христос, живуть. 
Вони знають і люблять вас. Вони з 
любов’ю запрошують вас зробити 
ваш наступний крок. Не чекайте. 
Зробіть його зараз. У священне ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Мороній 7:40–41.
 2. 1 Нефій 10:21; див. також Мойсей 6:57.
 3. Див. Алма 5:21, 27; Учення і Завіти 50:28.
 4. Див. Мороній 10:32.
 5. Див. Мосія 4:6–7; Алма 34:9; Мороній 7:41.
 6. Мороній 7:33.
 7. Див. 3 Нефій 11:38.
 8. Див. Мосія 3:19; Мороній 8:10.
 9. Див. Малахія 3:10; Учення і Завіти 41:1.
 10. Див. Мороній 7:33.
 11. Учення і Завіти 46:9.
 12. Див. Рассел М. Нельсон, “Субота є 

приємністю”, Ліягона, трав. 2015, сс. 
129–132.

 13. Мороній 4:3; див. Учення і Завіти 20:77.
 14. Учення і Завіти 20:77.
 15. Див. Учення і Завіти 59:9–10, 13, 15–16.
 16. Boyd K. Packer, “Covenants,” Ensign, May 

1987, 24.
 17. Див. Мосія 3:19.
 18. Див. Lectures on Faith (1985), 3.
 19. Див. Мороній 7:33.
 20. Див. Мороній 10:32.
 21. 2 Нефій 2:25.
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неймовірний тиск примусу залишити 
старі вірування і прийняти ті, що 
панували у Вавилоні. Однак юнак за-
лишився відданим своїй вірі— словом 
і ділом.

Багато з вас знає, що відчуваєш, 
коли захищаєш непопулярну істину. 
Застосовуючи сьогоденний сленг 
Інтернету, можна сказати, що нас 
“спалюють” ті, хто з нами не пого-
джується. Однак Даниїл не просто 
підпадав під публічне осміювання. 
У Вавилоні ті люди, які кидали 
виклик релігійній владі, розуміли, 
що означає— як у фігуральному, так 
і в прямому розумінні— бути “спа-
леними”. Лише запитайте про це 
друзів Даниїла— Шадраха, Мешаха 
і Авед- Неґо 2.

Я не знаю, чи було легко Дани-
їлові бути віруючим у такому се-
редовищі. Деяких людей Господь 
благословив віруючим серцем— 
їхня віра є ніби даром з небес. Але 
думаю, що Даниїл, як і багато з нас, 
мав працювати над своїм свідчен-
ням. Я впевнений, що Даниїл багато 
годин молився на колінах, кладучи 
свої запитання і страхи на олтар віри 
та сподіваючись, що Господь пошле 
розуміння і мудрість.

І Господь дійсно благословляв 
Даниїла. Хоча його віру піддавали 
постійним випробуванням і глузу-
ванням, він залишався вірним тому, 
що, як знав з власного досвіду, було 
істинним.

Даниїл вірив. Даниїл не 
сумнівався.

І тоді однієї ночі цар Навуходо-
носор мав сон, який дуже схвилював 
його розум. Він зібрав усіх своїх уче-
них мужів і радників та наказав, щоб 
вони розповіли, що йому приснилося 
і також пояснили значення сну.

Звичайно, вони не могли. “Ні-
хто не може зробити того, що ти 

800 км до чужоземного міста і там вас 
навчали б релігії ваших ворогів?

Даниїл виховувався як послідов-
ник Єгови. Він вірив у Бога Авраама, 
Ісака і Якова й поклонявся Йому. Він 
вивчав слова пророків та знав про 
Божі стосунки з людьми.

Але тепер, у зовсім юному віці, 
він був учнем- полоненим у Вави-
лоні. Безсумнівно, що він відчував 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Вавилон і Даниїл
2600 років тому Вавилон був по-

тужною наддержавою у світі. Один 
зі стародавніх істориків писав, що 
стіни Вавилона, які оточували місто, 
були понад 90 метрів заввишки і 25 
метрів завтовшки. “Не було іншого 
міста,— писав він,— яке могло б з ним 
зрівнятися за величчю” 1.

У свій час Вавилон був світовим 
центром знань, закону і філософії. 
Його військова могуть була незрів-
нянною. Він затьмарив силу Єгипту. 
Він напав на Ніневію, столицю 
Ассирії, спаливши і розграбувавши її. 
Він легко завоював Єрусалим і вивів 
найкращих і найрозумніших дітей 
Ізраїля до Вавилону, щоб вони слу-
жили царю Навуходоносору.

Одним з тих полонених був юнак 
на ім’я Даниїл. Багато учених вва-
жають, що Даниїлу було від 12 до 
17 років на той час. Лише уявіть, 
мої дорогі юні носії Ааронового свя-
щенства: схоже на те, що Даниїл був 
вашого віку, коли його було взято до 
царевого двору, щоб навчати мови, 
законів, релігії та наукам мирського 
Вавилону.

Чи можете ви уявити, що відчу-
вали б, якби вас силою було забрано 
з вашого дому, вам довелося пройти 

Не лякайсь, тільки віруй!
Коли ми приймаємо рішення вірити, виявляти віру в покаяння і 
йти за нашим Спасителем Ісусом Христом, нашим духовним очам 
відкривається така велич, яку навіть важко уявити.
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просиш”,— благали вони. Але це лиш 
більше розлютило Навуходоносора, 
і він наказав, щоб усіх мудреців, 
чаклунів, астрологів та радників було 
вбито— а серед них і Даниїла та 
інших юних учнів з Ізраїля.

Той, хто читав книгу Даниїла, знає, 
що сталося потім. Даниїл попросив 
Навуходоносора дати ще трохи часу, 
і він разом з вірними напарниками 
звернувся до джерела їхньої віри 
та моральної сили. Вони молилися 
Богові і просили надати божественну 
допомогу в цей вирішальний момент. 
І “тоді Даниїлові відкрита була таєм-
ниця в … видінні” 3.

Даниїл, юнак з переможеного 
народу, над яким глузували, якого 
переслідували за його дивну релігію, 
пішов до царя і розповів йому про 
сон та пояснив його.

З того дня Даниїл став довіреним 
радником царя, відомим на весь 
Вавилон своєю мудрістю, і все це 
завдяки його вірності Богові.

Хлопець, який мав віру і жив 
відповідно до своїх вірувань, став 
Божим чоловіком, пророком, князем 
праведності 4.

Чи схожі ми на Даниїла?
Я запитую всіх нас, хто має святе 

священство Боже, чи схожі ми на 
Даниїла?

Чи залишаємося ми вірні Богові?
Чи живемо відповідно до того, що 

проповідуємо, чи ми лише недільні 
християни?

Чи наші щоденні вчинки є ясним 
відображенням проголошених нами 
вірувань?

Чи ми допомагаємо “бідни[м] 
і нужденни[м], хвори[м] і 
страждальц[ям]”? 5

Ми просто кажемо, що є правиль-
ним, чи з ентузіазмом робимо те, що 
є правильним?

Брати, нам було багато дано. Нас 
було навчено божественних істин 
відновленої євангелії Ісуса Христа. 
Нам було довірено владу священ-
ства, аби допомагати нашим ближнім 
та будувати Боже царство на землі. 
Ми живемо в час величного вияв-
лення духовної сили. У нас є повнота 
істини. Ми маємо ключі священ-
ства, щоб запечатувати на землі та 
на небесах. Священні Писання та 
вчення сучасних пророків і апостолів 
доступні нам, як ніколи раніше.

Мої дорогі друзі, не ставмося лег-
коважно до цього. Такі благословення 

і привілеї супроводжуються великими 
обов’язками та відповідальністю. 
Будьмо ж гідними їх.

Старовинне місто Вавилон зараз 
у руїнах. Його велич минула. Але 
вавилонська суєтність та злочести-
вість продовжують жити. Зараз наша 
черга показувати в житті приклад 
віри в невіруючому світі. Тепер 
наша черга щодня застосовувати 
принципи відновленої євангелії 
Ісуса Христа і жити згідно з Божими 
заповідями. Нам треба буде подолати 
тиск однолітків, не піддатися модним 
течіям та лжепропрокам, не зважати 
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на глузування безбожників, протисто-
яти спокусам Сатани або перебороти 
власну лінь.

Лишень подумайте про це: на-
скільки було б легше Даниїлові про-
сто іти шляхами Вавилону? Він міг 
забути про обмеження в поведінці, 
які були дані Богом дітям Ізраїля. Він 
міг би насолоджуватися вишуканими 
стравами, які надавалися царем, і 
віддаватися мирським задоволенням 
плотської людини. З нього ніхто б не 
насміхався.

Він був би популярним.
Він би не вирізнявся серед інших.
Його шлях був би набагато 

простішим.
Все це, звичайно ж, до того дня, 

коли цар наказав дати пояснення сну. 
Тоді Даниїл би зрозумів, що він, як і 
решта вавилонських “мудреців”, втра-
тив свій зв’язок з істинним джерелом 
світла і мудрості.

Даниїл пройшов свій іспит. А наш 
усе ще триває.

Сміливість вірити
Сатана, наш супротивник, хоче, 

аби ми зазнали невдачі. Він поширює 
свою брехню, намагаючись зруйну-
вати нашу віру. Він хитро припускає, 

що люди, сповнені сумнівів, скепти-
цизму, цинізму, є розумними і освіче-
ними, а ті, хто має віру в Бога і Його 
чудеса— наївні, сліпі або дозволяють 
промивати собі мізки. Сатана буде 
казати, що правильно сумніватися в 
духовних дарах і вченнях пророків.

Я б хотів, аби кожен зрозумів 
такий простий факт: ми віримо в Бога 
завдяки тому, що ми знаємо своїм 
серцем і розумом, а не завдяки тому, 
чого ми не знаємо. Наш духовний 
досвід іноді є дуже священним, аби 
пояснити його мирськими понят-
тями, але це не означає, що він не 
є реальним.

Небесний Батько підготував для 
Своїх дітей духовний бенкет, запро-
понувавши стільки вишуканих страв, 
скільки можна уявити, але замість 
того, щоб насолоджуватися цими 
духовними дарами, циніки задоволь-
няються тим, щоб спостерігати зда-
леку, посьорбуючи зі своїх келихів 
скептицизм, сумніви та зневагу.

Навіщо людям простувати життям, 
задовольняючись свічечкою власного 
розуміння, в той час як, звернувшись 
до нашого Небесного Батька, вони 
зможуть бачити яскраве сонце ду-
ховного знання, що розширить їхній 

розум мудрістю і наповнить душі 
радістю?

Коли ми з вами говоримо з 
людьми про віру та вірування, чи 
не буває так, що ми часто чуємо: “Я 
хотів би вірити так, як ви”?

Ця заява містить в собі ще один 
обман Сатани: така віра доступна 
лише окремим людям, але не всім. 
Немає нічого чаклунського у здатно-
сті вірити. Але бажання повірити, 
є першим кроком! Бог не дивиться 
на обличчя 6. Він— ваш Батько. Він 
хоче з вами поговорити. Однак 
необхідно виявити трохи наукової 
допитливості— необхідно провести 
дослід зі словом Бога— і виявити 
часточку віри” 7. Також необхідно 
застосувати трохи смирення, а ще 
відкрити серце і розум. Це вимагає 
пошуку, у повному розумінні цього 
слова. І, можливо, що є найсклад-
нішим з усього— це вимога бути 
терплячими і чекати Господа.

Якщо ми не докладаємо жодних 
зусиль для того, щоб вірити, ми 
подібні до чоловіка, який вимикає 
прожектор, а потім звинувачує про-
жектор, що той не дає світла.

Нещодавно мене здивувало і 
засмутило почуте від одного носія 
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Ааронового священства, який, як 
здавалося, хизувався тим фактом, що 
віддалився від Бога. Він сказав: “Якщо 
Бог явить Себе мені, тоді я повірю. А 
доти я шукатиму істину, керуючись 
власними поняттями і розумом, щоб 
освітити дорогу перед собою”.

Я не знаю серця цього юнака, 
однак мені було так шкода його. Як 
легко він відкинув Господні дари, 
запропоновані йому. Цей юнак 
вимкнув прожектор, а потім, як зда-
ється, був страшенно задоволений 
своїм розумним спостереженням, що 
світла немає.

На жаль, схоже на те, що таке 
ставлення набирає популярності 
в наш час. Ми думаємо, що якщо 
покладемо тягар доказів на Бога, то, 
зможемо виправдати себе в тому, 
щоб не сприймати Божі заповіді сер-
йозно та не нести відповідальності за 
свої стосунки з Небесним Батьком.

Брати, кажу вам прямо: цинізм не 
містить в собі нічого благородного 
або вражаючого. Бути скептиком 
легко— кожен може. Але сповнене 

віри життя вимагає моральної сили, 
відданості і відваги. Ті, хто міцно 
тримається віри, справляють силь-
ніше враження, ніж ті, хто піддається 
сумнівам, коли виникають незрозу-
мілі запитання чи занепокоєння.

Однак нас не повинно дивувати 
те, що віру не цінують у світському 
суспільстві. Світ має довгу історію 
відторгнення того, чого не розуміє. І 
особливо нелегко зрозуміти те, чого 
не видно. Але якщо ми не бачимо 
чогось своїми фізичними очима, це 
не означає, що воно не існує. Дійсно, 
у підручниках, наукових журналах і 
мирських філософіях “на світі більше 
тайн, ніж … би приснилось” 8. Всесвіт 
сповнений чудесами— глибинними 
та вражаючими— таким, що можна 
осягнути лише духовними очима.

Обіцяння віри
Коли ми приймаємо рішення 

вірити, виявляти віру в покаяння і 
йти за нашим Спасителем Ісусом 
Христом, нашим духовним очам 
відкривається така велич, яку навіть 

важко уявити. Таким чином, наше 
вірування і віра ставатимуть міцні-
шими, і ми будемо бачити навіть 
більше 9.

Брати, я свідчу, що навіть у 
найважчі часи Спаситель скаже нам, 
так само, як одному занепокоєному 
батьку на людній вулиці в Галілеї: 
“Не лякайсь,— тільки віруй!” 10

Ми обираємо вірити.
Бо віруючи, ми бачимо, як з’явля-

ється світло.
Ми знайдемо правду 11.
Ми знайдемо мир 12.
Завдяки своїй вірі ми ніколи не бу-

демо голодувати і відчувати спрагу 13. 
Дар Божої благодаті зробить нас 
здатними триматися своєї віри і 
сповнить нашу душу, подібно до 
“джерел[а] тієї води, що тече в життя 
вічне” 14. Ми відчуємо справжню і 
тривалу радість 15.

Отже, мої дорогі друзі, мої улю-
блені брати у священстві Божому.

Майте відвагу вірити.
Не лякайтеся, тільки віруйте.
Будьте такими, як Даниїл.
Я молюся, щоб кожен з нас— 

молодий і літній— знайшов оновлені 
сили, відвагу і бажання вірити. В ім’я 
нашого Господаря, Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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повинен дати духовний досвід тим, 
кому цей диякон підносить тацю.

Я бачив, що сталося одного разу 
в будинку для людей похилого віку, 
коли диякон нахилився вперед, щоб 
піднести тацю сивій пані. Та диви-
лася на хліб як на щось безцінне. 
Мені ніколи не забути її усмішку, 
коли вона, причастившись, погла-
дила того диякона по голові і досить 
голосно сказала: “О, дякую!”

Той диякон просто виконував 
свій обов’язок у священстві. Тим не 
менш, Господь тоді примножив його 
зусилля. Доказом цього було те, що 
ця сестра згадувала про Спасителя, 
виявляючи свою щиру вдячність за 
служіння того диякона. Завдяки його 
служінню вона отримала запевнення, 
що Дух буде з нею. Вона не була 
самотня в той день у будинку для 
людей похилого віку. Не був самот-
нім у своєму скромному служінні і 
той диякон.

Юний вчитель в Аароновому 
священстві може й не усвідомлювати, 
що йдучи навчати якусь сім’ю, він є 
партнером з Господом в Його роботі. 
Я все ще пам’ятаю просте свідчення 
юного напарника по домашньому 
вчителюванню, який приходив до 
нас додому. Дух підтверджував його 
слова мені й моїй сім’ї. Він може й не 
пам’ятає того дня, а я пам’ятаю.

Господь буде звеличувати зусилля 
того молодого чоловіка знову, коли 
він буде покликаний стати священи-
ком. Наприклад, перше хрищення, 
яке він виконує, може бути для якоїсь 
молодої людини, яку він і не знає. 
Він може хвилюватися з приводу 
того, чи скаже він належні слова і чи 
правильно виконає сам обряд.

Але Господь, Чиїм слугою він 
є, буде звеличувати його покли-
кання. Людина, яку він христить, 
вибрала йти дорогою до вічного 

Цього вечора один з моїх онуків 
уперше знаходиться на генеральній 
сесії священства. Його висвятили в ди-
якони шість днів тому. Він, можливо, 
очікував, що першим виконанням 
його обов’язків у священстві буде роз-
несення причастя наступної неділі. Я 
молюся, щоб він побачив той момент 
таким, яким він в реальності є.

Він, можливо, вважає, що його 
робота для Господа— це підносити 
причасну тацю людям, які сидять 
на причасних зборах. Але Господня 
мета— не просто, щоб люди прича-
стилися хлібом і водою, а щоб вони 
дотримувалися завіту, який направ-
лятиме їх дорогою до вічного життя. 
А щоб це відбувалось, Господь 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Мої улюблені брати, ми вдячні, 
що Господь покликав старій-
шину Рональда А. Разбанда, 

старійшину Гарі Е. Стівенсона і ста-
рійшину Дейла Г. Ренлунда апосто-
лами Господа Ісуса Христа. Своїми 
серцями, своїми молитвами і своєю 
вірою ми підтримуємо їх.

Ми знаємо про їхні видатні 
здібності. Та все ж їм, як і всім нам, 
потрібне буде запевнення, що Го-
сподь з ними в Його роботі. Недавно 
висвячений диякон потребує такої ж 
впевненості, як і найдосвідченіший 
первосвященик, який отримує нове 
покликання.

Та впевненість зростає, коли 
ви розумієте, що Він покликав вас 
через Своїх слуг. Я хочу вас підба-
дьорити й допомогти дізнатись, що 
коли ви виконуєте свою частину, 
Господь додає Свою силу до ваших 
зусиль.

Будь- яке покликання, яке ми 
отримуємо у Господньому царстві, 
вимагає чогось більшого за наше 
людське судження й наші особи-
сті сили. Ті покликання вимагають 
допомоги від Господа, яка буде над-
ходити. Навіть недавно висвячений 
диякон дізнається, що це— істина, і 
він буде все більше дізнаватися про 
це впродовж років.

Ви не самі в цій роботі
Переходячи від одного служіння священства до іншого, ви будете 
бачити, що Господь працює разом з вами.
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життя. Господь зробить Свою більшу 
частину. Колись Він так зробив для 
мене, коли хлопець, якого я христив, 
зі сльозами, що котилися по його 
обличчю, сказав мені на вухо: “Я 
чистий. Я чистий”.

Переходячи від одного служіння 
у священстві до іншого, ви будете 
бачити, що Господь працює разом з 
вами. Я дізнався про це багато років 
тому на зустрічі з одним президен-
том кворуму старійшин на конфе-
ренції колу. На тій конференції було 
представлено більше 40 імен чоло-
віків, які мали отримати Мелхиседе-
кове священство.

Президент колу нахилився до 
мене і прошепотів: “Усі ці чоловіки 
були малоактивними потенційними 
старійшинами”. У захопленні я спи-
тав у президента, яку ж він мав про-
граму, щоб врятувати цих чоловіків.

Він вказав на молодого чоловіка 
в кінці каплиці. І сказав: “Ось він. 
Більшість з тих чоловіків повернулися 
завдяки цьому президенту кворуму 
старійшин”. Той молодий чоловік си-
дів на останньому ряду, одягнений у 
буденну одежу, схрестивши витягнуті 
вперед ноги у поношених чоботях.

Я попросив президента колу по-
знайомити нас після зборів. Коли ми 
зустрілися, я сказав цьому молодому 
чоловіку, що в захваті від зробленого 
ним, і запитав, як йому це вдалося. Він 
знизав плечима. Було ясно: він не вва-
жав, що заслуговує на якусь похвалу.

Потім він спокійно сказав: “Я 
знаю кожного неактивного хлопця 
в цьому містечку. Більшість з них 

має невеликі вантажівки. У мене теж 
є така. Я мию свою вантажівку там, 
де й вони свої. З часом ми стаємо 
друзями.

Час минає, і ось в їхньому житті 
щось іде не так. А це завжди буває. 
Вони розказують мені про це. Я ви-
слуховую і не звинувачую їх. Потім 
вони кажуть: “Щось не так у моєму 
житті. Просто повинно бути щось 
краще за це”. Я кажу їм, чого їм не 
вистачає і де вони можуть це знайти. 
Іноді вони вірять мені, і коли вони 
вірять, я беру їх з собою”.

Ви можете зрозуміти, чому він був 
скромним. Тому, що знав: він зробив 
свою невелику частину, а Господь— 
решту. Це Господь торкнувся 
сердець тих чоловіків у їхніх трудно-
щах. Це Господь дав їм відчуття, що 
повинно бути щось краще для них, і 
надію, що вони можуть знайти це.

Той молодий чоловік, який— як 
і ви— був слугою Господа, просто 
вірив: якщо він зробить свою неве-
лику частину, Господь допоможе тим 
чоловікам на дорозі, що веде додому 
і до щастя, яке може дати їм тільки 
Він. Цей чоловік також знав, що 

Господь покликав його президентом 
кворуму старійшин, тому що він буде 
робити свою частину.

У вашому служінні наставатимуть 
часи, коли у вас може й не буде 
таких видатних і помітних успіхів, як 
у того молодого президента кворуму 
старійшин. У цей час вам потрібно 
бути впевненими: Господь, знаючи, 
що ви зробите свою частину в цій 
роботі, покликав вас через Своїх 
уповноважених слуг. Мати віру в 
покликання, яке приходить від Го-
споднього слуги, було вкрай необхід-
ним у місіонерському служінні мого 
прадіда Генрі Айрінга.

Він був охрищений 11 березня 
1855 року в Сент- Луїсі, штат Міссурі. 
Невдовзі після цього Ерастус Сноу 
висвятив його в чин священика. А 
6 жовтня президент Сент- Луїського 
колу, Джон Х. Харт, покликав його 
служити на місії серед індіанців 
племені чирокі1. Він був висвячений 
у старійшини 11 жовтня. Він поїхав 
верхи на коні на місію до індіанців 
племені чикокі 24 жовтня. Йому було 
20 років, наверненим він був лише 
сім місяців.

Осло, Норвегія
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Якщо хтось із носіїв священства і 
мав підстави відчувати себе непідхо-
дящим або непідготовленим для цієї 
роботи, так це був Генрі Айрінг, який 
був охрищений лише сім місяців до 
цього. Єдиною причиною, чому він 
мав сміливість відправитися на місію, 
було те, що він знав у своєму серці, 
що його покликав Бог через Своїх 
уповноважених слуг. Це й було дже-
релом його сміливості. Це повинно 
бути джерелом і нашої сміливості, 
щоб стійко служити в кожному 
своєму покликанні у священстві.

Старійшина Айрінг прослужив 
там три важкі роки, і після смерті 
президента місії він був покликаний 
і підтриманий як президент цієї місії 
на зборах, що проходили 6 жовтня 
1858 року. Він був здивований і так 
само приголомшений, як і будь- який 
недавно висвячений диякон. Він на-
писав: “Для мене стало зовсім неспо-
діваним, що мене покликали на таку 
відповідальну посаду, але оскільки це 
була воля братів, я з радістю прийняв 
її, водночас відчуваючи свою велику 
слабкість і відсутність досвіду” 2.

І ось в 1859 році тепер вже пре-
зидент Айрінг вирушив до індіанців 
племен чирокі, крік та чокто. Завдяки 
його зусиллям, Господь “додав”, як 
написав Генрі, “багато людей до 
Церкви”. Він організував дві філії, 
проте зазначив, що “мало хто є ста-
ранним у цій справі” 3.

Через рік Генрі зіткнувся з важ-
кою реальністю; справа в тому, що 

політики тих народів, серед яких 
він служив, заборонили місіонерам- 
святим останніх днів продовжувати 
свою роботу. Роздумуючи над тим, 
що слід робити далі, він згадав наста-
нову свого попереднього президента 
місії: він мав продовжити свою місію 
до 1859 року 4.

У жовтні того року Генрі написав 
Президенту Бригаму Янгу, просячи 
настанов, однак не отримав відповіді 
на своє запитання. Генрі писав: “Не 
одержавши нічого від Президентства 
Церкви, я звернувся у молитві до 
Господа, просячи Його відкрити мені 
Свою думку й волю стосовно того, 
залишатися мені тут чи їхати в Сіон”.

Він продовжував: “У відповідь на 
мою молитву мені було дано поба-
чити ось такий сон. Мені снилось, 
ніби я приїхав у [Солт- Лейк- ]Сіті й 
відразу ж пішов до офісу [Президента 
Бригама] Янга, де і знайшов його. 
Я сказав йому: “[Президенте] Янг, я 
залишив мою місію, приїхав сюди са-
мовільно, але якщо це неправильно, 
я готовий повернутися й закінчити 
свою місію”. [Уві сні пророк на це] 
відповів: “Ви були там достатньо 
довго, тому все гаразд”.

Генрі написав у своєму щоден-
нику: “Оскільки до цього в мене вже 
були сни, які з точністю збувалися, 
то я мав віру думати, що і цей збу-
деться, тому почав відразу ж готува-
тися до від’їзду”.

Він прибув у Солт- Лейк- Сіті 
29 серпня 1860 року, пройшовши 

пішки майже всю дорогу. Через два 
дні він увійшов до офісу Президента 
Бригама Янга5.

Генрі описав цю подію такими 
словами: “[Я] зайшов до [Президента] 
Янга, який прийняв [мене] дуже те-
пло. Я сказав йому: “[Президенте] Янг, 
я прибув, хоч за мною й не поси-
лали, і якщо я зробив неправильно, 
то готовий повернутися й закінчити 
свою місію”. [Бригам Янг] відповів: 
“Усе гаразд, … ми шукали вас”.

Генрі висловив свою радість, 
кажучи: “Ось так з точністю збувся 
мій сон” 6.

Його радість прийшла від підтвер-
дження того, що Господь працював 
з ним і наглядав за ним. Він дізнався 
про те, що є істиною для всіх нас: 
Господні слуги отримують натхнення 
знати Господню волю. І Генрі Айрінг 
підтвердив те, що знаю і я: будучи 
президентом священства, пророк 
отримує натхнення від Бога, щоб 
наглядати за Господніми слугами й 
піклуватися про них.

Яким би не було ваше покли-
кання у священстві, у вас, можливо, 
бували часи, коли ви відчували, що 
Небесний Батько забув про вас. Ви 
можете молитися, щоб знати Його 
волю, і якщо зі щирим бажанням ви 
виконуєте все, що тільки Він про-
сить вас зробити, то ви отримаєте 
відповідь.

Небесний Батько дасть вам від-
чути, що Він знає вас, що Він цінує 
ваше служіння і що ви стаєте гідними 
почути вітання від Господа, яке вам 
так хочеться почути: “Гаразд, рабе 
добрий і вірний! Ти в малому був вір-
ний, над великим поставлю тебе,— 
увійди до радощів пана свого!” 7

Я молюсь про те, щоб кожний 
носій священства з вірою простяг-
нув руку допомоги кожній душі, за 
яку він несе відповідальність. Бог 
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додаватиме Свою силу до зусиль 
Своїх слуг. Серця людей будуть 
зворушені, щоб робити вибір, який 
вестиме їх шляхом євангелії до ща-
стя та відводитиме їх далі від горя.

Я також молюся про те, щоб 
кожний носій священства, служачи 
у своєму покликанні у священстві, 
відчував ніжну й пильну турботу 
Небесного Батька, Спасителя і Бо-
жого пророка.

Я залишаю вам своє особливе 
свідчення про те, що ми служимо 
воскреслому Господу Ісусу Христу. 
Я свідчу, що Він покликав вас і мене 
на Своє служіння, знаючи наші 
здібності, і надасть допомогу, яка 
нам буде потрібна. Він буде бла-
гословляти наші зусилля понад усі 
наші сподівання, коли ми повністю 
віддаватимемося Його служінню. 
Я свідчу, що Божий пророк, який є 
президентом усього священства на 
землі, надихається Богом.

Я вдячний за приклад відданих 
носіїв священства повсюди. Небес-
ний Батько і Спаситель вдячні вам 
за те, що ви робите свою частину. 
Вони знають вас, Вони спостеріга-
ють за вами і Вони люблять вас. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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справлятися зі своїми труднощами 
й проблемами, і ми отримаємо Його 
обіцяні благословення. І хоч Він дає 
нам закони і заповіді, Він також і доз-
воляє нам вибирати: приймати їх або 
відкидати їх. Наші рішення стосовно 
цього будуть визначати нашу долю.

Я впевнений, що кінцева мета кож-
ного з нас— вічне життя у присутно-
сті нашого Небесного Батька і Його 
Сина, Ісуса Христа. А отже для нас 
вкрай важливо впродовж життя ро-
бити вибір, який вестиме до цієї пре-
красної мети. Однак ми знаємо, що 
супротивник прагне нашої невдачі. 

Президент Томас С. Монсон

Мої улюблені брати, як це до-
бре знову бути з вами. Цього 
вечора ми були натхненні 

почутими словами. Я молюся, щоб 
я також був скерований в тому, що 
буду говорити.

Моє послання до вас цього вечора 
дуже просте. Ось воно: виконуйте 
заповіді.

Божі заповіді дано не для того, 
щоб заважати нам чи бути перешко-
дою нашому щастю. Зовсім навпаки. 
Той, Хто створив нас і Хто любить 
нас досконалою любов’ю, знає, як 
нам потрібно жити, щоб отримати 
найбільше щастя, яке тільки можливо. 
Він дав нам основні принципи, які, 
за умови їх дотримання, будуть без-
печно спрямовувати нас в цій подо-
рожі земним життям, яка часто буває 
небезпечною. Ми пам’ятаємо слова 
відомого гімну: “Вірність завітам дає 
нам безпеку, приносить нам мир” 1.

Наш Небесний Батько достат-
ньо нас любить, щоб сказати: Не 
кажи неправду; не кради; не чини 
перелюбу; люби свого ближнього, 
як самого себе і т.д.2. Ми знаємо 
заповіді. Він розуміє, що коли ми 
виконуємо заповіді, то наше життя 
буде щасливішим, більш наповненим 
і менш складним. Нам буде легше 

Виконуйте заповіді
Той, Хто створив нас і Хто любить нас досконалою любов’ю,  
знає, як нам потрібно жити, щоб отримати найбільше щастя,  
яке тільки можливо.
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Він та його воїнство неослабні у 
своїх зусиллях перешкоджати здійс-
ненню наших праведних бажань. 
Вони несуть серйозну й постійну 
загрозу нашому вічному спасінню, 
якщо й ми також не будемо неослаб-
ними у своїй рішучості та зусиллях 
досягнути нашої мети. Апостол 
Петро попереджає нас: “Будьте тве-
резі, пильнуйте! Ваш супротивник— 
диявол— ходить, ричучи, як лев, що 
шукає пожерти кого” 3.

І хоч в нашому житті не буває ча-
сів, коли ми звільнені від спокуси, ви, 
молоді люди, перебуваєте в тому віці, 
коли можете бути особливо вразли-
вими. Підліткові роки часто є роками, 
коли ви невпевнені в собі, відчува-
єте свою невідповідність вимогам, 
намагаєтеся знайти своє місце серед 
однолітків і вписатися в їхнє середо-
вище. Ви можете відчувати спокусу 
знизити свої норми і йти за натовпом, 
щоб бути прийнятими тими, кого 
хочете мати своїми друзями. Будь ла-
ска, будьте сильними й остерігайтеся 
будь- чого, що може позбавити вас 
благословень вічності. Вибір, який ви 
робите тут і тепер, є вічно важливим.

Ми читаємо в 1 Коринтянам: 
“Як багато … різних [голосів] є на 
світі 4. Навколо нас звучать голоси, 
що переконують, голоси, що зва-
блюють, голоси, що принижують, 
голоси хитромудрі й голоси, що 
заплутують. Я додав би, що голоси 
ці—гучні. Я закликаю вас зменшити 
їхню гучність і бути під впливом не 

їх, а тихого, лагідного голосу, який 
буде направляти вас до того, що 
є безпечним. Пам’ятайте, що після 
того, як ви були охрищені, той, хто 
мав повноваження, поклав свої руки 
на вашу голову і, конфірмуючи вас 
у члени Церкви, сказав: “Прийми 
Святого Духа” 5. Відкрийте своє 
серце, навіть саму свою душу, щоб 
чути звучання цього особливого 
голосу, який свідчить про істину. Як 
обіцяв пророк Ісая: “Вуха твої будуть 
чути те слово, яке … казатиме: “Це 
та дорога,— простуйте ви нею!” 6 
Будьмо ж завжди налаштованими на 
цей тон, щоб нам чути цей підтвер-
джуючий, скеровуючий голос, який 
буде тримати нас у безпеці.

Нехтування заповідями відкрило 
шлях тому, що я вважаю пошестями 
нашого часу. Серед них: пошесть 
вседозволеності, пошесть порно-
графії, пошесть наркотиків, пошесть 
аморальності й пошесть абортів— і 
це лише кілька з них. У Писаннях 
нам сказано, що супротивник є 
“засновник[ом] усього цього” 7. Ми 
знаємо, що він є “батьком усієї брехні, 
щоб обманювати, і осліпляти людей” 8.

Я благаю вас: уникайте будь- чого, 
що позбавлятиме вас вашого щастя 
тут, у смертному житті, і вічного 
життя у світі прийдешньому. Супро-
тивник своїми обманами й брехнею 
буде вести вас вниз по слизькому 
схилу до вашого знищення, якщо ви 
дозволите йому це. Ви, ймовірно, 
вже будете на цьому слизькому 

схилі до того, як зрозумієте, що вже 
немає ніякої можливості зупинитися. 
Ви чули послання супротивника. 
Він хитро закликає: З одного разу 
нічого страшного не буде; кожний 
це робить; не будь старомодним; 
часи змінилися; це не може нікому 
зашкодити; твоє життя нале-
жить тобі. Супротивник знає нас, і 
він знає, які спокуси нам буде важко 
ігнорувати. Як важливо для нас бути 
постійно пильними, щоб не підда-
тися таким обманам і спокусам.

Від нас вимагається велика муж-
ність, щоб залишатися відданими й 
вірними в умовах дедалі зростаючого 
тиску та підступного впливу, які існу-
ють навколо нас та через які пере-
кручується істина, знищується те, що 
є добрим та порядним, і робляться 
спроби підмінити істину людськими 
філософіями світу. Якби заповіді були 
написані людиною, тоді прихиль-
ність до них чи узаконення їх, чи 
будь- що інше по відношенню до них 
було б прерогативою людини. Але ж 
заповіді дані Богом. Маючи свободу 
вибору, ми можемо їх ігнорувати. 
Але ми не можемо змінювати їх, 
так само, як ми не можемо змінювати 
наслідки, що приходять від недотри-
мання й порушення заповідей.

Давайте усвідомимо, що наше 
найбільше щастя в цьому житті при-
йде, коли ми дотримуємося Божих 
заповідей і слухаємося Його законів! 
Я люблю ці слова, що знаходяться в 
книзі Ісаї, розділ 32, вірш 17: “І буде 
роботою істини— мир, а працею 
правди— спокійність й безпека на-
віки”. Такий мир, така безпека прийти 
можуть тільки завдяки праведності.

Ми не можемо дозволяти собі 
навіть найменшою мірою піддава-
тися впливу гріха. Ми не можемо 
дозволяти собі навіть подумати, що 
можемо “тільки трошки” спробувати 
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не послухатися заповідей Бога, бо 
гріх може схопити нас залізною 
рукою, з якої визволятися нам буде 
нестерпно болісно. Згубні звички, які 
можуть прийти через наркотики, ал-
коголь, порнографію й аморальність, 
є реальними і позбутися їх майже 
неможливо без сильної боротьби та 
великої допомоги.

Якщо хтось із вас спіткнувся у своїй 
подорожі, я запевняю вас, що є шлях 
назад. Цей процес називається пока-
янням. Хоч цей шлях і важкий, ваше 
вічне спасіння залежить від нього. Що 
може бути більш гідним ваших зу-
силь? Я благаю вас прийняти рішення 
прямо тут і зараз, щоб зробити кроки, 
необхідні для повного покаяння. Чим 
швидше ви це зробите, тим швидше 
ви зможете відчути мир і спокій, і 
безпеку, про які казав Ісая.

Недавно я почув свідчення однієї 
жінки, яка разом зі своїм чоловіком 
збилася з безпечного шляху; вони 

порушували заповіді і через це мало 
не зруйнували свою сім’ю. Коли і він, 
і вона змогли нарешті подивитися 
крізь густий туман згубних звичок 
та усвідомити, наскільки нещасним 
стало їхнє життя і якого болю вони 
завдали дорогим їм людям, то вони 
почали змінюватися. Процес пока-
яння відбувався повільно і часом був 
болісним, але з допомогою провід-
ників священства та завдяки допомозі 
сім’ї та відданих друзів вони стали на 
шлях, щоб повернутися назад.

Я наведу вам фрагмент свідчення 
цієї сестри про зцілюючу силу по-
каяння: “Як людині перестати бути 
загубленою вівцею, схопленою 
[гріхом], і прийти до миру й щастя, 
які ми тепер відчуваємо? Відповідь 
… на це: через досконалу євангелію, 
досконалого Сина та Його жертву за 
мене. … Там, де була темрява, тепер 
світло. Там, де був розпач і біль,—  
радість і надія. Ми були безмірно 

благословенні цією зміною, яка могла 
прийти тільки через покаяння, умож-
ливлене Спокутою Ісуса Христа”.

Наш Спаситель помер, щоб дати 
вам і мені цей благословенний дар. 
І хоч шлях цей важкий, обіцяння— 
реальне. Сказав Господь тим, хто 
кається:

“Коли ваші гріхи будуть як 
кармазин,— стануть білі, мов сніг” 9.

“І не буду вже згадувати їм 
гріха” 10.

Упродовж усього свого життя нам 
потрібно буде зміцнювати своє свід-
чення, вивчаючи Писання і молячись 
та роздумуючи про істини євангелії 
Ісуса Христа. Якщо наше свідчення 
про євангелію, про Спасителя і про 
нашого Небесного Батька надійно 
посаджені, це буде впливати на все, 
що ми робимо.

Я свідчу, що всі ми— улюблені 
сини нашого Небесного Батька, які 
були послані на землю в ці дні і в цей 
час для певної мети і яким дано свя-
щенство Бога, щоб ми могли служити 
іншим та виконувати Божу роботу 
тут, на землі. Нам було наказано 
жити так, щоб залишатися гідними 
мати священство.

Мої брати, давайте ж виконувати 
заповіді! Чудові й дивовижні винаго-
роди прибережено для нас, якщо ми 
виконуємо їх. Я молюся про те, щоб 
це було нашим благословенням, в 
ім’я Ісуса Христа, нашого Спасителя і 
нашого Викупителя, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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сьогоднішньому світі— надмір бого-
хульства, яким ми, здається, оточені 
майже куди не повернись. Важко 
уникнути того, щоб не чути, як імена 
Божества вживаються мимохідь і 
необдумано. Вульгарні коментарі, 
здається, стали основним елементом 
телепрограм, кінофільмів, книг та му-
зики. Розмови сповнені наклепниць-
ких зауважень та сердитої риторики. 
Говорімо до інших з любов’ю й пова-
гою, завжди говорімо чистою мовою 
й уникаймо слів чи коментарів, які 

б ранили чи образили. Давайте 
наслідувати приклад Спасителя, Який 
говорив толерантно і з добротою під 
час всього Свого священнослужіння.

Наступна риса, згадана Павлом,— 
любов, або милосердя, що визначене 
як чиста любов Христа 3. Я впевне-
ний, що у сфері нашого пливу є ті, 
хто самотні, ті, хто хворі, ті, в кого 
опустилися руки. У нас є можливість 
допомогти їм і підняти їм настрій. 
Спаситель ніс надію зневіреним і 
зміцнював слабких. Він зцілював 
хворих; Він давав кульгавим ходити, 
сліпим повертав зір, глухим— слух. 
Він навіть оживляв мертвих. Упро-
довж всього Свого священнослужіння 
Він з милосердям простягав руку 

з Писань— це той, що прийшов мені 
на пам’ять, коли я обдумував зна-
чення першого. Він з Послання апо-
стола Павла Тимофію: “Будь зразком 
для вірних у слові, у житті, у любові, 
у дусі, у вірі, у чистості!” 2

Я вважаю, що цей другий уривок з 
Писань великою мірою пояснює, як 
нам досягнути того, про що сказано 
в першому. Ми стаємо зразками для 
вірних, живучи за євангелією Ісуса 
Христа у слові, у житті, у любові, у 
дусі, у вірі і у чистоті. Коли ми жи-
вемо так, то наше світло буде сяяти 
для інших, щоб його бачили.

Кожний з нас прийшов на землю, 
маючи дане нам Світло Христа. Якщо 
ми наслідуємо приклад Спасителя 
й живемо так, як Він жив і як Він 
навчав, те світло палатиме в нас і 
освітлюватиме шлях для інших.

Апостол Павло називає шість рис 
віруючого, це ті риси, що дозволять 
нашому світлу сяяти. Розгляньмо 
кожну з них.

Я називаю дві перші риси разом 
— бути прикладом у слові і в житті. 
Слова, які ми кажемо, можуть підні-
мати настрій і надихати, або ж вони 
можуть ображати і принижувати. У 

Президент Томас С. Монсон

Брати і сестри, так добре бути 
з вами знову. Як вам відомо, з 
того часу як у квітні ми зби-

ралися разом, ми втратили трьох 
наших улюблених апостолів: пре-
зидента Бойда К. Пекера, старій-
шину Л. Тома Перрі та старійшину 
Річарда Г. Скотта і сумуємо за ними. 
Вони повернулися у свій небес-
ний дім. Нам не вистачає їх. Як ми 
вдячні за приклад любові, схожої на 
Христову, і за натхненні вчення, які 
вони залишили для всіх нас.

Ми щиросердно вітаємо наших 
тільки- но покликаних апостолів: 
старійшину Рональда А. Разбанда, 
старійшину Гарі Е. Стівенсона і 
старійшину Дейла Г. Ренлунда. Ці 
чоловіки присвятили себе роботі  
Господа. Вони добре підготовлені, 
щоб зайняти важливі посади, на які  
їх було покликано.

Нещодавно, коли я читав та обду-
мував Писання, два уривки особливо 
запали мені в душу. Обидва вони вам 
знайомі. Перший— з Проповіді на 
горі: “Отак ваше світло нехай світить 
перед людьми, щоб вони бачили 
ваші добрі діла, та прославляли Отця 
вашого, що на небі” 1. Другий уривок 
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Будьте прикладом  
і світлом
Наслідуючи приклад Спасителя, ми матимемо можливість бути 
світлом в житті інших.

Бермехійо, Дуранго, Мексика
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допомоги кожному, хто її потребував. 
Наслідуючи Його приклад, ми будемо 
благословляти життя, у т.ч. й власне.

Наступна риса— ми маємо бути 
прикладом у дусі. Для мене це 
означає, що ми прагнемо бути у 
своєму житті добрими, вдячними, 
прощати й мати добру волю. Ці риси 
допомагатимуть нам мати дух, який 
впливатиме на життя оточуючих нас. 
У мене була можливість упродовж 
років спілкуватися з безліччю людей, 
які мали такий дух. Ми відчуваємо 
особливі почуття, перебуваючи з 
ними, почуття, які викликають у нас 
бажання спілкуватися з ними й наслі-
дувати їхній приклад. Вони випромі-
нюють Світло Христа і допомагають 
нам відчувати Його любов до нас.

Аби проілюструвати, що світло, 
яке приходить від чистого і любля-
чого духа, помічають інші люди, я 
розкажу про один випадок, що стався 
багато років тому.

Тоді провідники Церкви зустріча-
лися з офіційними особами в Єруса-
лимі, щоб укласти договір оренди 
для ділянки землі, на якій мав бути 
збудований Церковний Єрусалим-
ський центр. Аби отримати необ-
хідні дозволи, Церква повинна була 
погодитися на те, що наші члени 

Церкви, які використовуватимуть 
центр, не будуть займатися пропові-
дуванням. Після того як договір було 
укладено один з тих ізраїльських 
офіційних осіб, який добре знав 
Церкву та її членів, зауважив, що він 
знає, що Церква буде дотримуватися 
цієї умови договору— не займатися 
проповідуванням. “Але,— сказав він, 
маючи на увазі студентів, які будуть 
відвідувати цей центр,— що ви збира-
єтеся робити зі світлом в їхніх очах?” 4 
Нехай же це особливе світло завжди 
сяє в вас, щоб його могли побачити й 
оцінити інші.

Бути прикладом у вірі означає, що 
ми довіряємо Господу та Його слову. 
Це означає, що ми маємо і живимо 
переконання, які будуть направ-
ляти нас в думках і діях. Наша віра 
в Господа Ісуса Христа і в нашого 
Небесного Батька буде позначатися 
на всьому, що ми робимо. Посеред 
плутанини нашого століття, кон-
фліктів із совістю та метушні повсяк-
денного життя міцна віра стає для 
нашого життя якорем. Пам’ятайте: 
віра і сумнів не можуть існувати в 
тому самому розумі одночасно, бо 
одне розвіює інше. Я повторюю те, 
що вже неодноразово було сказано: 
щоб набути і зберегти потрібну нам 

віру, нам вкрай необхідно читати і 
вивчати Писання та обдумувати їх. 
Життєво необхідним є спілкування 
з нашим Небесним Батьком через 
молитву. Ми не можемо дозволити 
собі нехтувати цим, бо супротив-
ник та безліч його послідовників 
невтомно шукають щілину в нашій 
броні, зменшення нашої вірності. 
Сказав Господь: “Шукайте старанно, 
моліться завжди і будьте віруючими, 
і все спрацює вам на благо” 5.

І нарешті, ми маємо бути чи-
стими, що означає, що нам слід бути 
чистими тілом, розумом і духом. Ми 
знаємо, що наше тіло— це храм, до 
якого необхідно ставитися з благо-
говінням та повагою. Наш розум має 
бути сповненим надихаючими та об-
лагороджуючими думками і залиша-
тися вільним від того, що опоганює. 
Аби мати Святого Духа постійно з 
нами, ми повинні бути гідними цього. 
Брати і сестри, чистота принесе нам 
мир у розумі і готуватиме нас, щоб 
ми отримали обіцяне Спасителем. 
Сказав Він: “Блаженні чисті серцем, 
бо вони будуть бачити Бога” 6.

Коли ми справді стаємо зразками у 
слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі і 
у чистоті, то ми будемо підготовлені 
бути світлом для світу.
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Дозвольте мені сказати всім вам, 
а особливо вам, молоді люди, що 
оскільки світ рухається все далі й далі 
від принципів та настанов, даних 
нам люблячим Небесним Батьком, 
ми будемо виділятися із натовпу, бо 
ми— інші. Ми будемо виділятися, бо 
ми скромно одягаємось. Ми будемо 
іншими, бо ми не дозволяємо собі 
богохульства і не вживаємо речо-
вин, які шкідливі для нашого тіла. 
Ми будемо іншими, бо ми уникаємо 
непристойних жартів і принизли-
вих зауважень. Ми будемо іншими, 
оскільки ми вирішили не забруд-
нювати свій розум тими медіа, які є 
низькопробними і принижуючими 
та які заважатимуть Духу перебувати 
в наших домівках і в нашому житті. 
Ми безумовно будемо відрізнятися, 
оскільки вибираємо моральність— 
робимо вибір дотримуватися єван-
гельських принципів і норм. Усе, 
що відрізняє нас від більшості світу, 
також дає нам те світло і той дух, які 
будуть сяяти у світі, що дедалі стає 
темнішим.

Часто бути іншим і самому стояти 
в натовпі важко. Це природно— 
боятися, що інші можуть поду-
мати чи сказати. Утішення дають 
слова псалма: “Господь моє світло 
й спасіння моє,— кого буду боя-
тись? Господь— то твердиня мого 

життя,— кого буду лякатись?” 7 Коли 
ми своє життя зосереджуємо на Хри-
сті, то наші страхи будуть замінені 
сміливістю наших переконань.

Ні в кого з нас життя не прохо-
дить ідеально, і часом випробування 
й труднощі, які приходять до нас, 
можуть бути надзвичайно важкими, і 
через це наше світло тьмянішає. Але 
з допомогою від нашого Небесного 
Батька, поєднаною з підтримкою 
інших людей, ми можемо знову мати 
те світло, яке освітлюватиме нашу 
власну путь і даватиме світло іншим, 
кому воно може бути потрібним.

Щоб проілюструвати це, я наведу 
вам зворушливі слова мого улюбле-
ного вірша, який я вперше прочитав 
багато років тому:

“Мандрівника з лампою зустрів  
я вночі,

Та не горіло світло в ній.
Я зупинився й дав йому вогню,
Що в лампі мав своїй.

Та вмить здійнявся вітер,
Аж захитався світ,
А потім вщух,— але погасло світло,
Що в лампі було моїй.

Та ось повернувсь до мене той  
самий мандрівник,

Вогонь горів у лампі його.

Тепер безцінного вогню
Мені він дав свого” 8.

Мої брати і сестри, у нас є мож-
ливість сяяти навкруги кожного дня, 
якими б не були наші обставини. 
Наслідуючи приклад Спасителя, ми 
матимемо можливість бути світлом в 
житті інших: членів нашої власної сім’ї 
і друзів, наших співробітників, просто 
знайомих або зовсім чужих людей.

Кожному з вас я кажу, що ви син 
або дочка нашого Небесного Батька. 
Ви прийшли з Його присутності, щоб 
жити на цій землі певний період часу, 
щоб відображати любов і вчення 
Спасителя і щоб сміливо дати вашому 
світлу сяяти, аби всі його бачили. 
Коли цей період земного життя 
закінчиться, то, якщо ви зробили 
свою частину, то отримаєте славетне 
благословення— повернетеся, щоб 
жити з Ним вічно.

Якими запевнюючими є слова 
Спасителя: “Я Світло для світу. Хто 
йде вслід за Мною, не буде ходити 
у темряві той, але матиме світло 
життя” 9. Про Нього я свідчу. Він— 
наш Спаситель і Викупитель, наш 
Оборонець перед Батьком. Він— наш 
Приклад і наша сила. Він “світло, що 
сяє у темряві” 10. Щоб кожний, хто чує 
мій голос, міг урочисто зобов’язатися 
наслідувати Його, тим самим стаючи 
сяючим світлом для світу, я молюся 
в Його святе ім’я, саме Ісуса Христа 
Господа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Матвій 5:16.
 2. 1 Тимофію 4:12.
 3. Мороній 7:47.
 4. Див. Джеймс Е. Фауст, “Світло у їхніх 

очах”, Ліягона, лист. 2005, с. 20.
 5. Учення і Завіти 90:24.
 6. Матвій 5:8.
 7. Псалми 27:1.
 8. Lon Woodrum, “Lamps”, The Lighted 

Pathway, Oct. 1940, 17.
 9. Іван 8:12.
 10. Учення і Завіти 6:21.
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Річарда Г. Скотта. Я щиро за ними су-
мую. Я мав благословення навчатися 
від цих дорогих братів і отримувати 
від них настанови. Я жодною мірою 
не здатен робити те, що робили 
вони, однак я удостоєний честі 
зайняти їхнє місце і продовжувати 
служіння Господу.

Коли я думаю про тих, хто допо-
міг мені стати тим, ким я зараз є, то, 
в першу чергу, думаю про мою до-
рогу безкорисливу вічну супутницю 
Мелані. Упродовж років вона, ніби 
гончар, допомагала мені перетворю-
ватися на більш досконалого учня 
Ісуса Христа. Її любов і підтримка, 
а також любов і підтримка наших 
5- х дітей, їхніх супутників життя 
та 24- х онуків додають мені сил. Я 
звертаюся до своєї чудової сім’ї: я 
вас люблю.

Як Нефій у давнину, я був народ-
жений від порядних батьків у єванге-
лії, а вони також мали шість поколінь 
порядних батьків. Мої найперші 
предки, які приєдналися до Церкви, 
були з Англії та Данії. Ці піонери 
віддали все, що мали, заради єван-
гелії Ісуса Христа, і залишили для 

Я приголомшений і трепет про-
низує все моє тіло, коли я думаю 
про важливість і значення тих слів, 
так ніжно сказаних нашим люблячим 
пророком. Президенте Монсон, пре-
зиденте Айрінг, президенте Ухтдорф, 
я люблю вас і буду служити Господу 
та вам усім серцем, могуттю, розу-
мом і силою.

О як я любив президента Бойда К. 
Пекера, і старійшин Л. Тома Перрі та 

Старійшина Рональд А. Разбанд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати і сестри по 
всьому світу, я дуже вдячний 
за те, що Перше Президент-

ство запросило мене поділитися 
своїм скромним свідченням цього 
Суботнього дня. Слова улюбленого 
гімну святих останніх днів описують 
мої теперішні почуття:

О, як осягнути Ісусові милості,
І муки, які довелось Йому винести! …
Зійшов Він до мене з престолу 

небесного
Я знаю, що в Ньому умру і воскресну я,
Душі бунтівної Він ніжно 

торкається,
І в прощенні Божім життя повер-

тається. …
Як осягнуть мені цю святу любов? 1

Кілька днів тому у мене був вели-
кий привілей зустрітися з Першим 
Президентством і отримати покли-
кання від любого пророка, Прези-
дента Томаса С. Монсона. Я хочу 
свідчити всім вам про силу і любов 
Президента Монсона, коли він сказав 
мені: “Це покликання дає Господь 
Ісус Христос”.

О, як осягнути Ісусові 
милості!
Моє свідчення про Ісуса Христа основується на багатьох особливих 
переживаннях, завдяки яким я прийшов до пізнання Його великої 
любові до кожного з нас.
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наслідування спадок своїм нащадкам. 
Я також вдячний за багато поколінь 
святих останніх днів у моїй сім’ї, і я 
знаю, що це гідна ціль, до якої всі ми 
маємо прагнути.

Багато інших людей допомогли 
підготувати моє життя до цього 
покликання. Серед них друзі мого 
дитинства, перші провідники Цер-
кви, вчителі і наставники, яких я 
мав упродовж життя. Я також маю 
згадати про тих, з ким служив на пер-
шій місії в східних штатах, та наших 

чудових місіонерів з Нью- Йоркської 
Північної місії у Нью- Йорку. Я дуже 
вдячний усім, хто впливав на моє 
життя і формував його.

Я мав радість служити зі своїми 
братами сімдесятниками. Упродовж 
15 років я був у одному з найве-
личніших кворумів та в люблячому 
братерстві Церкви. Дякую, мої дорогі 
товариші у служінні. Зараз я приєд-
нуюся до іншого кворуму. Прези-
денте Рассел М. Нельсон, моя любов 
до вас і кожного члена кворуму Два-
надцятьох Апостолів є глибокою.

Ми з сестрою Разбанд, виконуючи 
різні доручення, мали благословення 
зустрічатися з членами Церкви на 
зборах та в місіях по всьому світу. 
Ми любимо святих останніх днів, де 
б вони не жили! Ваша віра зміцнює 
нашу віру; ваші свідчення укріпили 
наші свідчення.

Якби я міг сьогодні звернутися 
до вас з невеликим посланням, воно 
є таким: Господь сказав: “Любіть 
один одного! Як Я вас полюбив” 2. 
Я впевнений, що ніякий вибір, гріх 
чи помилка, вчинені вами чи кимось 
іншим, не змінять Його любов до 
вас чи до них. Це не означає, що 

Він виправдовує або погоджується з 
грішною поведінкою,— я впевнений, 
що ні,— але це дійсно означає, що ми 
маємо допомагати нашим ближнім, з 
любов’ю запрошуючи, переконуючи, 
служачи і рятуючи. Для Ісуса Христа 
не мали значення національність, 
звання чи обставини людей, аби нав-
чати їх цій глибокій істині.

Мене багато разів запитували, 
коли я здобув своє свідчення.

Я не пам’ятаю, щоб коли- небудь 
не вірив у Небесного Батька та Ісуса 
Христа. Я любив Їх з того часу, коли 
дізнався про Них, сидячи на колінах 
моєї матері, яка була ангелом. Вона 
читала мені Писання та євангельські 
історії. Те перше вірування зараз 
переросло у знання і свідчення про 
люблячого Небесного Батька, Який 
чує наші молитви і відповідає на них. 
Моє свідчення про Ісуса Христа ос-
новується на багатьох особливих пе-
реживаннях, завдяки яким я прийшов 
до пізнання Його великої любові до 
кожного з нас.

Я вдячний за Спокуту нашого Спа-
сителя і я б хотів, як Алма, проголо-
шувати її сурмою Бога 3. Я знаю, що 
Джозеф Сміт є Божим пророком Від-
новлення і що Книга Мормона— це 
слово Бога. І я знаю, що Президент  
Томас С. Монсон є істинним служи-
телем і пророком Божим на землі в 
наш час.

Я молюся, щоб ідучи за нашим 
пророком, ми могли мати милосердя 
в наших серцях до інших людей, і 
щоб ми ставали живими свідками і 
дійсно намагалися “осягнути Ісусові 
милості”. Нехай це буде чудово для 
вас і для мене. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. “О, як осягнути Ісусові милості”, Гімни, 

с. 110.
 2. Іван 13:34.
 3. Див. Aлма 29:1.
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відчуття невідповідності, Президент 
Монсон з добротою допоміг мені, 
описавши, як його багато років тому 
покликав стати апостолом Президент 
Девід О. Мак- Кей і він теж тоді відчу-
вав невідповідність. Він спокійно дав 
мені пораду: “Єпископе Стівенсон, 
Господь допомагає навчатися тим, 
кого Він покликає”. Ці спокійні слова 
пророка стали джерелом миру та 
спокою у бурі болісного самооціню-
вання і лагідним втішенням у по-
дальші нестерпні години, які тривали 
день і ніч після того.

Я розповів щойно описане вам 
своїй милій супутниці життя Лесі 
пізніше того дня, сидячи у тихому 
куточку храмової площі, звідки добре 
видно храм та історичну Скинію, 
що розмістилися прямо перед нами. 
Коли ми намагалися зрозуміти й 
усвідомити події того дня, ми поба-
чили, що нашим якорем є віра в Ісуса 
Христа і наше знання про величний 
план спасіння. Це веде до вислов-
лення моєї найглибшої любові до 
Лесі. Вона— як сонце у моєму житті і 
є дивовижною дочкою Бога. Її життя 

вік, я здаюся досить молодим і навіть 
виглядаю молодшим, ніж є.

Потім, майже відразу, Президент 
Монсон сказав, що діючи за волею 
Господа, він покликає мене служити 
у Кворумі Дванадцятьох Апостолів. 
Він запитав мене, чи прийму я це по-
кликання, на що я, зробивши, на мій 
погляд, досить непристойний і гуч-
ний ковток повітря, у стані повного 
шоку, відповів ствердно. І потім, коли 
я ще не встиг навіть висловити, яке 
цунамі невимовних емоцій охопило 
мене, головними серед яких були 

Старійшина Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Дорогі брати і сестри, протягом 
кількох десятиліть під час ге-
неральної конференції позаду 

цієї трибуни сиділи президент Бойд 
К. Пекер, старійшини Л. Том Перрі та 
Річард Г. Скотт і виступали на одній 
із цих сесій. Наші спогади про них 
живі і яскраві, і я хочу віддати на-
лежне їм, настільки різним і водночас 
настільки гармонійно поєднаним в 
їхньому свідченні про Ісуса Христа і 
Його Спокуту.

Крім того, як і вас, мене зміцнює 
те, що Президент Томас С. Монсон є 
пророком, провидцем та одкровите-
лем, я підтримую його, і я вражений 
його вірним і старанним апостоль-
ським служінням протягом 50- ти 
дивовижних років.

Сталося так, що у вівторок вранці 
цього тижня, після 9- ї ранку, коли 
Верховний єпископат починав збори 
з територіальним президентством 
Азійської території, які приїхали сюди 
на конференцію, мене покликали 
зустрітися з Президентом Монсоном 
та його радниками. Невдовзі, коли 
я зайшов у кімнату для зустрічей, 
що поряд з його офісом, я, мабуть, 
виглядав наляканим, сидячи навпроти 
нього за столом, а він з добротою 
говорив до мене, щоб заспокоїти 
мене. Він сказав, що враховуючи мій 

Прості і цінні істини
Щедрим компенсуючим благословенням від Небесного Батька є те, 
що живучи у тяжкі часи, ми також живемо у повноту часів.
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позначене безкорисливим служінням 
і безумовною любов’ю до всіх. Я 
прагнутиму бути гідним благосло-
вень нашого вічного союзу.

Я висловлюю свою найглибшу 
любов до наших чотирьох синів 
та їхніх сімей, троє з них зараз тут 
з їхніми прекрасними дружинами, 
матерями наших шістьох онуків; 
четвертий, місіонер, має особливий 
дозвіл не спати попри місіонерський 
розклад, і дивиться зараз цю пряму 
трансляцію зі своїм президентом місії 
і дружиною президента в їхньому 
домі місії на Тайвані. Я люблю 
кожного з них, і люблю те, як вони 
люблять Спасителя і євангелію.

Я висловлюю любов кожному 
члену моєї сім’ї: моїй дорогій матері 
і моєму батьку, який помер минулого 
року. Він вклав у мене свідчення, яке, 
здається, перебуває зі мною з моїх 
найперших спогадів. Я також дякую 
своїм братам, сестрам і їхнім вірним 
подружжям, а також членам сім’ї 
Лесі, багато з яких є тут сьогодні. Я 
висловлюю цю подяку і численним 
членам всієї нашої родини, друзям, 
місіонерам, провідникам і вчителям, 
які були в моєму житті.

Я був благословенний тісною 
співпрацею з членами Першого 
Президентства, з Дванадцятьма, з сім-
десятниками і генеральними прези-
дентствами допоміжних товариств. Я 
висловлюю свою любов і повагу до 
кожного з вас, сестри і брати, і буду 
намагатися бути гідним нашої постій-
ної співпраці. Верховний єпископат 
досяг майже небесної єдності. Мені 
не вистачатиме нашого щоденного 
спілкування з єпископом Джеральдом 
Коссе, єпископом Діном Девісом та 
іншими працівниками.

Я стою перед вами як засвідчення 
слів Господа, записане у першому 
розділі Учення і Завітів: “Щоб 
повноту … євангелії могло бути 
проголошено слабкими й простими 
до кінців землі, і перед царями та 
правителями” 1. Перед цими словами 
міститься проголошення Господа, в 
якому проявляється любов Батька до 
Його дітей: “Отже, Я, Господь, зна-
ючи про лихо, яке прийде на жителів 
землі, покликав Мого слугу Джозефа 
Сміта молодшого і говорив до Нього 
з небес, і дав йому заповіді” 2.

Наш люблячий Небесний Батько і 
Його Син, Єгова, маючи знання про 

кінець від початку 3, відкрили небеса 
і новий розподіл, щоб протидіяти 
лихам, які, як Вони знали, прийдуть. 
Апостол Павло описав лиха, які 
мають настати, як “тяжкі часи” 4. 
Для мене це означає, що щедрим 
компенсуючим благословенням від 
Небесного Батька є те, що живучи 
у тяжкі часи, ми також живемо у пов-
ноту часів.

Поки цього тижня я страждав  
від свого відчуття невідповідності, 
я отримав чітку підказку, яка одно-
часно виправила і втішила мене: 
зосереджуватися слід не на тому,  
що я не можу зробити, а на тому, 
що я можу зробити. Я можу свідчити 
про прості і дорогоцінні істини 
євангелії.

Ось цими словами я ділився сотні 
разів як з тими, хто належить до 
Церкви, так і з багатьма, хто не є чле-
нами Церкви: “Бог є нашим [любля-
чим] Небесним Батьком. Ми— Його 
діти. … Він плаче з нами, коли ми 
страждаємо, і радіє, коли ми чинимо 
правильно. Він прагне спілкуватися 
з нами, а ми можемо спілкуватися з 
Ним через щиру молитву. …

Небесний Батько дав нам, Своїм 
дітям, спосіб … повернутися до 
Нього і жити в Його присутності. 
… Центральною частиною плану 
Батька є Спокута Ісуса Христа” 5.

Небесний Батько послав Свого 
Сина на землю, щоб Той спокутував 
гріхи усього людства. Про ці про-
сті і цінні істини я приношу своє 
свідчення, і я роблю це в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення і Завіти 1:23.
 2. Учення і Завіти 1:17.
 3. Див. Aвраам 2:8.
 4. 2 Tимофію 3:1.
 5. Проповідуйте Мою євангелію: 

Путівник для місіонерського служіння 
(2005), сс. 31– 32.
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спосіб”. Я визнаю, що ці мудрі слова 
мого старшого брата стосуються мене 
сьогодні ще більше.

Щось чудове відбувається в 
служінні місіонера, коли він чи вона 
розуміють, що це покликання— не 
його чи її, а скоріше воно стосу-
ється Господа, Його роботи та дітей 
Небесного Батька. Я відчуваю, що це 
вірно і стосовно служіння апостола. 
Це покликання— не моє. Воно— 
Господнє, воно стосується Його 
роботи і дітей Небесного Батька. 
Яким би не було доручення або 
покликання в Церкві, щоб добре 
служити, необхідно служити, знаючи, 
що кожна людина, якій ми служимо, 
є “улюбленим духовним сином або 
улюбленою духовною дочкою не-
бесних батьків, і, будучи такою, має 
божественну природу і долю” 2.

У минулому я був кардіологом, 
моєю спеціалізацією були серцева 
недостатність і трансплантація у 
пацієнтів, які були в критичному 
стані. Моя дружина жартома казала, 
що стати одним з моїх пацієнтів— це 
погана ознака. Жарти жартами, але 
мені доводилося бачити смерть ба-
гатьох людей і я навчився емоційно 
дистанціюватися, коли їхній стан 
погіршувався. Тому я міг справлятися 
з почуттями суму й розчарування.

У 1986 р. у молодого чоловіка 
на ім’я Чад розвинулася серцева 
недостатність й виникла необхід-
ність зробити йому трансплантацію 
серця. Після цього він п’ятнадцять 
років почував себе дуже добре. Чад 
робив усе можливе, щоб залишатися 
здоровим і жити, наскільки це було 
можливим, нормальним життям. Він 
відслужив місію, працював і був 
відданим сином своїх батьків. Але 
кілька останніх років його життя 
були важкими, і він часто потрапляв 
у лікарню.

до кінців землі” 1. Я— один з тих 
слабких і простих. Дуже багато років 
тому, коли мене покликали служити 
єпископом приходу, що на сході Спо-
лучених Штатів, мій брат, який трохи 
старший, але набагато мудріший за 
мене, подзвонив мені по телефону. 
Він сказав: “Тобі необхідно пам’ятати, 
що Господь покликав тебе не завдяки 
тому, що ти зробив. У твоєму випадку, 
це, скоріше, незважаючи на те, що 
ти зробив. Господь покликав тебе 
для того, щоб зробити через тебе 
потрібне Йому, а це вдасться, якщо 
тільки ти будеш робити це в Його 

Старійшина Дейл Г. Ренлунд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати і сестри, 
дякую, що підтримали мене 
вчора ввечері як члена 

Кворуму Дванадцятьох Апостолів. 
Важко висловити, як багато це озна-
чає для мене. Я особливо вдячний 
за підтримку підняттям рук двох 
надзвичайних жінок у моєму житті: 
моїй дружині Рут та нашій дорогій, 
дорогій, дорогій доньці Ешлі.

Моє покликання є яскравим дока-
зом правдивості сказаного Господом 
на початку цього розподілу: “Щоб 
повноту Моєї євангелії могло бути 
проголошено слабкими й простими 

Божими очима
Тепер я розумію: щоб ефективно служити іншим, ми повинні 
дивитися на них батьківськими очима, очима Небесного Батька.

Погруддя Президентів Церкви в Конференц-центрі 
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Одного вечора його привезли 
в реанімаційне відділення лікарні, 
у нього була повна зупинка серця. 
Ми з колегами довго трудилися, 
щоб відновити кровообіг. Та зреш-
тою стало зрозуміло, що Чаду вже 
не жити. Ми припинили свої марні 
спроби, і я заявив, що він помер. І 
хоч я відчував сум і розчарування, та 
все ж поставився до того, що ста-
лося, з розумінням і подумав собі: 
“За Чадом добре доглядали. Завдяки 
цьому він прожив набагато більше 
років, ніж міг би”. Але куди й поді-
лась моя емоційна відстороненість, 
коли в лікарню приїхали його батьки 
й побачили свого мертвого сина, 
який лежав на ношах. У той момент я 
подивився на Чада очима його матері 
і батька. Я побачив великі надії й спо-
дівання, які вони покладали на нього, 
їхнє бажання, щоб він прожив хоч 
трошечки довше і трошечки краще. 
Усвідомивши це, я почав плакати. В 
іронічній зміні ролей і з добротою, 
яку мені ніколи не забути, батьки 
Чада взялися втішати мене.

Тепер я розумію: у Церкві, щоб 
ефективно служити іншим, ми 
повинні дивитися на них батьків-
ськими очима, очима Небесного 
Батька. Тільки тоді ми можемо 
збагнути справжню цінність чиєїсь 
душі. Тільки тоді ми можемо відчути 
любов, яку Небесний Батько має до 
кожного зі Своїх дітей. Тільки тоді 

ми зможемо відчути Спасителеву 
турботу про них. Ми не можемо ціл-
ком виконати своє обіцяння, дане за 
завітом, сумувати з тими, хто сумує, і 
співчувати тим, хто потребує спів-
чуття, якщо не будемо дивитися на 
них Божими очима 3. Ця розширена 
перспектива буде відкривати наше 
серце для розчарувань, страхів і 
печалей інших людей. Але Небесний 
Батько буде допомагати й втішати 
нас, так само як багато років тому 
Чадові батьки втішали мене. Нам 
потрібно мати очі, які бачать, і вуха, 
які чують, і серця, які знають і відчу-
вають, що ми займаємося справою 
спасіння, а до цього нас так часто за-
кликав Президент Томас С. Монсон 4.

Тільки тоді, коли ми бачимо очима 
Небесного Батька, ми можемо бути 
сповнені “чистою любов’ю Христа” 5. 
Щодня ми повинні благати Бога про 
те, щоб нам мати цю любов. Мормон 
умовляв: “Отже, мої улюблені браття, 
моліться Батькові з усією енергією 
вашого серця, щоб вас було спов-
нено цією любов’ю, яку Він дарував 
усім, хто є істинними послідовни-
ками Його Сина, Ісуса Христа” 6.

Усім своїм серцем я хочу бути іс-
тинним послідовником Ісуса Христа 7. 
Я люблю Його. Я захоплююсь Ним. 
Я свідчу про Його живу реальність. 
Я свідчу, що Він є Помазаником, Ме-
сією. Я— свідок Його незбагненних 
милості, співчуття і любові. Я додаю 

своє свідчення до свідчення тих апо-
столів, які в 2000 році проголосили, 
“що Ісус є Живим Христом, безсмерт-
ним Сином Бога. … Він є світлом, 
життям і надією світу” 8.

Я свідчу, що того дня в 1820 
році на півночі штату Нью- Йорк 
воскреслий Господь разом з Богом, 
нашим Небесним Батьком, явилися 
пророку Джозефу Сміту, як про це 
й казав Джозеф Сміт. Ключі свя-
щенства сьогодні є на землі, щоб 
робити можливими обряди спасіння 
і піднесення. Я знаю це. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Учення і Завіти 1:23.
 2. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона,, 

лист. 2010, 3- тя сторінка обкладинки; 
його зачитав Президент Гордон Б. Хінклі 
під час свого виступу на генеральних 
зборах Товариства допомоги, що 
проводились 23 вересня 1995 р. в 
Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта.

 3. Див. Мосія 18:8–10.
 4. Див., наприклад, Thomas S. Monson, “To 

the Rescue”, Liahona, July 2001, 57–60; 
“Наша відповідальність— рятувати”, 
Ліягона, жовт. 2013, сс. 4– 5. Президент 
Монсон знову назвав ці положення 
у своєму посланні на генеральній 
конференції 30 вересня 2015р., 
нагадуючи присутнім, що він знову 
наголошує на посланні генеральних 
авторитетів і територіальних 
сімдесятників, яке прозвучало на 
зборах навчання під час генеральної 
конференції у квітні 2009 р.

 5. Мороній 7:47.
 6. Мороній 7:48.
 7. Див. Учення і Завіти 18:27–28 :

“Так, саме дванадцять; і ці Дванадцять 
будуть Моїми учнями, і вони візьмуть 
на себе Моє ім’я; і Дванадцять— це ті, 
хто побажають узяти на себе Моє ім’я з 
щирими намірами в серці.

І якщо вони бажають узяти на себе 
Моє ім’я з щирими намірами в серці, 
їх покликано йти по цілому світові 
проповідувати Мою євангелію кожному 
створінню”.

 8. “Живий Христос: Свідчення апостолів”, 
Ліягона, квіт. 2000, 3- тя сторінка 
обкладинки. Наводячи ці слова, я, 
образно кажучи, ставлю і свій підпис 
під цим документом, додаючи своє 
свідчення до свідчення тих апостолів.
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Господа, пішли від нас. Я навіть не 
можу виразити словами те, як сильно 
я за ними сумую.

Роздумуючи над цим неочікуваним 
поворотом подій, я виділив одне по-
чуття, яке спостерігав у живих дружин. 
В моїй пам’яті закарбувалося, наскільки 
спокійними були сестра Донна Сміт 
Пекер і сестра Барбара Дейтон Перрі, 
знаходячись поруч зі своїми чолові-
ками. Обидві жінки наповнені любо-
в’ю, істиною і чистою вірою.

Сестра Пекер, сидячи поруч зі 
своїм чоловіком в його останні го-
дини життя, була сильним прикладом 
миру, що вищий усякого розуму 1. 
Хоча вона й розуміла, що її коха-
ний напарник, з яким вона провела 
майже 70 років життя, скоро покине 
її, все ж вона випромінювала спокій 
наповненої віри жінки. Вона здава-
лася подібною до ангела, саме так, як 
і на цьому фото з освячення храму в 
Бригам- Сіті, штат Юта.

Я бачив таку ж саму любов і віру 
в сестрі Перрі. Її відданість чоловіку 
і Господу була очевидна, і глибоко 
зворушила мене.

розмірковували над його сильним 
свідченням, яке він приносив про 
Спасителя на багатьох попередніх 
конференціях. І лише 12 днів тому 
старійшину Скотта було покликано 
додому, де він воз’єднався зі своєю 
коханою Дженін.

Я мав привілей знаходитися поруч 
з цими братами в їхні останні дні, а 
також приєднався до членів сімей 
президента Пекера і старійшини 
Скотта перед їх смертю. Мені було 
дуже важко повірити в те, що ці мої 
три дорогі друга, три чудові слуги 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Дорогі старійшини Разбанд, 
Стівенсон і Ренлунд, ми, ваші 
Брати, вітаємо вас у Кворумі 

Дванадцятьох Апостолів. Ми дяку-
ємо Богу за откровення, які Він дає 
Своєму пророку, Президенту Томасу 
С. Монсону.

Брати і сестри, коли ми зустрілися 
з вами на генеральній конференції 
шість місяців тому, ніхто з нас не 
очікував, що прийдешні зміни так 
глибоко торкнуться найглибших 
почуттів усіх в Церкві. Старійшина 
Л. Том Перрі поділився потужним 
посланням про незамінну роль 
подружжя та сім’ї в плані Господа. 
І лише через декілька днів ми були 
шоковані новинами про рак, який 
скоро забере його від нас.

Хоча здоров’я президента Бойда 
К. Пекера погіршувалося, він сміливо 
продовжував роботу Господа, як 
справжній солдат. Минулого квітня 
він був у слабкому стані, проте він 
все- таки був сповнений рішучо-
сті проголошувати своє свідчення, 
наскільки йому вистачить подиху. І 
потім, лише через 34 дня після смерті 
старійшини Л. Тома Перрі, президент 
Пекер також перейшов за завісу.

Нам бракувало старійшини 
Річарда Г. Скотта на нашій минулій 
генеральній конференції, але ми 

Благання до моїх сестер
Нам потрібна ваша сила, ваше навернення, ваша впевненість, ваша 
здатність керувати, ваша мудрість і ваші голоси.
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В останні години життя їхніх 
чоловіків ці відважні жінки показали 
свою силу і сміливість, що завжди 
демонструють жінки, які дотриму-
ються своїх завітів, і продовжують це 
робити й донині 2. Було б неможливо 
виміряти вплив таких жінок і не лише 
в сім’ях, а і в Церкві Господа— як 
дружин, матерів і бабусь; як сестер і 
тіток; як вчителів і провідників; і осо-
бливо як чудових прикладів і щирих 
захисниць віри 3.

Це відбувалося в кожному роз-
поділі, починаючи від днів Адама і 
Єви. Проте жінки цього розподілу 
відрізняються від жінок будь- якого 
іншого розподілу, тому що цей 
розподіл відрізняється від будь- 
якого іншого розподілу 4. Ця відмін-
ність приносить як привілей, так і 
відповідальність.

Тридцять шість років тому, у 1979 
році, Президент Спенсер В. Кімбол 
зробив важливе пророцтво щодо 
впливу жінок, які дотримуються заві-
тів, на майбутнє Господньої Церкви. 
Він пророкував: “Більша частина 
великого зростання Церкви в останні 
дні відбувається завдяки багатьом 
добрим жінкам світу … які великою 
кількістю приходитимуть до Церкви. 
Це відбуватиметься такою мірою, що 
жінки Церкви випромінюватимуть 
праведність і виразність у своєму 
житті, і такою мірою, що жінки  
Церкви чітко відрізнятимуться—  
по- хорошому— від жінок світу” 5.

Мої дорогі сестри, ви, хто є на-
шими життєвими партнерами в ці 
останні дні,— той день, який перед-
бачав президент Кімбол вже настав. 
Ви— ті жінки, про яких він проро-
кував! Ваші чеснота, світло, любов, 
знання, сміливість, характер, віра і 
праведні життя привернуть хороших 
жінок світу разом з їхніми сім’ями до 
Церкви в великих кількостях! 6

Нам, вашим братам, потрібна ваша 
сила, ваше навернення, ваша впевне-
ність, ваша здатність керувати, ваша 
мудрість і ваші голоси. Царство Боже 
не є і не може бути повним без жінок, 
які складають священні завіти і потім 
дотримуються їх, жінок, які можуть 
говорити з силою і владою від Бога! 7

Президент Пекер заявив:
“Нам потрібні жінки, які є організо-

ваними і можуть організовувати. Нам 
потрібні жінки з керівними навичками, 
які можуть планувати, направляти і 
служити; жінки, які можуть навчати, 
жінки, які можуть виступати …

Нам потрібні жінки з даром про-
никливості, які можуть оцінювати 
тенденції світу і помічати ті, які хоч і 
популярні, але пусті чи небезпечні” 8.

Дозвольте мені додати, що сьо-
годні нам потрібні жінки, які знають, 
як своєю вірою просувати виконання 
важливих справ, і хто є сміливими 
захисницями моралі і сімей в світі, 
зараженому гріхом. Нам потрібні 
жінки, які присвятили себе тому, щоб 
направляти Божих дітей шляхом 
завітів до піднесення; жінки, які зна-
ють, як отримати особисте одкро-
вення, які розуміють силу і спокій, 
що приходить завдяки храмовому 
ендаументу; жінки, які знають, як 
прикликати сили небес для захисту 
і зміцнення дітей і сімей; жінки, які 
безстрашно навчають.

Протягом мого життя я був бла-
гословенний такими жінками. Моя 
покійна дружина Денцель була та-
кою жінкою. Я буду завжди вдячний 
за її життєвоважливий вплив на мене 
в усіх аспектах мого життя, включа-
ючи мої дослідницькі зусилля щодо 
операцій на відкритому серці.

П’ятдесят вісім років тому мене 
попросили оперувати маленьку 
дівчинку, у якої був вроджений порок 
серця. Її старший брат помер раніше 

з тієї самої причини. Її батьки благали 
про допомогу. Я не був оптимістично 
настроєним, проте пообіцяв їм, що 
зроблю все, що в моїх силах, аби вря-
тувати її життя. Незважаючи на всі мої 
зусилля, дитина померла. Пізніше ті 
самі батьки прийшли до мене з ще од-

нією донькою з погано сформованим 
серцем, якій на той час було лише 
16 місяців. І знову, на їх прохання, я 
провів операцію. Ця дитина також 
померла. Ця третя розпачлива втрата 
в одній сім’ї приголомшила мене.

Я пішов додому переповнений су-
мом. Я впав на підлогу нашої вітальні 
і проплакав усю ніч. Денцель була 
поруч зі мною весь цей час і слухала 
мої заяви про те, що я більше ніколи 
в житті не буду оперувати на серці. 
Потім, десь о п’ятій ранку, Денцель 
подивилася на мене і спитала з лю-
бов’ю: “Ну що, ти закінчив плакати? 
Одягайся. Повертайся до лаборато-
рії. Іди працюй! Тобі треба вчитися 
більше. Якщо ти зараз все покинеш, 
іншим доведеться вивчати з болем 
те, що ти вже знаєш”.

Як же ж мені були потрібні 
розуміння, твердість характеру і 
любов моєї дружини! Я повернувся 

Сестра Барбара Перрі і старійшина  
Л. Том Перрі 
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на роботу і вчився більше. Якби не 
натхненне заохочення Денцель, я б 
ніколи не отримав навички прове-
дення операцій на відкритому серці, 
і не був би готовий провести опера-
цію, що врятувала життя Президента 
Спенсера В. Кімбола у 1972 році 9.

Сестри, чи уявляєте ви широту і 
обсяг вашого впливу, коли ви гово-
рите те, що приходить вам в серце і в 
розум за вказівкою Духа? Один чудо-
вий президент колу розповів мені про 
збори ради колу, на яких обговорюва-
лося дуже важливе питання. В якийсь 
момент він зрозумів, що президент 
Початкового Товариства ще нічого 
не говорила, тому він спитав її, чи в 
неї є якісь думки. “Є, насправді”,— 
сказала вона і поділилася думкою, що 
повністю змінила напрямок зборів. 

Президент колу продовжив: “Коли 
вона говорила, Дух свідчив мені про 
те, що вона висловила одкровення, 
яке ми шукали, як рада”.

Мої дорогі сестри, яким би не було 
ваше покликання, які б не були ваші 
обставини, нам потрібні ваші думки, 
ваші ідеї і ваше натхнення. Нам 
потрібно, щоб ви сміливо висловлю-
валися на радах приходів і колів. Нам 
потрібно, щоб кожна заміжня сестра 
говорила, як “повноцінний і повний 
партнер” 10, коли ви об’єднуєте зі своїм 
чоловіком свої зусилля в управлінні 
вашою сім’єю. Заміжні чи незаміжні, 
ви, сестри, володієте значним потен-
ціалом та особливою інтуїцією, які ви 
отримали від Бога, як дари. Ми, брати, 
не можемо точно відтворити ваш 
унікальний вплив.

Ми знаємо, що завершальним ета-
пом всього сотворіння було створення 
жінки! 11 Нам потрібна ваша сила!

Напади на Церкву, її вчення і наш 
спосіб життя будуть лише збільшу-
ватись. Саме через це нам потрібні 
жінки, які мають непохитне розуміння 
учення Христа, і які будуть викори-
стовувати це розуміння для того, щоб 
навчати і виховувати покоління, що 
протистоїть гріху 12. Нам потрібні 
жінки, які зможуть виявити обман в 
усіх його формах. Нам потрібні жінки, 
які знають, як знайти силу, доступну 
завдяки Богу тим, хто дотримується 
завітів, і які виражають свої вірування 
з впевненістю і милосердям. Нам 

потрібні жінки, які мають сміливість і 
бачення нашої Матері Єви.

Мої дорогі сестри, немає нічого 
важливішого для вашого вічного життя 
за ваше особисте навернення. Саме на-
вернені жінки, що дотримуються своїх 
завітів, жінки, як моя дорога дружина 
Венді, чиє праведне життя все більше 
і більше буде виділятися в занепада-
ючому світі, і які, таким чином, будуть 
по- хорошому відрізнятися.

І тому сьогодні я благаю моїх 
сестер Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів вийти вперед! Зай-
міть ваше законне і необхідне місце 
у вашому домі, у вашій громаді і в 
царстві Бога— більше, ніж раніше. 
Я благаю вас виконати пророцтво 
президента Кімбола. І я обіцяю вам 
в ім’я Ісуса Христа, що, якщо ви це 
зробите, Святий Дух збільшить ваш 
вплив безпрецедентним способом!

Я приношу своє свідчення про ре-
альність Господа Ісуса Христа і Його 
викупної, спокутної і освячувальної 
сили. І як один з Його Апостолів, я 
дякую вам, мої дорогі сестри, і бла-
гословляю вас, щоб ви могли досягти 
свого потенціалу повністю, виконати 
мету свого створення, коли ми бе-
ремо участь у цій священній роботі. 
Разом ми допоможемо підготувати 
світ до Другого пришестя Господа. 
Про це я свідчу, як ваш брат, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Филип’янам 4:7.
 2. Це також включає сльози— як виконання 

заповіді оплакувати тих, кого ми 
любимо, коли вони відходять з цього 
життя (див. Учення і Завіти 42:45).

 3. Див. вплив Ревеки на Ісака і їхнього 
сина Якова в Буття 27:46; 28:1–4.

 4. Див. Джозеф Філдінг Сміт, Answers to 
Gospel Questions, складений Джозефом 
Філдінгом Смітом- молодшим, 5 томів 
(1957– 1966), 4:166. Зверніть увагу: Усі 
попередні розподіли були обмежені не-
величкою частиною світу і завершилися 
відступництвом. Проте цей розподіл не 

Президент Бойд К. Пекер і сестра  
Донна С. Пекер
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грати трошки голосніше, а звуки, які 
супроводжують цю мелодію, треба 
грати трошки тихше. Ми говорили 
про те, що піаніно— це не просто 
механічне диво. Воно може переда-
вати його власний голос та почуття 
і стати чудовим засобом для спілку-
вання. Так само як людина розмовляє 
і плавно переходить від одного слова 
до іншого, так має литися й мелодія, 
коли ми переходимо від однієї ноти 
до іншої.

Старійшина Грегорі А. Швайцер
Сімдесятник

Минулого літа ми з дружи-
ною були з двома нашими 
підлітками- онуками, які жили 

в нас, поки їхні батьки брали участь 
у заході “Піонерський шлях”, що про-
водився їхнім колом. Наша дочка хо-
тіла бути впевненою, що хлопчики, 
перебуваючи далеко від дому, будуть 
і далі вчитися грати на піаніно. Вона 
знала, що кілька днів з дідусем і 
бабусею можуть трохи розслабити 
їх і вони забудуть про гру на піаніно. 
Одного дня після обіду я вирішив 
сісти зі своїм 13- річним онуком,  
Ендрю, та послухати, як він грає.

Цей хлопчина сповнений енергії 
і любить перебувати надворі. Він 
би легко міг проводити весь свій час 
за полюванням та рибною ловлею. 
Спостерігаючи, як він практикувався 
у грі на піаніно, я б сказав, що йому 
більше по душі було б ловити рибу в 
річці неподалік. Я слухав, як він з си-
лою бив по клавішах, беручи кожний 
акорд знайомої пісні. Усі ноти він грав 
без відтінків у звучанні й ритмі, через 
що було важко розпізнати мелодію. Я, 
сидячи поряд з ним на лавці, пояс-
нював, що основну мелодію треба 

Нехай голосно лунає 
звук сурми
Якщо й був колись час, коли світ потребував би учнів Христа,  
які можуть ясно передавати євангельське послання євангелії від 
серця до серця, так це зараз.

буде обмежений у просторі або часі. 
Він заповнить усю землю і поєднається 
з Другим пришестям Господа.

 5. Учення Президентів Церкви: Спенсер 
В. Кімбол (2006), сс. 222– 223.

 6. Коли я народився в Церкві, було менше 
ніж 600 000 її членів. Сьогодні— більше 
15 мільйонів. Це число буде зростати.

 7. Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав 
сестрам з Товариства допомоги: “Ви 
можете говорити з владою, тому що 
Господь дав вам цю владу”. Він також 
сказав, що Товариству допомоги “було 
надано силу і повноваження робити 
багато чудових справ. Робота, яку вони 
виконують, робиться божественним 
повноваженням” (“Relief Society—An Aid 
to the Priesthood,” Relief Society Magazine, 
січ. 1959, сс. 4, 5). Ці цитати були також 
цитовані старійшиною Далліном 
Х. Оуксом у виступі на генеральній 
конференції “Ключі і повноваження 
священства”, Ліягона, трав. 2014, с. 51.

 8. Бойд К. Пекер, “The Relief Society”, 
Ensign,, лист., 1978, с. 8; див. також 
М. Рассел Баллард, Counseling with Our 
Councils: Learning to Minister Together in 
the Church and in the Family (1997), с. 93.

 9. Див. Спенсер Дж. Конді, Russell M. 
Nelson: Prophet, Surgeon, Apostle (2003), 
сс. 146, 153– 156. Примітка: У 1964 році 
президент Кімбол рукопоклав мене як 
президента колу і благословив мене, 
щоб зменшилась смертність в моїх 
дослідницьких зусиллях з операціями 
над аортальним клапаном. Ніхто з нас 
тоді не знав, що вісім років потому я 
буду оперувати президента Кімбола, 
що включало в себе заміну дефектного 
аортального клапана.

 10. “Коли ми говоримо про шлюб як про 
партнерство, говорімо про шлюб як 
про повне партнерство. Ми не хочемо, 
аби наші жінки- святі останніх днів були 
безмовними або обмеженими партне-
рами в цьому вічному призначенні! Будь 
ласка, будьте повноцінними і пов-
ними партнерами” (Спенсер В. Кімбол 
“Privileges and Responsibilities of Sisters,” 
Ensign, лист. 1978, с. 106).

 11. “Вся мета світу і все те, що є в світі, 
не мало б значення без існування 
жінки— ключового каменя в усій 
арці сотворіння” (Рассел М. Нельсон, 
“Lessons from Eve,” Ensign, лист. 1987, 
с. 87). “Єва стала фінальним творінням 
Бога, великим підсумком тієї чудової 
роботи, що відбулася до цього” (Гордон 
Б. Хінклі “The Women in Our Lives”, 
Ліягона, лист. 2004, с. 83).

 12. Див. Рассел М. Нельсон “Children of the 
Covenant,” Ensign, May 1995, с. 33.
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Ми разом сміялися, коли він 
пробував знову й знову. Він широко 
усміхнувся, аж на щоках з’явилися 
ямочки, коли знайома мелодія почала 
вирізнятися з того, що було раніше 
диким набором звуків. Послання 
стало ясним: “Я Божеє дитя, і з неба  
я зійшов” 1. Я запитав Ендрю, чи зміг 
він відчути різницю в цьому по-
сланні. Він відповів: “Так, дідусю,  
я її відчуваю!”

Апостол Павло навчає нас, по-
рівнюючи спілкування зі звуками 
музичних інструментів; він писав 
коринтянам:

“Бо навіть і речі бездушні, що звук 
видають, як сопілка чи лютня, коли б 
не видавали вони різних звуків,— як 
пізнати б тоді, що бринить або грає?

Бо коли сурма звук невиразний 
дає,— хто до бою готовитись буде?” 2

Якщо й був колись час, коли світ 
потребував би учнів Христа, які 
можуть ясно передавати євангель-
ське послання євангелії від серця до 
серця, так це зараз. Нам потрібен 
гучний звук сурми.

Звичайно ж, для нас найкращим 
прикладом є Христос. Він завжди ви-
являв сміливість у відстоюванні того, 
що є правильним. Його слова луна-
ють крізь віки, коли Він запрошує нас 
пам’ятати, що треба любити Бога і 
свого ближнього, виконувати всі Божі 
заповіді та жити так, щоб бути світлом 
для світу. Він не боявся говорити 
проти сильних світу чи правителів 
Його часу, навіть коли ті заперечували 
Його місію, дану Йому Його Небес-
ним Батьком. Його слова признача-
лися не для того, щоб збентежити, 
а щоб зворушити людські серця. 
Він чітко знав волю Свого Батька в 
усьому, що Він казав і робив.

Мені також до душі приклад 
Петра, який сміливо і ясно висловив 
свою позицію людям світу у день 

П’ятдесятниці. Того дня люди з усіх 
країв зібралися разом, критикуючи 
перших святих, бо вони почули, що 
ті говорять мовами, й подумали, що 
вони понапивались. Петро, відчувши 
спонукання Духа, став сміливо захи-
щати Церкву та її членів. Він свідчив 
такими словами: “Мужі юдейські та 
мешканці Єрусалиму! Нехай вам оце 
стане відоме, і послухайте слів моїх” 3.

Потім він процитував Писання, 
які містили пророцтва про Христа, й 
відверто свідчив: “Отож, нехай весь 
Ізраїлів дім твердо знає, що і Госпо-
дом, і Христом учинив Бог Його, 
Того Ісуса, що Його розіп’яли ви!” 4

Багато з тих, хто чув його слова, 
відчули Духа, і 3000 душ приєдна-
лося до лав первинної Церкви. Це 
переконливий доказ того, що один 
чоловік або одна жінка, які мають ба-
жання свідчити, коли світ, як здається, 
рухається у протилежному напрямку, 
може багато чого змінити.

Коли ми, члени Церкви, прий-
маємо рішення відстоювати Боже 
вчення та Його Церкву і переконливо 
свідчити про них, щось змінюється в 
нас. Ми приймаємо на себе Його об-
раз. Ми стаємо ближче до Його Духа. 
Він же, у Свою чергу, буде йти перед 

нами і буде “праворуч і ліворуч від 
[н]ас і [Його] Дух буде у [н]аших сер-
цях, а [Його] ангели— навколо [н]ас, 
щоб підтримувати [н]ас” 5.

Справжні учні Христа не шука-
ють приводу вибачатися за вчення, 
коли воно не відповідає теперіш-
нім уявленням світу. Павло був 
ще одним доблесним учнем, який 
відважно проголошував, що він “не 
сором[ився] Євангелії, бо ж вона— 
сила Божа на спасіння кожному, хто 
вірує” 6. Справжні учні представля-
ють Господа, коли це може бути 
й незручно робити. Справжні учні 
бажають надихати серця людей, а не 
вражати їх.

Відстоювати Христа часто буває 
незручно й некомфортно. Я впевне-
ний, що так було й у випадку з Пав-
лом, коли того було приведено до 
царя Агріппи і йому було запропоно-
вано виправдатися та розповісти про 
себе. Павло, не вагаючись, заявив 
про свою віру з такою силою, що 
цей цар, якого боялися всі, визнав, 
що Павло “майже” переконав його 
стати християнином.

Відповідь Павла свідчила про його 
бажання, щоб люди мали абсо-
лютне розуміння того, що він мав 
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сказати. Він сказав царю Агріппі, що 
його бажання— аби всі, хто чує його, 
стали не “майже” християнами, а щоб 
всі стали учнями Христа 7. Ті, хто го-
ворять ясно, можуть цього досягнути.

Упродовж багатьох років, вивча-
ючи історію про сон Легія в Книзі 
Мормона 8, я завжди думав про 
велику й простору будівлю як про 
місце, де перебувають тільки най-
більш бунтівні люди. У цій будівлі 
було повно тих, хто насміхався й 
показував пальцями на праведних, 
які трималися за жезл із заліза, що 
символізує слово Бога, і хто продов-
жував просуватися до дерева життя, 
яке символізує любов Бога. Дехто не 
витримав тиску людей, які насміха-
лися з них, і збилися з дороги. Інші 
ж вирішили приєднатися до тих, 
хто був у будівлі. Хіба вони не мали 
відваги, щоб сміливо відповісти на 
критику або послання світу?

Дивлячись, як сучасний світ відда-
ляється від Бога, я думаю, що ця бу-
дівля збільшується в розмірах. Багато 
хто виявляє, що вже сам сьогодні 
блукає коридорами цієї великої і 

просторої будівлі, не усвідомлюючи, 
що, в дійсності, вони вже прилу-
чилися до її культури. Вони часто 
піддаються спокусам та її посланням. 
Урешті- решти ми бачимо, що вони 
вже самі насміхаються або за одно з 
тими, хто критикує чи насміхається.

Протягом багатьох років я вва-
жав, що натовп, який насміхається, 
глузує над тим, як живуть вірні, однак 
сьогодні голоси з будівлі змінили 
свій тон і підхід. Ті, хто насміхається, 
часто намагаються заглушити просте 
євангельське послання, нападаючи 
на якийсь аспект в історії Церкви або 
гостро критикуючи пророка чи яко-
гось іншого провідника. Вони також 
нападають на саме серце нашого 
вчення і законів Бога, даних від Со-
творіння землі. Як учні Ісуса Христа 
та члени Його Церкви, ми ніколи 
не повинні відпускати жезл із заліза. 
Ми маємо дозволити звукам сурми 
голосно лунати з нашої власної душі.

Ось це просте послання: Бог є 
нашим люблячим Небесним Батьком, 
а Ісус Христос— Його Син. Єванге-
лія відновлена в ці останні дні через 

живих пророків, і доказом цього є 
Книга Мормона. Дорога до щастя 
пролягає саме через сім’ю, як вона 
була від початку організована й 
відкрита нашим Небесним Батьком. 
Це— знайома мелодія послання, яке 
багато хто може впізнати, бо вони 
чули його ще у своєму доземному 
житті.

Для нас, святих останніх днів, це 
час вставати й свідчити. Це час, щоб 
звуки мелодії євангелії зазвучали 
сильніше галасу світу. Я додаю своє 
свідчення до послання Спасителя і 
Викупителя цього світу. Він живе! 
Його євангелія відновлена, і благо-
словення щастя й миру можуть бути 
гарантовані в цьому житті, якщо 
жити за Його заповідями і йти Його 
дорогою. Про це моє свідчення в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. “Я Божеє дитя”, Гімни, с. 186.
 2. 1 Коринтянам 14:7–8.
 3. Дії 2:14.
 4. Дії 2:36.
 5. Учення і Завіти 84:88.
 6. Римлянам 1:16.
 7. Див. Дії 26:26–30.
 8. Див. 1 Нефій 8.
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в Еммаус і відкрив їм розуміння 
Писань 5.

• Коли Він явився народу тут, на 
Американському континенті, 
і сказав їм підійти до Нього і 
вкласти руки свої до Його боку, і 
відчути сліди цвяхів на Його руках 
і на Його ногах, щоб могли вони 
знати, що Він “Бог Ізраїля і Бог 
усієї землі, і [що Його] було вбито 
за гріхи світу” 6.

Я радію, дізнаючись, що є батьки, 
які розповідають історії про Христа 
своїм дітям. Я помітив це, спосте-
рігаючи за дітьми в Церкві, під час 
виступів Початкового товариства та 
інших подій.

Я вдячний своїм батькам за те, що 
вони навчали мене про Христа. Я про-
довжую бачити, як приклад Спасителя 
допомагає моїй любій дружині та 
мені, коли ми навчаємо наших дітей.

Моє серце сповнено радості, коли 
я бачу, як мої діти розповідають 
історії про Христа моїм внукам. Це 
нагадує мені один з моїх улюблених 
уривків з Писань—3- тє послання 
Івана, розділ 1, вірш 4, де сказано: “Я 
не маю більшої радости від цієї, щоб 
чути, що діти мої живуть у правді”. А 
чому б також і не наші внуки?

Я вдячний за наших провідни-
ків, які постійно навчають нас про 
Христа, про дотримання святості 
Суботнього дня і прийняття причастя 
щонеділі на вшанування Спасителя.

Субота і причастя приносять ще 
більше радості, коли ми вивчаємо 
історії про Христа. Роблячи це, ми 
започатковуємо традиції, які розбудо-
вують нашу віру та свідчення і також 
захищають нашу сім’ю.

Кілька тижнів тому, повторно 
вивчаючи послання президента 
Рассела М. Нельсона, виголошене на 
останній генеральній конференції, 

• Коли Він сплюнув на землю, і з 
слини грязиво зробив, і очі слі-
пому помазав грязивом і до нього 
промовив: “Піди, умийся в ставку 
Сілоам” 2. І той чоловік послухався, 
і вмився, і вернувся видющим.

• Коли Він зцілив жінку, яка була 
хворою на кровотечу і доторкну-
лась до краю одежі Його, вірячи, 
що просто торкнувшись Його 
вона буде зцілена 3.

• Коли Він явився Своїм учням, 
йдучи по морю 4.

• Коли Він йшов з учнями по дорозі 

Старійшина Клаудіо Р. М. Коста
Сімдесятник

Мені подобається пісня По-
чаткового товариства, де 
сказано:

О, розкажи, як Спаситель жив в 
давні дні.

Більше про Нього хотілось знати 
мені.

Як на землі Він дива чинив,
Зцілював хворих, морем ходив 1.

Я вірю, що започаткування тради-
ції розповідати історії про Ісуса на-
шим дітям і сім’ям є дуже особливим 
способом дотримуватися святості 
Суботнього дня в наших домівках.

Це, безсумнівно, принесе в нашу 
домівку особливий дух і надасть нашій 
сім’ї приклади від самого Спасителя.

Мені подобається вивчати і обмір-
ковувати життя Того, Хто віддав усе 
заради мене і всіх нас.

Мені подобається читати уривки з 
Писань, де описано Його безгрішне 
життя, і, прочитавши в Писаннях про 
події, що сталися з Ним, я заплю-
щую очі та намагаюся уявити собі ці 
священні миті, які мене навчають і 
духовно зміцнюють.

Миті, такі як:

Щоб вони завжди 
пам’ятали Його
Мені подобається вивчати і обмірковувати життя Того,  
Хто віддав усе заради мене і всіх нас.
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і замислюючись над темою Субот-
нього дня, я відчув глибоку вдячність 
за благословення і привілей мати 
змогу причащатися. Для мене це 
дуже урочиста, священна і духовна 
мить. Я дуже люблю причасні збори.

Розмірковуючи, я старанно вивчав 
благословення хліба і благословення 
води. Я читав причасні молитви і 
глибоко замислювався над ними і об-
рядом причастя. Я почав обдумувати 
їх і пригадувати у своєму розумі та 
своєму серці події, пов’язані з ним.

У дусі обдумування, я розмірко-
вував над тим днем, першим днем 
Опрісноків, коли Ісус, у відповідь на 
запитання Своїх учнів щодо того, де 
приготувати Пасху для Нього, відпо-
вів їм, кажучи: “Ідіть до такого- то в 
місто, і перекажіть йому: каже Вчи-
тель: час Мій близький,— справлю 
Пасху з Своїми учнями в тебе” 7.

Я намагався уявити собі учнів, 
які купують їжу і старанно готують 
страви, щоб їсти з Ним того особли-
вого дня: стіл на 13 осіб, Він і дванад-
цять учнів, яких Він любив.

Я плакав, уявляючи як Хри-
стос вечеряв із ними і проголосив: 
“Поправді кажу вам, що один із вас 
видасть Мене” 8.

Я думав про засмучених учнів, 
які запитували Його: “Чи не я то, о 
Господи?” 9

І коли Юда поставив Йому таке 
саме запитання, Він спокійно відпо-
вів: “Ти сказав” 10.

Я міг уявити як руки, що зцілю-
вали, втішали, напучували і бла-
гословляли, ламають хліб, як Ісус 
промовив: “Прийміть, споживайте, це 
тіло Моє” 11.

Тоді Він взяв чашу, наповнену ви-
ном, і, вчинивши подяку, подав її їм, 
кажучи: “Пийте з неї всі; бо це кров 
Моя Нового Заповіту, що за багатьох 
проливається на відпущення гріхів!” 12

Подумки я подивився на учнів, од-
ного за одним, і побачив в їхніх очах 
тривогу за Учителя, якого вони дуже 
любили. Це було так, ніби я сидів з 
ними, спостерігаючи за всім. Я відчув 
сильний біль у своєму серці, сповне-
ному сумом й журбою через те, що 
Йому доведеться пройти заради мене.

Моя душа була сповнена всеохо-
плюючим бажанням бути кращою 
людиною. У покаянні та смутку, я 
палко бажав бути в змозі висушити 
та уникнути пролиття хоча б кіль-
кох крапель Його крові, пролитої в 
Гефсиманії.

Потім я замислився про прича-
стя, яке ми приймаємо щонеділі 
на згадку про Нього. Роблячи це, я 
обдумував кожне слово з молитов 
благословення хліба і води. Я гли-
боко обмірковував слова “і завжди 
пам’ятати Його” з молитви благо-
словення хліба та “що вони завжди 
пам’ятають Його” з молитви благо-
словення води 13.

Я думав над тим, що означає 
завжди пам’ятати Його.

Для мене це означає:

• Пам’ятати про Його доземне 
життя, коли Він створив цю пре-
красну планету 14.

• Пам’ятати про Його смиренне 
народження у хліву у Віфлеємі 
Юдейському 15.

• Пам’ятати, як Він, ще 12- річним 
хлопчиком, навчав учителів у 
храмі та проповідував їм 16.

• Пам’ятати, як Він пішов на самоті 
в пустиню, щоб підготуватися до 
Свого земного служіння 17.

• Пам’ятати, як Він преобразився 
перед Своїми учнями 18.

• Пам’ятати, як Він започаткував 
причастя під час Останньої вечері 
з ними 19.
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• Пам’ятати, як Він пішов у Гефси-
манський сад та відстраждав там 
настільки сильно за наші гріхи, 
болі, розчарування і недуги, що 
кровоточив кожною порою 20.

• Пам’ятати, як після таких великих 
страждань і жахливого болю, ще 
навіть там, у Гефсиманії, Він був 
зраджений поцілунком одного з 
учнів, якого Він називав другом 21.

• Пам’ятати, як Його було взято на 
допит до Пилата та Ірода 22.

• Пам’ятати, як Його принижували, 
хльостали по обличчю, плювали 
на Нього, били і бичували, розри-
ваючи плоть 23.

• Пам’ятати, як Йому на голову по-
клали з тернини вінка 24.

• Пам’ятати, що Він мав нести Свого 
хреста на Голгофу і що там Його 
цвяхами прибили до хреста, і Він 
страждав від усілякого фізичного і 
духовного болю 25.

• Пам’ятати, що на хресті, з ну-
тром, сповненим милосердя, Він 
дивився на тих, хто розпинав Його 
і, підвівши очі до небес, благав: 
“Отче, відпусти їм, бо не знають, 
що чинять вони!” 26

• Пам’ятати, як Він, знаючи, що вико-
нав Свою місію зі спасіння всього 
людства, віддав Свій дух в руки 
Свого Батька, нашого Батька 27.

• Пам’ятати про Його Воскресіння, 
яке гарантує наше власне воскре-
сіння та можливість жити поруч 
з Ним протягом всієї вічності, 
залежно від нашого вибору 28.

Більш того, обмірковуючи саму 
причасну молитву і дуже особливі 
та важливі слова молитов нагадують 
мені, як чудово під час благосло-
вення причастя отримати обіцяння, 
що якщо ми завжди будемо пам’ятати 
Його, Його Дух завжди буде перебу-
вати з нами 29.

Я вірю, що у Господа є Свій 
розклад щодо того, коли давати нам 
одкровення. Я дуже ясно це зрозу-
мів, вивчаючи Екклезіяст 3:1, 6, де 
сказано:

“Для всього свій час, і година своя 
кожній справі під небом: …

Час шукати і час розгубити, час 
збирати і час розкидати”.

Причастя— це також час, коли 
Небесний Батько навчає нас про 
Спокуту Свого Улюбленого Сина— 
нашого Спасителя, Ісуса Христа,— і 
коли ми отримуємо одкровення про 
неї. Це час— “стука[ти] і відчинять 
вам” 30, щоб просити і отримувати це 
знання. Це час для нас, щоб бла-
гоговійно просити Бога дати нам 
це знання. І якщо ми це робимо, у 
мене немає жодного сумніву, що ми 
отримаємо це знання, яке безмежно 
благословить наше життя.

Я люблю Суботу, причастя і те, 
що вони означають. Я люблю Спаси-
теля усією своєю душею. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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Богові на наших причасних зборах. 
Якщо ми з вірою прийматимемо при-
частя, тоді Святий Дух зможе захи-
щати нас і тих, кого ми любимо, від 
спокус, які приходять із зростаючою 
інтенсивністю й частотою.

Напарництво Святого Духа ро-
бить те, що добре, більш привабли-
вим, а спокусу слабшою. Лише цього 
факту має бути достатньо, щоб ви-
кликати у нас рішимість бути гідними 
того, щоб Дух завжди був з нами.

Саме так, як Святий Дух зміцнює 
нас проти зла, Він також дає нам 
силу відрізняти істину від обману. 
Істина, яка має найбільше значення, 
засвідчується тільки через одкро-
вення від Бога. Нашої людської 
логіки та використання наших фізич-
них почуттів не буде достатньо. Ми 
живемо в час, коли навіть наймудрі-
шим буде важко відрізнити істину від 
майстерного обману.

Господь навчав Свого апостола 
Хому, який хотів отримати фізичний 
доказ Воскресіння Спасителя, торк-
нувшись Його ран, що одкровення є 
більш надійним доказом: “Промовляє 
до нього Ісус: “Тому ввірував ти, що 
побачив Мене? Блаженні, що не ба-
чили й увірували!” (Іван 20:29).

на себе ім’я Твого Сина і завжди па-
м’ятати Його, і дотримуватися Його 
заповідей, які Він дав їм”.

І тоді йде славетне обіцяння: 
“Щоб Його Дух міг завжди бути з 
ними” (УЗ 20:77; курсив додано).

Завжди мати Духа з нами означає 
мати скерування й провід Святого 
Духа у нашому повсякденному житті. 
Дух може, наприклад, застерегти нас 
протистояти спокусі чинити зло.

Лише з цієї причини легко поба-
чити, чому слуги Господа намагалися 
посилити наше бажання поклонятися 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Мої дорогі брати і сестри, я 
вдячний за можливість бути з 
вами в цей Суботній день на 

цій генеральній конференції Господ-
ньої Церкви. Як і ви, я відчував Духа, 
Святого Духа, Який свідчив про 
слова істини, які ми чули в промовах 
і у співі.

Моя мета сьогодні— викликати 
у вас більше бажання і рішимість 
домагатися дару, обіцяного кож-
ному з нас, після нашого хрищення. 
Коли нас конфірмували, ми чули такі 
слова: “Прийми Святого Духа” 1. З 
того моменту наше життя змінилося 
назавжди.

Якщо ми гідні цього, то можемо 
отримати благословення мати Духа з 
нами не лише час від часу, як- от, під 
час такої чудової події, як сьогодні, 
але й завжди. Зі слів причасної мо-
литви ви знаєте, яким чином викону-
ється це обіцяння: “О Боже, Вічний 
Батьку, ми просимо Тебе в ім’я Твого 
Сина, Ісуса Христа, благословити і 
освятити цей хліб для душ усіх тих, 
хто причащається ним, щоб вони 
могли їсти в пам’ять тіла Твого Сина, 
і свідчити перед Тобою, о Боже, Віч-
ний Батьку, що вони бажають узяти 

Святий Дух, як ваш 
напарник
Якщо ми гідні цього, то можемо отримати благословення мати 
Духа з нами не лише час від часу, а завжди.
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Істини, які вказують шлях додому 
до Бога, підтверджуються свідченням 
Святого Духа. Ми не можемо піти до 
гаю і побачити, як Батько і Син роз-
мовляють з юним Джозефом Смітом. 
Жоден фізичний доказ або логічний 
аргумент не можуть довести, що Ілля 
прийшов, як і було обіцяно, щоб 
дарувати ключі священства, які зараз 
тримає й використовує живий про-
рок, Томас С. Монсон.

Підтвердження про істину прихо-
дить до сина або дочки Бога, які здо-
були право отримати Святого Духа. 
Оскільки обман і неправда можуть 
являтися нам у будь- який час, нам по-
трібен постійний вплив Духа правди, 
Який позбавить нас моментів сумніву.

Будучи членом Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, Джордж К. Кеннон 
закликав нас постійно прагнути того, 
щоб Дух був з нами. Він обіцяв, і я 
також обіцяю, що якщо ми слідувати-
мемо цим курсом, то “нам ніколи не 
бракуватиме знання” про істину, ми 
“ніколи не будемо сумніватися або пе-
ребувати у темряві” і наша “віра буде 
сильною, [наша] радість … повною” 2.

Нам потрібна така постійна допо-
мога, що йде від напарництва Свя-
того Духа, ще й з іншої причини. Нас 
може неочікувано спіткати смерть 
дорогої людини. Саме свідчення від 
Святого Духа про реальність любля-
чого Небесного Батька і воскреслого 
Спасителя дає нам надію і втіху, коли 
ми втрачаємо дорогу людину. Коли 
приходить смерть, це свідчення має 
бути “свіжим”.

Отже, постійне напарництво 
Святого Духа нам потрібне з бага-
тьох причин. Ми прагнемо його, та 
з досвіду знаємо, що зберегти його 
не легко. Всі ми думаємо, говоримо 
й робимо у нашому повсякденному 
житті те, що може образити Духа. 
Господь навчав нас, що Святий Дух 

буде нашим постійним напарником, 
коли наші серця “сповн[ені] милосер-
дям” і коли чеснота прикрашає наші 
думки безупинно (див. УЗ 121:45).

Для тих, кому важко дотриму-
ватися високих норм, потрібних 
для того, щоб бути гідними дару 
напарництва Духа, я висловлю таку 
пораду. У вас були моменти, коли 
ви відчували вплив Святого Духа. Це 
могло статися з вами сьогодні.

Ви можете вважати ці моменти 
натхнення насінням віри, яке опи-
сав Алма (див. Алма 32:28). Посадіть 
кожне з них. Ви можете робити це, 
діючи за відчутим вами спонукан-
ням. Якщо воно стосувалося уплати 
десятини, заплатіть її. Чого б воно 
не стосувалося, зробіть це. І продов-
жуйте це робити. Коли ви покажете 
свою готовність слухатися, Дух поси-
латиме вам більше думок щодо того, 
що Бог хотів би, аби ви зробили.

Якщо ви дослухатиметеся до них, 
натхнення від Духа приходитимуть 
частіше, поки Дух не стане вашим 
постійним напарником. Ваша сила 
вибирати правильно зростатиме.

Ви можете розпізнати, коли ці 
спонукання діяти для Нього, будуть 
іти від Духа, а не будуть вашими влас-
ними бажаннями. Коли спонукання 
перебуватимуть в гармонії з тим, що 
сказали Спаситель і Його живі про-
роки й апостоли, ви можете впевнено 
діяти за ними. Тоді Господь пошле 
Свого Духа, щоб Той зійшов на вас.

Наприклад, якщо ви отримаєте 
натхнення від Духа шанувати Субот-
ній день, особливо коли це здається 
важкою справою, Бог пошле Свого 
Духа, щоб допомогти.

Така допомога прийшла до мого 
батька багато років тому, коли по 
роботі він приїхав до Австралії. В 
неділю він був один і хотів при-
йняти причастя. Він не міг розшу-
кати інформацію про збори святих 
останніх днів. Тому він просто пішов. 
На кожному перехресті він молився, 
щоб дізнатися, куди повернути. Після 
пішої ходи перехрестями, яка три-
вала близько години, він зупинився, 
щоб знову помолитися. До нього 
прийшло відчуття повернути вниз 
певною вулицею. Невдовзі він почув 
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спів, який лунав з першого поверху 
великого будинку неподалік. Він 
зазирнув у вікно і побачив кількох 
людей, які сиділи біля столу, накри-
того білою скатертиною, на якому 
стояли причасні таці.

Вам, можливо, це не здаватиметься 
великим дивом, однак для нього ця 
подія була чимось дивовижним. Він 
знав, що обіцяння причасної молитви 
було виконане: “Завжди пам’ятати 
Його, і дотримуватися Його запові-
дей, які Він дав їм, щоб Його Дух міг 
завжди бути з ними” (УЗ 20:77).

То був лише один приклад того, 
коли він молився, а потім робив те, 
що Дух казав йому, що Бог хотів, 
аби він зробив. Він продовжував це 
робити протягом багатьох років, як 
чинитимемо і ви, і я. Він ніколи не 
говорив про свою духовність. Він 
просто продовжував робити для Го-
спода незначні речі, які його спону-
кав робити Дух.

Коли б якась група святих остан-
ніх днів не попросила його висту-
пити перед ними, він робив це. 
Для нього не мало значення скільки 
їх було, 10 чи 50, або наскільки 

втомленим він не почувався. Він свід-
чив про Батька, Сина, Святого Духа і 
про пророків, коли б Дух не спону-
кав його зробити це.

Найвищим покликанням, в якому 
він служив у Церкві, було покликання 
членом вищої ради в Боневільському 
колі, штат Юта, де він займався са-
панням на фермі колу і викладанням 
уроків в Недільній школі. Протягом 
багатьох років Святий Дух був його 
напарником, коли Він був потрібен 
моєму батькові.

Я стояв біля свого батька в лікар-
няній палаті. Моя матір, яка 41 рік 
була його дружиною, лежала у ліжку. 
Ми спостерігали за нею багато го-
дин. Ми бачили, як вираз болю почав 
сходити з її обличчя. Пальці рук, які 
були стиснуті в кулаки, розслабилися. 
Її руки опустилися на ліжко.

Болі від раку, які тривали багато ро-
ків, відходили. На її обличчі я побачив 
вираз спокою. Вона зробила кілька не-
великих подихів, потім важко вхопила 
повітря і завмерла. Ми стояли й чекали, 
чи зробить вона ще один подих.

Зрештою, батько тихо сказав: “Ма-
ленька дівчинка пішла додому”.

Він не плакав. Він не плакав тому, 
що Святий Дух задовго до цього 
показав йому ясну картину того, ким 
вона була, звідки прийшла, ким стала 
і куди збиралася йти. Дух свідчив 
йому багато разів про люблячого Не-
бесного Батька, про Спасителя, Який 
розірвав пута смерті, і про реальність 
храмового запечатування, про яке він 
розповідав своїй дружині й сім’ї.

Задовго до цього моменту Дух 
запевнив його, що її доброта й віра 
підготували її до повернення в не-
бесний дім, де про неї згадуватимуть, 
як про чудову дитину обіцяння, і з 
пошаною приймуть вдома.

Для мого батька то було більше, 
ніж надія. Святий Дух зробив її ре-
альністю для нього.

Зараз дехто може сказати, що його 
слова і образи в його розумі про 
небесний дім були лише приємними 
уявленнями, примарними думками 
чоловіка в момент утрати. Однак він 
пізнав вічну істину єдиним способом, 
яким її можливо пізнати.

Він був ученим, який шукав 
істину про фізичний світ протягом 
усього свого дорослого життя. Він 
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використовував знаряддя науки 
достатньо добре, щоб заслужити на 
пошану своїх колег в усьому світі. 
Більшість з того, що він зробив в об-
ласті хімії, прийшло завдяки тому, що 
він уявляв собі рух молекул, а потім 
підтверджував своє бачення лабора-
торними експериментами.

Але для того, щоб виявляти істини, 
які і для нього, і для нас є найважли-
вішими, він слідував іншому курсу. 
Лише з допомогою Святого Духа ми 
можемо бачити людей і події так, як 
їх бачить Бог.

Виявлення цього дару продовжу-
валось в лікарні і після смерті його 
дружини. Ми зібрали речі моєї ма-
тері, щоб забрати їх додому. Батько 
зупинявся, щоб подякувати кожній 
медичній сестрі й лікарю, яких ми 
зустрічали по дорозі до машини. 
Пам’ятаю, що я відчував певне нетер-
піння, що ми маємо піти, щоб побути 
наодинці з нашим горем.

Тепер я розумію, що він бачив те, 
що міг показати йому лише Святий 
Дух. Він бачив тих людей ангелами, 
посланими Богом подбати про його 
кохану. Можливо вони бачили себе 
професіоналами медичного обслуго-
вування, однак батько дякував їм за 
їхнє служіння від імені Спасителя.

Святий Дух залишався з ним і 
тоді, коли ми приїхали в дім моїх 
батьків. Ми кілька хвилин говорили у 
вітальні. Батько вибачився і вийшов у 
свою сусідню спальню.

Через кілька хвилин він повер-
нувся у вітальню. На його обличчі 
була приємна усмішка. Він підійшов 
до нас і тихенько сказав: “Я хвилю-
вався, що Мілдред увійде в духовний 
світ сама. Я подумав, що вона може 
почуватися загубленою у натовпі”.

Тоді він радісно сказав: “Я щойно 
помолився. Я знаю, що з Мілдред усе 
гаразд. Там її зустріла моя мама”.

Коли він сказав це, пам’ятаю, що 
я усміхнувся, уявивши, як моя бабуся 
дріботіла своїми коротенькими 
ніжками, поспішаючи через натовп, 
щоб бути певною, що вона вчасно 
зустріне й обійме свою невістку, 
коли та прибуде.

Отже, однією з причин, чому 
мій батько попросив і отримав те 
втішення, було те, що з самого свого 
дитинства, він завжди молився з 
вірою. Він звик отримувати відповіді, 
які приходили в його серце, щоб 
утішати і скеровувати. Крім звички 
молитися, він знав Писання і слова 
живих пророків. Тож, він упізнавав 
знайомий шепіт Духа, який ви могли 
відчувати сьогодні.

Напарництво Духа не тільки 
втішало й скеровувало його. Воно 
змінило його через Спокуту Ісуса 
Христа. Коли ми приймаємо те 
обіцяння завжди мати Духа з нами, 
Спаситель може дарувати нам 
очищення, необхідне для вічного 
життя,— найвеличнішого з усіх дарів 
Бога (див. УЗ 14:7).

Ви пам’ятаєте слова Спасителя: 
“Тож ось ця заповідь: покайтеся, всі 
ви, кінці землі, і прийдіть до Мене і 
христіться в Моє ім’я, щоб вас можна 
було освятити прийняттям Святого 
Духа, щоб ви могли стояти незапля-
мованими переді Мною в останній 
день” (3 Нефій 27:20).

Ці заповіді супроводжуються та-
ким обіцянням Господа:

“І ось, істинно, істинно, Я кажу 
тобі, поклади довіру свою на Того 
Духа, Який веде чинити добре—так, 
чинити справедливо, ходити  
покірно, судити праведно; і це є  
Мій Дух.

Істинно, істинно, Я кажу тобі, 
Я вділю тобі від свого Духа, який 
просвітить твій розум, який сповнить 
твою душу радістю” (УЗ 11:12–13).

Я свідчу вам, що Бог Батько живе, 
що воскреслий Ісус Христос керує 
Своєю Церквою, що Президент 
Томас С. Монсон тримає всі ключі 
священства, і що одкровення через 
Святого Духа скеровує й підтримує 
Церкву Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів та її смиренних членів.

Я також свідчу вам, що ці чудові 
чоловіки, які сьогодні зверталися до 
нас, як свідки Господа Ісуса Христа, 
як члени Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, покликані Богом. Я знаю, 
що Дух скеровував Президента 
Монсона, щоб покликати їх. І коли 
ви слухали їх і їхні свідчення, Святий 
Дух підтвердив вам те, що я зараз 
кажу вам. Вони покликані Богом. Я 
підтримую їх, люблю їх і знаю, що 
Господь любить їх, і підтримуватиме 
їх в їхньому служінні. І роблю це в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Довідник 2: Керування Церквою (2010), 

20.3.10.
 2. Див. George Q. Cannon, in “Minutes of a 

Conference”, Millennial Star, May 2, 1863, 
275–276.
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Як Церква Господа виконує Його 
цілі? Важливо зрозуміти, що ос-
новна мета Бога— це наш розвиток. 
Він бажає, щоб ми продовжували 
“від благодаті до благодаті, доки не 
отрима[ємо] повноту” 5 усього, що Він 
може дати. Для цього вимагається 
щось більше, ніж просто бути хоро-
шими чи відчувати духовність. Для 
цього потрібна віра в Ісуса Христа, 
покаяння, хрищення водою і Духом 
та витерпіти у вірі до кінця 6. Лю-
дина не може досягти усього цього в 
ізоляції, тому основна причина, чому 
Господь має церкву— це створити 
спільноту святих, які будуть підтри-
мувати одне одного на “цій тісній 
і вузькій путі, яка веде до вічного 
життя” 7.

“І [Христос] настановив одних за 
апостолів, одних за пророків, а тих 
за благовісників, а тих за пастирів та 
вчителів,

… на діло служби для збудування 
тіла Христового,

Аж поки ми всі не досягнемо з’єд-
нання віри й пізнання Сина Божого, 
Мужа досконалого, у міру зросту 
Христової повноти” 8.

Ісус Христос є “творцем і вико-
навцем [нашої] віри” 9. Наше поєд-
нання у тіло Христа— в Церкву— є 
важливою складовою взяття на себе 
Його імені 10. Нам сказано, що давня 
Церква “збиралася разом часто, щоб 
поститися, і молитися, і розмовляти 
один з одним про благополуччя своїх 
душ” 11 “і чути слово Господа” 12. Так 
само це відбувається і в сьогоднішній 
Церкві. Поєднані у вірі, ми навчаємо 
та напучуємо одне одного і прагнемо 
підійти до досягнення повної міри 
учнівства, “у міру зросту Христової 
повноти”. Ми прагнемо допомагати 
одне одному прийти до “пізнання 
Сина Божого” 13, доки не настане той 
день, коли “більше не будуть навчати 

священиків та суддів. В історії Книги 
Мормона Алма встановив церкву зі 
священиками і вчителями.

Потім, у середину часів, Ісус ор-
ганізував Свою роботу таким чином, 
щоб євангелію можна було встано-
вити одночасно у багатьох країнах і 
серед багатьох людей. Та організація, 
Церква Ісуса Христа, була основана 
на “апостолах і пророках, де наріж-
ним каменем є Сам Ісус Христос” 3. 
Вона включала додаткові чини, як 
сімдесятники, старійшини, єпископи, 
священики, вчителі та диякони. Ісус, 
після Свого Воскресіння, встановив 
за схожим порядком Церкву у Захід-
ній півкулі.

Після відступництва і розпаду 
Церкви, яку Він організував на землі, 
Господь заново встановив Церкву 
Ісуса Христа через пророка Джозефа 
Сміта. Давня мета залишається, а 
саме— проповідувати добру новину 
євангелії Ісуса Христа і виконувати 
обряди спасіння, інакше кажучи— 
приводити людей до Христа 4. І 
тепер, через посередництво цієї 
відновленої Церкви, обіцяння вику-
плення є доступним навіть духам по-
мерлих, які у своєму смертному житті 
нічого не знали, або знали небагато 
про милість Спасителя.

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Протягом усього мого життя гене-
ральні конференції Церкви були 
підбадьорюючими духовними 

подіями, і сама Церква була місцем, де 
можна було пізнавати Господа. Я ро-
зумію, що є такі, хто вважає себе релі-
гійними чи духовними людьми і в той 
же час відкидають участь у церкві чи 
навіть необхідність у такій організації. 
Релігійна діяльність для них є суто 
особистою справою. Однак Церква є 
творінням Того, на кому зосереджена 
наша духовність,— Ісуса Христа. 
Варто зупинитися і подумати, чому 
Він вибирає використовувати церкву, 
Його Церкву, Церкву Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, для виконання 
Своєї роботи і роботи Його Батька— 
“здійснювати безсмертя і вічне життя 
людини” 1.

Починаючи від Адама, євангелія 
Ісуса Христа була проповідана, і такі 
суттєво важливі обряди спасіння, 
як хрищення, виконувалися через 
порядок священства, основою якого 
була сім’я 2. Коли структура суспіль-
ства ускладнилася і стала чимось 
більшим, ніж розширена сім’я, Бог 
також покликав інших пророків, по-
сланців та вчителів. Ми читаємо, що 
у часи Мойсея була більш формальна 
структура, яка включала старійшин, 
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Чому Церква
Варто зупинитися і подумати, чому Ісус Христос вибирає 
використовувати церкву, Його Церкву, для виконання Своєї  
роботи і роботи Його Батька.
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вони один одного, … говорячи: 
Пізнайте Господа! Бо всі будуть знати 
Мене, від малого їхнього й аж до 
великого їхнього, каже Господь!” 14

У Церкві ми не лише пізнаємо бо-
жественне вчення; ми також отриму-
ємо досвід його застосування. Як тіло 
Христа, члени Церкви служать одне 
одному в реаліях щоденного життя. 
Усі ми недосконалі; ми можемо 
ображати та ображатися. Ми часто 
випробовуємо одне одного нашими 
рисами характеру. У тілі Христа ми 
змушені виходити за межі концепцій 
і пишномовних слів та отримувати 
справжній практичний досвід, навча-
ючись “жи[ти] разом у любові” 15.

У цій релігії турбуються не лише 
про себе; натомість нас усіх покли-
кано служити. Ми— це очі, руки, 
голова, ноги та інші частини тіла 
Христового і навіть “члени тіла, що 
здаються слабіші, … потрібні” 16. Нам 
потрібні ці покликання і нам по-
трібно служити.

Один з чоловіків мого приходу 
виріс не лише без підтримки бать-
ків, але з їхньою протидією його 
активності в Церкві. Він висловив на 
причасних зборах наступне спо-
стереження: “Мій батько не може 
зрозуміти, як хтось може ходити 

до церкви, якщо вони могли б піти 
кататися на лижах, але мені дійсно 
подобається ходити до церкви. У 
Церкві ми усі подорожуємо одним 
маршрутом і мене надихає у цій по-
дорожі сильна молодь, чисті діти і те, 
що я бачу в інших дорослих та чую 
від них. Мене зміцнює спілкування і 
звеселяє радість життя за євангелією”.

Приходи і філії Церкви пропону-
ють щотижневі збори перепочинку і 
відновлення, час і місце, коли можна 
залишити світ позаду— Суботній день. 
Це день, коли можна “розкошувати в 

Господі” 17, відчувати духовне зці-
лення, яке приходить від причастя, 
і отримувати поновлене обіцяння 
перебування Його Духа з нами 18.

Одним з найчудовіших благо-
словень того, що ми є частиною 
тіла Христа, хоча в певний мо-
мент це може й не виглядати як 
благословення— це можливість бути 
виправленими у скоєнні гріха чи 
в помилках. Ми схильні знаходити 
вибачення і виправдання для наших 
недоліків, а іноді ми просто не зна-
ємо, у чому нам слід удосконалитися Мумбаї, Індія
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чи як це зробити. Без тих, хто може 
докоряти нам “вимогливо в належний 
час, коли спонукає Святий Дух” 19, 
нам може не вистачити сміливості 
змінитися і з більшою досконалістю 
наслідувати Учителя. Покаяння є  
особистим, але дружня підтримка  
на цьому іноді болючому шляху є  
у Церкві 20.

У цьому обговоренні Церкви як 
тіла Христового, нам слід завжди 
пам’ятати дві істини. Перша, ми  
прагнемо навертати не до Церкви,  
а до Христа і Його євангелії, й цьому 
наверненню сприяє Церква 21. Книга 
Мормона найкраще пояснює це, 
коли каже, що людей “було навер-
нено до Господа, і приєднано до 
церкви Христа” 22. Друга, нам слід 
пам’ятати, що спочатку Церква була 
сім’єю, і навіть сьогодні, як окремі 
організації, сім’я і Церква служать 
одна одній і підтримують одна одну. 
Жодна з них не заміняє іншу, і певно, 
що Церква, навіть якщо вона функці-
онує якнайкраще, не може замінити 
батьків. Метою надання Церквою 
євангельських учень та обрядів  
священства є досягнення сім’ями  
гідності унаслідувати вічне життя.

Є інша важлива причина того, 
чому Спаситель працює через цер-
кву, Його Церкву, і це досягнення 

того необхідного, що не можуть 
виконати окремі люди чи невеличкі 
групи. Один яскравий приклад сто-
сується бідності. Це правда, що як 
окремі особи і сім’ї ми забезпечуємо 
фізичні потреби інших, “віддаючи 
один одному як тлінне, так і духовне, 
за їхніми нуждами і їхніми потре-
бами” 23. Але коли ми разом у Цер-
кві, наша здатність піклуватися про 
бідних і нужденних помножується 
для задоволення більших потреб, і 
омріяна самозабезпеченість для дуже 
багатьох стає реальністю 24. Далі Цер-
ква, її Товариства допомоги і кворуми 
священства, мають здатність допо-
магати багатьом людям у багатьох 
місцях, де є природні лиха, війни і 
переслідування.

Без дієздатності Його Церкви, 
наказ Спасителя нести євангелію 
усьому світові не міг би бути викона-
ний 25. Не було б апостольських клю-
чів, структури, фінансових засобів 
і відданості та жертви тисяч і тисяч 
місіонерів, потрібних для виконання 
роботи. Пам’ятайте, “проповідана 
[має бути] ця Євангелія Царства по 
цілому світові, на свідчення народам 
усім, і тоді прийде кінець” 26.

Церква може побудувати храми 
і забезпечити роботу цих до-
мів Господа, де можна виконати 

життєво- важливі обряди й укласти 
завіти. Джозеф Сміт сказав, що мета 
Бога у збиранні Його людей будь- 
яких часів— це “побудувати Господу 
дім, де Він [може] відкрити Своєму 
народу обряди Свого дому і слави 
Свого царства, і навчати людей 
шляху спасіння; бо є певні обряди 
і принципи, які, коли їх навчають і 
практикують, мають виконуватися в 
певному місці, або домі, збудованому 
для цієї мети” 27.

Якщо людина вірить, що усі 
дороги ведуть до небес або що для 
спасіння немає конкретних вимог, він 
чи вона не побачить необхідності у 
проповідуванні євангелії чи в обря-
дах і завітах для викуплення живих 
чи померлих. Але ми говоримо не 
лише про безсмертя, але також і про 
вічне життя, а для цього шлях єванге-
лії та євангельських завітів є суттєво 
важливим. І Спасителю потрібна 
церква, щоб зробити їх доступними 
для всіх Божих дітей— як для живих, 
так і для померлих.

Остання причина, яку я назву, з 
якої Господь встановив Свою Церкву, 
є самою унікальною— Церква, зреш-
тою, є царством Бога на землі.

Коли Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів була встановлена у 
1830- х роках, Господь сказав про-
року Джозефу Сміту: “Підносьте свої 
серця і радійте, бо вам царство, або, 
іншими словами, ключі від Церкви 
було дано” 28. Маючи владу цих клю-
чів, провідники священства Церкви 
зберігають чистоту доктрини Спаси-
теля і цілісність Його спасительних 
обрядів 29. Вони допомагають підго-
тувати тих, хто бажає отримати їх, 
судять про виконання вимог і гідність 
кандидатів на отримання обрядів, і 
потім виконують їх.

З ключами царства слуги Господа 
можуть розпізнавати як істину, так 
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і підробку, й знову мати повнова-
ження заявити: “Так сказав Господь”. 
На жаль, дехто ображається на 
Церкву, оскільки вони бажають 
самі визначати власну істину, хоча 
насправді це неймовірне благосло-
вення, отримати “знання про все 
суще як воно [дійсно] є, і як воно 
було, і як воно буде” 30 у тій мірі, в 
якій Господь бажає його відкрити. 
Церква береже і публікує одкро-
вення Бога— канон Писань.

Коли Даниїл розтлумачив сон 
вавилонського царя Навуходоно-
сора, повідомляючи, “що буде в кінці 
днів” 31, він проголосив, що “Не-
бесний Бог поставить царство, що 
навіки не зруйнується, і те царство 
не буде віддане іншому народові. 
Воно потовче й покінчить усі [інші] 
царства, а само буде стояти навіки” 32. 
Церква це те царство останніх днів, 
про яке було пророковано, встанов-
лене не людиною, а Богом небес, 
яке котиться як камінь, який “з гори 
відірвався … сам, не руками”, щоб 
наповнити всю землю 33.

Її доля— це встановити Сіон у 
підготовці до повернення і тисячо-
літнього правління Ісуса Христа. До 
того дня— вона не буде царством 
у жодному політичному сенсі— як 
сказав Спаситель: “Моє Царство не із 
світу цього” 34. Вона більше як місце 
Його влади на землі, тут укладаються 
Його святі завіти, тут відповідають 
за Його храми, захищають і пропо-
відують Його істини, це місце для 
зібрання розсіяного Ізраїлю і “для 
захисту і для притулку від бурі і від 
гніву, коли його буде пролито незмі-
шаним на всю землю” 35.

Я закінчу проханням і молитвою 
пророка:

“Прикликайте Господа, щоб Його 
царство могло йти по землі, щоб жи-
телі її могли сприймати його і бути 
готовими до днів прийдешніх, у які 
Син Людини зійде в небесах, одяг-
нений у яскравість Своєї слави, щоб 
зустріти царство Бога, яке встанов-
лено на землі.

Отже, нехай царство Бога йде 
вперед, щоб царство небесне могло 
прийти, щоб Тебе, о Боже, могло 
бути прославлено як на небі, так і на 
землі, щоб Твоїх ворогів могло бути 
підкорено; бо Твоя є честь, сила і 
слава на віки вічні” 36.

В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Мойсей 1:39.
 2. “Євангелію почали проповідувати— від 

початку, проголошену святими ангелами, 
посланими з присутності Бога, і Його 
власним голосом, і даром Святого Духа.

І таким чином все було передано 
Адамові, святим таїнством” (Мойсей 
5:58– 59; див. також Мойсей 6:22– 23).

 3. Ефесянам 2:20.
 4. “Церква Ісуса Христа Святих Останніх 

Днів була організована Богом, щоб 
допомагати в Його роботі зі здійснення 
спасіння і піднесення Його дітей. …

Здійснюючи свою мету допомогти 
окремим людям і сім’ям стати гідними 
піднесення, Церква зосереджує свою 
діяльність на виконанні божественно 

призначених обов’язків. Серед 
них: допомагати членам Церкви 
жити за євангелією Ісуса Христа, 
здійснювати збирання Ізраїлю через 
місіонерську роботу, піклуватися про 
бідних і нужденних та забезпечувати 
можливості для спасіння померлих через 
будівництво храмів і виконання вікарних 
обрядів” (Довідник 2: Керування 
Церквою [2010], 2.2).

 5. Учення і Завіти 93:13.
 6. Див. 2 Нефій 31:17– 20.
 7. 2 Нефій 31:18.
 8. Ефесянам 4:11– 13.
 9. Мороній 6:4.
 10. Див. 3 Нефій 27:5– 7.
 11. Мороній 6:5.
 12. 4 Нефій 1:12.
 13. Ефесянам 4:13.
 14. Єремія 31:34; див. також Євреям 8:11.
 15. Учення і Завіти 42:45.
 16. 1 Коринтянам 12:22. Павло також 

проголосив: “Отож, [нас] тепер членів 
багато, та тіло одне. … І коли терпить 
один член, то всі члени з ним терплять; 
і коли один член пошанований, то всі 
члени з ним тішаться” (1 Коринтянам 
12:20, 26; див. також Мосія 18:9).

 17. Ісая 58:14.
 18. Див. Учення і Завіти 20:77, 79; 59:9–12.
 19. Див. Учення і Завіти 121:43.
 20. Див. 3 Нефій 18:21– 23, 30– 32.
 21. Див. Дональд Л. Холлстром, “Навернені 

до Його євангелії через Його Церкву”, 
Ліягона, трав. 2012, сс. 13– 15.

 22. 3 Нефій 28:23; курсив додано.
 23. Мосія 18:29.
 24. Одним з прикладів цього є те, що ми 

називаємо “Господньою коморою”: 
“Господня комора— це не тільки будівля, 
де видається їжа й одяг бідним. Це також 
і жертви, принесені членами Церкви: 
час, таланти, співчуття, речі й кошти, які 
дають єпископу можливість допомогти 
у турбуванні про бідних і нужденних. 
Тож Господня комора існує в кожному 
приході” (Довідник 2, 6.1.3).

 25. Див. Матвій 28:19– 20; Учення і Завіти 
112:28– 29.

 26. Джозеф Сміт— Матвій 1:31.
 27. Учення Президентів Церкви: Джозеф 

Сміт (2007), с. 422.
 28. Учення і Завіти 42:69; див. також Учення 

і Завіти 90:3.
 29. Див. Уложення віри 1:5.
 30. Учення і Завіти 93:24.
 31. Даниїл 2:28.
 32. Даниїл 2:44.
 33. Даниїл 2:45; див. також вірш 35.
 34. Іван 18:36; курсив додано.
 35. Учення і Завіти 115:6.
 36. Учення і Завіти 65:5– 6.
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Друге запрошення
Моє друге запрошення– цілком від-

різняється від першого і є набагато 
важливішим за нього. Ось це запро-
шення: я запрошую вас щотижня 
брати і “обдумʼятовувати” 3 один вірш 
з Писань. У словнику не знайдеться 
слова обдумʼятовувати, але воно 
знайшло місце у моєму серці. То що 
ж це означає— обдумʼятовувати? Я б 
сказав, що це комбінація, в якій 80 
процентів— обдумування і 20 про-
центів запам’ятовування.

Є два прості кроки:
Перший: вибирайте щотижня 

якийсь вірш із Писань і розмістіть 
його текст там, де ви будете бачити 
його кожного дня.

Другий: упродовж тижня кожного 
дня по кілька разів читайте цей вірш, 
думайте про нього та обдумуйте зна-
чення слів та ключових фраз в ньому.

Уявіть собі, які будуть надихаючі 
результати, якщо робити це щотижня 
протягом шести місяців, року, 10 років 
чи більше.

Якщо ви будете докладати до 
цього зусилля, то відчуватимете, що 
ваша духовність зростає. Ви також 
зможете змістовніше навчати й нади-
хати тих, кого любите.

Якщо ви виберете обдум’ятову-
вати щотижня, то ви можете якоюсь 
мірою відчути себе людиною, яка 
насолоджувалась у минулому плаван-
ням під водою з дихальною трубкою, 
а тепер вирішила спробувати пла-
вати під водою з аквалангом. Завдяки 
цьому рішенню у вас буде глибше 
розуміння євангельських принципів 
і нові духовні перспективи будуть 
благословляти ваше життя.

Коли ви роздумуєте над вибраним 
віршем упродовж тижня, то слова й 
фрази з нього будуть записуватися у 
вашому серці 4. Слова і фрази бу-
дуть записуватися також і у вашому 

значення не має; вона залежить від 
вас. Набуваючи звички заощаджувати, 
ви отримаєте користь особисто. І 
завдяки своїй старанності ви також 
матимете можливості допомагати фі-
нансово іншим. Пам’ятайте: незначні 
зусилля, які докладаються протягом 
певного часу, можуть дати значні 
результати 2. Уявіть собі позитивний 
результат того, що ви кожного тижня 
заощаджували гроші впродовж 6 міся-
ців, року, 10 років або більше.

Девін Г. Дюрант
Перший радник у генеральному  
президентстві Недільної школи

За видом своєї діяльності я— 
інвестор. За вірою я— учень 
Ісуса Христа, Сина Божого 1. 

У своїх бізнесових справах я до-
тримуюсь ефективних фінансових 
принципів. Живучи за своєю вірою, 
я стараюсь дотримуватися духовних 
принципів, які допомагатимуть мені 
стати більш схожим на Спасителя.

Запрошення приносять благословення
Багато з особистих нагород, які я 

отримав у житті, прийшли до мене 
завдяки тому, що хтось запропонував 
мені виконати якесь складне завдання. 
У цьому дусі я хотів би запропону-
вати й кожному з вас два запрошення. 
Перше стосується фінансових на-
слідків. А друге— наслідків духовних. 
Обидва запрошення, у разі їх прий-
няття, вимагатимуть дисципліновано 
докладати зусилля впродовж трива-
лого часу, і тільки тоді вони дадуть 
свій результат.

Перше запрошення
Перше запрошення— просте: я 

запрошую вас щотижня заощаджу-
вати певну суму грошей. Сама по собі 
сума, яку ви заощаджуєте, особливого 

Серце моє постійно 
обдумує їх
Я щиро молюся, щоб ви вибрали обдумувати Божі слова ширше  
й глибше кожного тижня.
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розумі. Інакше кажучи, запам’ято-
вування буде відбуватися легше й 
природніше. Однак першочергова 
мета обдумʼятовування— забезпечити 
натхненне місце, куди можна поли-
нути думкою,— місце, яке б давало 
вам змогу бути ближче до Духа 
Господнього.

Спаситель сказав: Постійно збері-
гайте в душі, як скарб, слова життя” 5. 
Обдумʼятовування— це простий і 
надихаючий спосіб робити це.

Я вважаю, що Нефій був тим, хто 
обдум’ятовував. Він сказав: “Душа 
моя втішається Писанням, і серце моє 
[постійно] обдумує його, і записує 
його на науку і на благо моїм дітям” 6. 
Він дбав про своїх дітей, коли обду-
мував і писав Писання. Якою б могла 
бути користь для вашої сім’ї, якби ви 
постійно старалися заповнити свій 
розум Божими словами?

Мій вірш
Нещодавно я обдум’ятовував 

вірш Алма 5:16. Там сказано: “Я кажу 
вам, чи можете ви уявити собі, що 
ви чуєте голос Господа, Який скаже 
вам того дня: Прийдіть до Мене ви, 
благословенні, бо знайте, ваші діяння 
були діяннями праведності на лиці 
землі?”

Наприкінці тижня це вже було за-
писано у моєму розумі: “Уяв[іть] собі, 
що ви чуєте голос Господа, Який 
каже: “Прийдіть до Мене ви, благо-
словенні, бо знайте, ваші діяння були 
діяннями праведності” (Алма 5:16).

Як бачите, я не запам’ятав увесь 
вірш слово в слово. Однак час від 
часу я обдумував і знову обдумував 
ключові елементи цього вірша і знав, 
де знайти його. Але найкращим у 
цьому процесі було те, що я мав під-
несене місце, куди міг полинути дум-
кою. Упродовж тижня я уявляв собі, 
як Спаситель каже ці підбадьорливі 

слова мені. Цей образ зворушив моє 
серце, надихаючи на бажання ро-
бити “діяння праведності”. Це може 
статися, коли ми “зверта[ємо]ся до 
[Христа] в кожній думці” 7.

Ми повинні відбиватися
Ви можете спитати: “Навіщо мені 

це робити?” Я б відповів так: ми жи-
вемо в час, коли зло широко розпов-
сюджується. Ми не можемо просто 
змиритися з таким станом речей і 
дозволити годувати себе бридкими 
словами та гріховними зображен-
нями, які є майже скрізь, куди б ми 
не повернулися, і нічого не робити 
у відповідь. Ми повинні відбиватися. 
Якщо наш розум наповнений нади-
хаючими думками та образами, якщо 
ми “завжди пам’ятаємо Його” 8, то для 
всякого бруду і сміття не залишається 
місця.

У Книзі Мормона Ісус Христос 
запрошує всіх “подума[ти] над тим, 
що [Він] сказав” 9. Подивіться на об-
дум’ятовування як на певний додаток 
до вашого особистого й сімейного 
вивчення Писань, але в жодному 
разі не дозвольте йому замінити 
його. Обдум’ятовування— це щось на 
зразок новітнього вітаміну для вашої 
теперішньої духовної дієти.

Це надто важко
Ви можете сказати: “Для мене 

обдум’ятовування здається надто 
складною справою”. Це не так. 
Важке може бути хорошим. Христос 

запрошує нас виконувати багато 
чого важкого, оскільки Він знає, що в 
результаті за свої зусилля ми будемо 
благословенні 10.

Один наш молодий сусід знайшов 
простий шлях, щоб обдум’ятову-
вати. Він виводить вибраний ним на 
тиждень уривок з Писань на екран 
свого телефону. Ще одна ідея, яку ви 
можете використати,— ділитися своїм 
віршем з кимось з рідних братів і 
сестер, з дитиною або другом. Ми 
з моєю дружиною Джулі допома-
гаємо одне одному. Ми вибираємо 
свої вірші на тиждень кожної неділі. 
Вона прикріплює текст свого вірша 
на нашому холодильнику. Я— у своїй 
машині. Потім протягом тижня ми 
ділимося своїми думками з приводу 
наших віршів. Нам також подоба-
ється обговорювати наші вірші зі 
своїми дітьми. Коли ми робимо це, то 
здається, що для них стає зручніше 
ділитися з нами своїми думками про 
слово Бога.

Ми з Джулі також входимо в 
Інтернет- групу, в якій члени сім’ї, 
друзі та місіонери можуть щотижня 
ділитися своїми уривками з Писань, 
а час від часу й додавати пов’язані 
з ними думку або свідчення. На-
лежність до групи допомагає бути 
більш послідовними. Моя дочка- 
старшокласниця та група її друзів 
користуються соціальними медіа та 
текстовими повідомленнями, щоб 
ділитися одне з одним уривками з 
Писань.
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Будь ласка, без жодного сумніву, 
долучайте у ваші групи людей інших 
віросповідань. Вони також шукають 
шляхів, щоб піднестися думками й 
відчути себе ближче до Бога.

Яка ж користь?
То ж яка від цього користь? Ми з 

Джулі почали обдум’ятовувати по 
одному віршу на тиждень вже більше 
трьох років тому. Спочатку я поставив 
мету на 20 років. Вона недавно сказала 
мені: “Коли ти спочатку запропону-
вав мені обдум’ятовувати по одному 
уривку з Писань щотижня впродовж 
20 років, я подумала, чи вдасться мені 
це робити хоча б протягом місяця. 
Зараз у мене вже немає жодних таких 
сумнівів. Я й повірити не могла, яке це 
може бути задоволення: поміщати що-
тижня текст якогось уривка з Писань 
на холодильник і просто обдум’ятову-
вати його щоразу, коли я його бачу, це 
піднімає мій дух”.

Після обдум’ятовування впродовж 
шести тижнів одна сестра зі штату 
Техас, США, сказала: “Моє свід-
чення зміцнилося, … і я відчула себе 
ближче до свого Небесного Батька. 
… Мені подобається, як слово Бога 
змінює мене на краще”.

Друг- підліток написав: “Мені 
справді приносить задоволення [об-
дум’ятовувати], бо це допомогло мені 
зосередитися на тому, що дійсно є 
важливим”.

Один з наших місіонерів поді-
лився ось цим: “Я обдум’ятовував по 

одному віршу щотижня, починаючи 
з червня 2014 року, і мені це подоба-
ється. … Ці Писання стали мені не-
мов друзі, на яких я можу покластися 
в потрібний час”.

Що стосується мене, то Духа я від-
чуваю в житті повніше, коли обдум’я-
товую по віршу щотижня. Моя любов 
до Писань зросла також завдяки 
намаганню “чеснот[ою] прикраша[ти] 
[с]вої думки безупинно” 11.

Замисліться над цим запрошен-
ням і найважливішим благословен-
ням, про яке сказав Нефій: “Якщо 
ви просуватиметеся вперед, бен-
кетуючи словом Христа, і витер-
пите до кінця, ось так каже Батько: 
Ви будете мати вічне життя” 12. У 
дусі “бенкетування словом Христа” 
обдум’ятовування— це наче відкусити 
шматочок смачної їжі, а потім жувати 
її дуже- дуже повільно, щоб якнайпов-
ніше насолодитися нею.

Який у вас вірш?
Ви будете обдум’ятовувати по 

одному віршу із Писань щотижня до 
кінця цього місяця? до кінця цього 
року? Можливо й довше? Ми з Джулі 
запросили всіх доблесних місіонерів 
Техаської Далласької місії обдум’ятову-
вати разом з нами протягом 20 років. 
Ми разом перетнемо фінішну пряму у 
найближчі 17 років. Потім ми поста-
вимо нову мету, щоб піднятися своїми 
думками і наблизитися до Христа.

Ви можете перевірити нас, 
запитавши: “Який у вас вірш?” Але 

якщо ви зробите це, то будьте готові 
поділитися і з нами своїм уривком з 
Писань. Завдяки такому обміну кож-
ний з нас матиме натхнення.

Ви можете уявити, наскільки змі-
ниться життя ваше і вашої сім’ї, якщо 
ви записуватимете у своєму серці 
й розумі по новому віршу з Писань 
щотижня протягом наступних кіль-
кох місяців або кількох років, або й 
довше?

Ісус Христос— приклад для нас
Ісус Христос повинен був розви-

вати любов до Писань з раннього 
віку. Він повинен був читати й обду-
мувати Писання, ще будучи малою 
дитиною, щоб проводити змістовні 
обговорення з мудрими учителями 
у храмі, коли Йому було 12 років 13. 
Він розпочав Свою місію в 30 років 14, 
і Він посилався на Писання як на її 
початку, так часто і потім, під час 
Свого священнослужіння 15. Хіба ми 
не можемо сміливо сказати, що Ісус 
провів принаймні 20 років, вивчаючи 
й обдумуючи Писання, і це було 
частиною Його підготовки до місії? 
Чи є щось, що потрібно вам зробити 
сьогодні, аби підготуватися духовно 
до майбутніх можливостей навчати й 
благословляти свою сім’ю та інших 
людей?

Виявляйте свою віру і робіть це
Після сказаного я сподіваюсь, що 

ви вирішите заощаджувати гроші 
щотижня. Виявляйте свою віру, 
дисциплінуйте себе і заощаджуйте. 
Я також щиро молюся, щоб ви 
вибрали щотижня обдумувати Божі 
слова ширше й глибше. Виявляйте 
свою віру, дисциплінуйте себе і 
обдумуйте їх.

На відміну від користі мого 
першого запрошення зберігати 
гроші, вся користь від мого другого 
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та малих хвиль, що доходили до 
берега.

Продовжуючи свою прогулянку 
по пляжу я зустрів групу серфінгістів 
зі Сполучених Штатів. Вони були 
явно чимось засмучені і голосно го-
ворили про щось, постійно вказуючи 

Старійшина Вон Г. Кітч
Сімдесятник

Недавно під час візиту в Австра-
лію я завітав в красиву підково-
подібну затоку, яка славиться 

своїм серфінгом. Прогулюючись 
пляжем я був вражений величністю 
величезних, бурхливих хвиль, які 
розбивалися прямо за межами затоки, 

Ті, хто дотримується 
заповідей Бога—  
благословенні та 
щасливі
Бар’єри, які Господь встановив для нас, створюють безпечне 
сховище від злого та руйнівного впливу.

запрошення зберігати душу буде 
існувати завжди— їй не зашкодять ні 
міль, ні іржі цього світу 16.

Старійшина Д. Тодд Крістоффер-
сон дав таку просту пораду й обі-
цяння: “ Вивчайте Писання уважно і 
вдумливо. Розмірковуйте над ними 
і моліться про них. Писання— це 
одкровення, і вони принесуть до-
даткове одкровення” 17.

Завершення
Я обіцяю, що ви не пошкодуєте, 

записуючи якийсь вірш із Писань 
у своєму розумі і у своєму серці 
кожного тижня. Ви відчуватимете 
присутність постійної духовної 
мети, а також захист та силу.

Пам’ятайте слова Ісуса Христа, 
коли Він сказав: “Робіть те, що, як 
ви бачили, Я робив” 18. Давайте ж 
повною мірою застосовувати Його 
слова у своєму житті, про це я мо-
люся в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. 3 Нефій 5:13.
 2. Див. Алма 37:6; Учення і Завіти 64:33.
 3. Я вжив слово meditizar з іспанської 

мови, яке в ній є поєднанням слів 
meditar (обдумувати) і memorizar 
(запам’ятовувати).

 4. Див. 2 Коринтянам 3:3.
 5. Учення і Завіти 84:85; курсив додано.
 6. 2 Нефій 4:15; див. також Повторення 

Закону 6:7; 2 Нефій 4:16.
 7. Учення і Завіти 6:36.
 8. Див. Учення і Завіти 20:77, 79.
 9. 3 Нефій 17:3; див. також Мороній 10:3.
 10. Див. Матвій 16:25; 1 Нефій 2:20;  

Учення і Завіти 14:7.
 11. Учення і Завіти 121:45; курсив додано.
 12. 2 Нефій 31:20; курсив додано.
 13. Див. Лука 2:42, 46–47.
 14. Див. Лука 3:23.
 15. Див. Матвій 4:3–4; див. також Матвій 

21:13. У кількох інших віршах вжито 
вираз “записано” і подібні до нього, що 
вказує на знання Писань.

 16. Див. Матвій 6:19–20.
 17. Д. Тодд Крістофферсон, 

“Благословення від Писань”, Ліягона, 
трав. 2010, с. 35.

 18. 2 Нефій 31:12; див. також 3 Нефій 
27:21.



116 НЕДІЛЬНА ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 4 ЖОВТНЯ 2015 Р.

на море. Коли я запитав у них про 
те, що сталося, вони вказали на місце 
за межами затоки, де розбивалися 
великі хвилі.

“Дивись туди”,—  сказав один з них 
сердито.—  “Бачиш бар’єр?” Приди-
вившись ближче, я зміг таки поба-
чити бар’єр, який простягався вздовж 
усього гирла затоки, саме там, де 
розбивалися великі заманливі хвилі. 
Здавалося, що бар’єр був зробле-
ний з важкої сітки і підтримувався 
плаваючими на поверхні буйками. За 
словами серфінгістів, сітка діставала 
до самого дна.

Американський серфінгіст продов-
жив: “Ця поїздка— єдина в нашому 
житті, і ми приїхали сюди, щоб 
поплавати на тих великих хвилях. 
Ми можемо займатися серфінгом на 
малих хвилях всередині затоки, але 
через бар’єр ми не можемо плавати 
на великих хвилях. Ми уявлення не 
маємо, як бар’єр там опинився. Все, 
що ми знаємо, це те, що він повністю 
зруйнував нашу поїздку”.

В той час, як серфінгісти з Аме-
рики продовжували сердитися, мою 
увагу привернув інший чоловік— 
старший віком і явно місцевий. 
Здавалося, що йому неприємно було 
слухати зростаючі скарги про бар’єр.

Нарешті він підвівся і підійшов до 
групи. Нічого не кажучи, він витягнув 
зі свого рюкзака бінокль і дав його 
одному з серфінгістів, вказуючи на 
бар’єр. Кожний з серфінгістів поди-
вився в бінокль. Коли прийшла моя 
черга, за допомогою збільшеного 
зображення я зміг побачити те, чого 
не бачив раніше— спинні плавники, 
великі акули годувалися біля рифу з 
іншого боку бар’єру.

Група швидко заспокоїлася. Ста-
рий серфінгіст забрав свій бінокль і 
розвернувся, щоб піти геть. Йдучи 
звідти, він сказав слова, які я ніколи 

не забуду: “Не надто критикуйте 
бар’єр,— сказав він.— Це єдине, що 
рятує вас від того, щоб бути розірва-
ними на шматки”.

Стоячи на тому чудовому пляжі, 
наше ставлення раптово змінилося. 
Бар’єр, який, здавалося, був суво-
рим та обмежував нас,— здавалося, 
що він обмежував радість і задово-
лення від катання на дійсно великих 
хвилях— став чимось зовсім іншим. 
Маючи новий погляд на небезпеку, 
що таїлася прямо під поверхнею, 
зараз бар’єр пропонував нам захист, 
безпеку та спокій.

Подорожуючи шляхами життя і 
намагаючись досягти наших мрій, 
Божі заповіді і норми— так само, як 
і бар’єр— інколи важко зрозуміти. 
Вони можуть здаватися суворими 
та неподатливими, блокуючи шлях, 
який здається веселим та чудовим і 
по якому йдуть так багато людей. Як 
говорив апостол Павло: “Бачимо ми 
ніби у дзеркалі, у загадці” 1 з таким 
обмеженим баченням, що часто не 
можемо осягнути серйозну небезпеку, 
що затаїлася прямо під поверхнею.

Але Той, хто “сприйняв усе” 2, знає 
точно, де знаходяться ті небезпеки. 

Він дає нам божественний напрямок, 
через Свої заповіді і любляче спря-
мування, щоб ми могли уникати тих 
небезпек— щоб ми могли спрямувати 
наше життя таким чином, аби бути 
захищеними від духовних хижаків та 
щелеп гріха 3.

Ми показуємо Богу нашу любов 
— а також нашу віру в Нього— 
роблячи кожного дня все, що в 
наших силах, щоб слідувати курсом, 
який Він проклав для нас, і викону-
вати заповіді, які Він дав нам. Ми 
особливо показуємо ці віру і любов в 
ситуаціях, коли ми не зовсім розумі-
ємо підставу для Божих вказівок або 
конкретного шляху, які Він просить 
нас прийняти. Це відносно просто— 
слідувати курсу у межах, обгород-
жених бар’єром, коли ми знаємо, що 
гострозубі хижаки плавають за його 
межами. Набагато важче триматися 
цього курсу у межах бар’єру, коли 
все, що ми бачимо,— це захоплюючі 
та закликаючі хвилі на іншій сто-
роні. Але в саме таких ситуаціях— 
ситуаціях, коли ми практикуємо нашу 
віру, довіряємо Богу і показуємо 
Йому нашу любов— ми зростаємо і 
отримуємо найбільше.

У Новому Заповіті Ананія не міг 
зрозуміти Господнього повеління 
відшукати і благословити Савла— 
людину, у якої буквально була 
ліцензія на те, щоб заарештовувати 
віруючих в Христа. Проте послухав-
шись Божої вказівки, Ананія зіграв 
важливу роль у духовному народ-
женні апостола Павла 4.

Довіряючи Богу, застосовуючи 
нашу віру, виконуючи Його заповіді 
і слідуючи шляхом, який Він для нас 
проклав, ми стаємо більше схожі на 
ту людину, якою Господь хоче, щоб 
ми стали. Саме це “стаємо”— ця зміна 
серця— ось, що важливо. Як навчав 
нас старійшина Даллін Х. Оукс: “Для 
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будь- якої людини недостатньо про-
сто плисти за течією і виконувати те, 
що треба. Заповіді, обряди й завіти 
євангелії— це не перелік внесків, які 
потрібно зробити на якийсь “не-
бесний рахунок”. Євангелія Ісуса 
Христа— це план, який показує нам, 
як стати такими, якими наш Небес-
ний Батько бажає, щоб ми стали” 5.

Отже, справжня послушність— 
віддати себе Йому повністю і дозво-
лити Йому прокладати наш шлях як в 
спокійних водах, так і в штормових, 
розуміючи, що Він може зробити з 
нас дещо набагато краще, ніж ми б 
могли зробити з самих себе.

Підкоряючи себе Його волі, 
ми збільшуємо наш спокій і нашу 
радість. Цар Веніямин навчав, що 
ті, хто дотримується заповідей Бога, 
“благословенн[і] і щаслив[і] … в 
усьому, як у тлінному, так і в духов-
ному” 6. Бог хоче, щоб ми мали ра-
дість. Він хоче, щоб у нас був спокій. 
Він хоче, щоб ми були успішними. 
Він хоче, щоб ми були в безпеці і 

захищені від мирського впливу нав-
коло нас.

Іншими словами, заповіді 
Господа— це не якийсь виснажливий 
підводний лабіринт бар’єрів, який ми 
змушені навчитися знехотя терпіти 
все своє життя, щоб бути піднесе-
ними в наступному житті. Навпаки, 
бар’єри, які Господь встановив для 
нас, створюють безпечне сховище 
від злих і руйнівних факторів, які б, 
за інших обставин, затягли нас до 
глибин відчаю. Заповіді Господа дані 
з любов’ю і турботою; вони при-
значені для нашої радості в цьому 
житті 7, так само як і для нашої радо-
сті та піднесення в житті прийдеш-
ньому. Вони визначають той шлях, 
яким ми маємо діяти— і що найваж-
ливіше, вони пояснюють, ким ми 
маємо стати.

Як і у всіх справах, хороших і 
вірних, Ісус Христос виступає як 
найкращий приклад. Найвеличні-
ший акт послушності в усій вічності 
відбувся тоді, коли Син підкорив 

Себе волі Батька. Прохаючи у гли-
бокому смиренні, щоб ця чаша Його 
минула— щоб Він можливо міг піти 
по якомусь іншому шляху, ніж той, 
що був призначений для Нього— 
Христос підкорив Себе тому шляху, 
яким Його Батько хотів, щоб Він 
пішов. Це був шлях, який вів через 
Гефсиманію і Голгофу, де Він витер-
пів неймовірну агонію і страждання, 
й де Він був повністю покинутий, 
коли Дух Його Батька відійшов. 
Але той самий шлях завершився на 
третій день в порожній могилі, з ви-
гуками “Він воскрес!” 8, що дзвеніли 
у вухах та серцях тих, хто любив 
Його. Він включав в себе також 
неймовірну радість і втіху, основану 
на Його Викупленні для всіх Божих 
дітей в усій вічності. Дозволивши 
Своїй волі бути поглинутій Батьків-
ською, Христос дав нам перспективу 
вічного спокою, вічної радості і 
вічного життя.

Я свідчу, що ми— діти люблячого 
Бога. Я свідчу, що Він хоче, щоб ми 
були щасливі, в безпеці і благосло-
венні. З цією метою Він проклав 
для нас шлях, який веде назад до 
Нього, і Він встановив бар’єри, 
які захистять нас на цьому шляху. 
Якщо ми будемо робити все, що 
в наших силах, щоб слідувати по 
цьому шляху, ми знайдемо справжні 
безпеку, щастя і спокій. І якщо ми 
підкоримося Його волі, ми станемо 
тими, ким Він хоче, щоб ми стали. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. 1 Коринтянам 13:12.
 2. Учення і Завіти 88:6.
 3. Див. Бойд К. Пекер, “Spiritual Crocodiles”, 

Ensign, трав. 1976, сс. 30– 32.
 4. Див. Дії 9:10– 18.
 5. Даллін Х. Оукс, “Заклик перемінитися”, 

Ліягона, січень 2001, с. 40.
 6. Мосія 2:41.
 7. Див. 2 Нефій 2:25.
 8. Див. Матвій 28:6; Марк 16:6.
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Я сказала: “Хлоє, якщо ти залиши-
шся пристебнутою у своєму сидінні, 
то щойно ми доїдемо до будинку ба-
бусі, ми будемо ліпити з пластиліну”.

Жодної відповіді.
“Хлоє, якщо ти залишишся при-

стебнутою у своєму сидінні, ми тоді 
зможемо спекти хліб, коли приїдемо 
додому до бабусі”.

Мовчання.
Я спробувала знову: “Хлоє, якщо 

ти залишишся пристебнутою у 
своєму сидінні, ми можемо зупини-
тися біля крамниці і купити тобі щось 
смачне!”

Після трьох спроб я зрозуміла, що 
це була марна справа. Вона була на-
лаштована рішуче, і жодні обіцяння 
нагород за слухняність не могли 
переконати її залишатися пристебну-
тою у сидінні.

Ми не могли провести цілий день 
на узбіччі, але я хотіла дотримува-
тися закону, а їхати з Хлоєю, яка б 
стояла в машині, було б небезпечно. 
Я мовчки помолилася і почула шепіт 
Духа: “Навчай її”.

Я повернулася лицем до неї і 
відтягла від себе свій пасок безпеки, 

І ось я сиділа в машині, яка стояла 
на узбіччі, і змагалася в упертості з три-
річною дитиною. І вона перемагала!

Я використовувала усі ідеї, які 
лише могла придумати, щоб дове-
сти їй, що сидіти пристебнутій в її 
сидінні— це хороша ідея. На неї це 
не впливало! Зрештою я вирішила 
спробувати підхід “якщо: то”.

Керол М. Стівенс
Перший радник у генеральному  
президентстві Товариства допомоги

Коли наша найстарша дочка, 
Джен, привезла свою третю 
доньку з лікарні, я поїхала до неї 

додому, щоб допомогти. Коли ми від-
правили її найстаршу дочку до школи, 
то вирішили, що найважливішим для 
Джен зараз буде перепочинок. Тому 
найбільше, чим я могла тут зара-
дити, це узяти її дочку Хлою до cебе 
додому, щоб її мама і новонароджена 
сестричка трохи побули в тиші.

У машині я пристебнула Хлою 
в її сидінні, пристебнулася сама, і 
виїхала з їхнього двору. Та перш ніж 
ми виїхали з вулиці, Хлоя вже від-
стебнула свій пасок безпеки і стояла, 
заглядаючи мені через плече, і щось 
мені кажучи! Я зупинила машину на 
узбіччі, вийшла і знову застебнула  
її в її сидінні.

Ми знову поїхали, але проїхали 
зовсім трошки, як вона знову вилізла 
із свого сидіння. Я повторила ті самі 
кроки, але цього разу, вже навіть до 
того, як я встигла повернутися на 
своє сидіння і пристебнути мій влас-
ний пасок безпеки, Хлоя вже стояла!

“Якщо Ви Мене 
любите,— Мої заповіді 
зберігайте”
Заповіді Бога— це прояви Його любові до нас, і наш послух Його 
заповідям є виявом нашої любові до Нього.
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щоб вона могла його побачити. Я 
сказала: “Хлоє, я ношу цей пасок, 
оскільки він мене захистить. Але ти 
не носиш свій пасок безпеки, і ти не 
будеш в безпеці. І мені буде дуже 
сумно, якщо ти поранишся”.

Вона подивилася на мене. Я 
майже бачила як повертаються коле-
щата її свідомості, поки я з нетерпін-
ням чекала на її відповідь. Зрештою 
її великі блакитні очі засяяли і вона 
сказала: “Бабусю, ти хочеш, щоб я 
носила мій пасок безпеки, тому що 
ти любиш мене!”

Дух наповнив машину, коли 
я висловила мою любов до цієї 
дорогоцінної маленької дівчинки. Я 
не хотіла втрачати це почуття, але 
я знала, що у мене виникла можли-
вість щось зробити, тому я вийшла 
з машини і застебнула її у її сидінні. 
Потім я запитала: “Хлоє, будь- ласка, 
ти залишишся у своєму сидінні?” І 
вона залишалася— усю дорогу до 
крамниці, де ми купили щось смачне! 
І вона залишалася пристебнутою усю 
дорогу від крамниці до мого дому, де 
ми пекли хліб і ліпили з пластиліну, 
оскільки Хлоя нічого не забула!

Коли, повертаючись того вечора, 
я виїхала на дорогу, мені згадався 
уривок з Писань: “Якщо ви Мене 
любите,— Мої заповіді зберігайте” 1. 
У нас існують правила, щоб нав-
чати, спрямовувати і захищати дітей. 
Чому? Тому що ми їх дуже любимо. 
Доки Хлоя не зрозуміла, що я хочу 
всадити її в крісло і пристебнути її в 
ньому лише тому, що люблю її, вона 
не хотіла робити те, що здавалося їй 
обмеженням. Вона відчувала, що її 
пасок безпеки обмежував її свободу.

Як і Хлоя, ми можемо вибрати 
бачити в заповідях обмеження. Нам 
іноді може здаватися, що закони Бога 
обмежують нашу особисту волю, 
забирають нашу свободу вибору 

і зменшують наш розвиток. Але 
якщо ми прагнемо отримати більше 
розуміння і якщо дозволяємо нашому 
Батькові навчати нас, ми почнемо 
бачити, що Його закони є проявами 
Його любові до нас, і наш послух 
Його законам є виявом нашої любові 
до Нього.

Якщо ви бачите, що у перенос-
ному сенсі ви стоїте на узбіччі, 
дозвольте мені запропонувати кілька 
принципів, виконання яких допо-
може вам безпечно повернутися на 
“дорогу віри та послуху” 2.

Перший, довіряйте Богу. До-
віряйте Його вічному плану для вас. 
Кожен з нас є “улюбленим духовним 
сином чи улюбленою духовною 
дочкою небесних батьків”. Їх лю-
бов до нас виявляється у запові-
дях. Заповіді— це життєво важливі 
інструкції, які навчають, скеровують 
і захищають нас, у той час, як ми 
“набува[ємо] земного досвіду” 3.

У “доземному царстві” ми вико-
ристали нашу свободу волі, щоб 
прийняти план Бога 4, і ми дізналися, 
що послушність вічному закону 
Бога є життєво важливою для на-
шого успіху у Його плані. Писання 

навчають нас: “Існує закон, неска-
совно встановлений в небесах до 
заснування цього світу, на якому 
ґрунтуються всі благословення” 5. 
Якщо ми виконуємо закон, ми отри-
муємо благословення.

Навіть з усіма нашими помилками, 
протидією і навчанням, які супрово-
джують наш досвід смертного життя, 
Бог ніколи не втрачає бачення на-
шого вічного потенціалу, навіть коли 
це робимо ми. Ми можемо довіряти 
Йому “оскільки Бог хоче, щоб Його 
діти повернулися” 6. І Він приготував 
шлях через Спокуту Його Сина, Ісуса 
Христа. Спокута— це “суть плану 
спасіння” 7.

Другий, довіряйте Ісусу. Мак-
симальним виявом послуху і чистої 
любові є Спокута Ісуса Христа. Під-
коривши Себе волі Батька, Він віддав 
Своє життя за нас. Він сказав: “Якщо 
будете ви зберігати Мої заповіді, то 
в любові Моїй перебуватимете, як Я 
зберіг заповіді Свого Отця, і перебу-
ваю в любові Його” 8.

Ісус також навчав:
“Люби Господа Бога свого всім 

серцем своїм, і всією душею своєю, і 
всією своєю думкою”.
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Це найперша і найбільша заповідь.
А друга однакова з нею: “Люби 

свого ближнього, як самого себе” 9.
Кожної неділі у нас є можливість 

обдумувати і згадувати чисту любов 
нашого Спасителя, коли ми приймаємо 
символи Його безкінечної Спокути. 
Під час причастя я дивлюся, як руки 
простягаються, щоб передати хліб і 
воду. І коли я простягаю свою руку і 
приймаю, я укладаю завіт, що я готова 
узяти на себе Його ім’я, щоб завжди 
пам’ятати Його і дотримуватися Його 
заповідей. І Він обіцяє, що “Його Дух 
[зможе] завжди бути з [нами]” 10.

Третій, довіряйте підказкам 
Духа. Пам’ятаєте, як у випадку з 
Хлоєю Дух прошепотів мені уривок 
з Писань? Це Іван, розділ 14, вірш 
15: “Якщо Ви Мене любите,— Мої 
заповіді зберігайте!” А далі йдуть оці 
важливі вірші:

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

Духа правди, що Його світ при-
йняти не може, бо не бачить Його та 
не знає Його. Його знаєте ви, бо при 
вас перебуває, і в вас буде Він” 11.

Кожен гідний, конфірмований 
член Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів має право на супро-
від Святого Духа. Піст, молитва, 
вивчення Писань і послух значною 

мірою посилюють нашу здатність 
чути і відчувати підказки Духа.

Коли ваш розум охоплять сумніви 
і збентеження, Батько і Син пошлють 
Святого Духа, щоб попередити і 
безпечно скерувати вас крізь небез-
пеки цієї смертної подорожі. Він 
допоможе вам згадувати, утішить вас 
і сповнить вас “надією і досконалою 
любов’ю” 12.

Четвертий, довіряйте пораді 
живих пророків. Наш Батько при-
готував для нас спосіб почути Його 
слово і пізнати Його закон через 
Його пророків. Господь проголосив: 
“Моє слово … все буде здійснено, чи 
Моїм власним голосом, чи голосом 
Моїх слуг, все одно” 13.

Недавно живі пророки порадили 
нам “пам’ята[ти] день суботній, щоб 
святити Його” 14, і жити за законом 
посту. Слухняність цим пророчим по-
радам готує для нас шлях бути слух-
няними заповідям Бога, любити Його 
і наших ближніх, у той час як ми 
зміцнюємо нашу віру в Ісуса Христа і 
простягаємо наші руки, щоб любити 
людей і піклуватися про них 15.

Виконання слова Господа, даного 
через Його пророків, дає безпеку. 
Бог покликав Томаса С. Монсона, 
радників у Першому Президент-
стві і членів Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, як пророків, провидців і 

одкровителів. У цьому світі, де зро-
стають страх, відволікання, нещастя 
і гнів, ми можемо подивитися на них, 
щоб побачити, як виглядають учні 
Ісуса Христа, сповнені милосердя, як 
вони говорять і реагують на питання, 
які можуть викликати чвари. Вони 
свідчать про Ісуса Христа і діють з 
милосердям, чистою любов’ю Ісуса 
Христа, Чиїми свідками вони є.

Після мого випадку з Хлоєю я 
шукала в Писаннях вірші, де згаду-
ються заповіді і любов. Я знайшла 
багато. Кожен з цих віршів нагадує 
нам, що Його заповіді є проявами 
Його любові до нас, і наш послух 
Його заповідям є виявом нашої лю-
бові до Нього.

Я свідчу, що якщо ми будемо до-
віряти Богу, нашому Вічному Бать-
кові, довіряти Його Синові, Ісусу 
Христу, і застосовувати віру в Його 
Спокуту, довіряти шепоту Духа і 
довіряти пораді живих пророків, 
ми знайдемо, як з’їхати з узбіччя і 
безпечно продовжувати шлях— і 
не просто терпіти— а знаходити 
радість у нашій подорожі додому. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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прибрала. Тому я зробив те, що 
зробив би будь- хто з дев’ятирічних 
дітей за подібних обставин, і помчав 
до задніх дверей, але вона виявилася 
спритнішою, ніж я думав. Я розлю-
тився, тупотів ногами і вимагав, щоб 
мене пустили в дім, але двері залиша-
лися замкненими.

Я був промоклим, брудним, за-
мерзлим, і в своїй дитячій уяві думав, 
що можу померти на своєму под-
вір’ї. Зрештою я спитав її, що мені 
слід зробити, щоб я міг увійти в дім. 
Перш ніж я зміг дізнатися про це, 
я усвідомив, що стою на подвір’ї, а 
моя бабуся поливає мене зі шлангу. 
Здавалось, минула ціла вічність, поки 
моя бабуся не оголосила мене чи-
стим і не дозволила мені увійти в дім. 
В домі було тепло і я зміг вдягнути 
сухий, чистий одяг.

Пам’ятаючи цю притчу з реаль-
ного життя, будь- ласка, замисліться 
над такими словами Ісуса Христа: “І 
ніщо нечисте не може увійти в Його 
царство; отже, ніхто не входить до 

опинитися по вуха в багнюці, але 
зрештою цим завершилося.

Коли стало прохолодніше, я 
перейшов на інший бік вулиці з намі-
ром йти додому. Моя бабуся зустріла 
мене перед вхідними дверима і від-
мовилася впустити мене всередину. 
Вона сказала мені, що якщо дозво-
лить мені увійти, то я рознесу бруд 
по всьому дому, який вона щойно 

Старійшина Аллен Д. Хейні
Сімдесятник

Коли мені було дев’ять років, моя 
сивочола бабуся за материн-
ською лінією, зріст якої стано-

вив 150 см, приїхала, щоб провести 
кілька тижнів з нами у нашому домі. 
Одного полудня, коли вона була там, 
двоє моїх старших братів і я вирі-
шили викопати яму в полі на про-
тилежному боці вулиці від нашого 
будинку. Я не знаю навіщо ми це 
зробили; іноді хлопчики копають 
ями. Ми дещо забруднилися, але 
ніщо подібне не могло призвести 
нас до надто серйозних проблем. 
Інші сусідські хлопчики побачили, 
яка це захоплююча справа копати 
яму і почали допомагати. Тоді всі ми 
ще більше забруднилися. Земля була 
твердою, тож ми підтягли садовий 
шланг і налили трохи води на дно 
ями, щоб пом’якшити ґрунт. Коли ми 
копали, на нас попало трохи баг-
нюки, але яма стала глибшою.

Хтось з нашої групи вирішив, що 
нам слід перетворити яму на басейн, 
тож ми наповнили її водою. Оскільки 
я був наймолодшим і бажав прихиль-
ності з боку інших, мене переконали 
стрибнути туди і спробувати вилізти 
з неї. Тепер я був по- справжньому 
брудний. На початку я не планував 

Пам’ятати,  
Кому ми довірилися
Наша надія жити знову з Батьком залежить від Спокути Ісуса Христа.
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Його покою, крім тих, хто омив свій 
одяг в Моїй крові через свою віру, і 
покаяння в усіх своїх гріхах, і свою 
вірність до кінця” 1.

Стояти на подвір’ї свого дому під 
струменем води, якою мене поливала 
бабуся, було неприємно і незручно. 
Отримати відмову від можливості 
повернутися до нашого Небесного 
Батька і бути з Ним через наш вибір 
залишатися в брудній ямі гріха 
або вимазатися в ній стане вічною 
трагедією. Нам не слід обманювати 
себе щодо того, що вимагається, щоб 
повернутися до присутності нашого 
Небесного Батька і залишатися там. 
Ми маємо бути чистими.

До того, як ми прийшли на цю 
землю, ми як духовні сини і дочки 
Бога брали участь у великій нараді 2. 
Кожен з нас був уважним, і ніхто не 
заснув. На тій нараді наш Небесний 
Батько представив план. Оскільки 
за планом зберігалась наша сво-
бода волі та вимагалось, щоб ми 
вчились на власному, а не лише на 
Батьковому досвіді, Він знав, що ми 

будемо грішити. Він також знав, що 
гріх змусить нас стати нечистими і 
нездатними повернутися у Його при-
сутність, оскільки там, де Він живе, 
ще чистіше, ніж у домі, прибраному 
моєю бабусею.

Оскільки наш Небесний Батько 
любить нас і Його мета “здійснити 
[наше] безсмертя і вічне життя” 3, в 
Його плані була роль Спасителя— 
Того, хто міг би допомогти нам 
очиститися незалежно від того, 
наскільки брудними ми стали. Коли 
наш Небесний Батько оголосив про 
потребу в Спасителі, я вірю, що всі 
ми обернулися і подивилися на Ісуса 
Христа, Першонародженого в Дусі, 
того, Хто розвинувся настільки, що 
став схожим на Батька 4. Я вірю, що 
всі ми знали, що то має бути Він,  
що ніхто з решти з нас не зміг би 
цього зробити, але Він міг би і Він  
це зробить.

У Гефсиманському саду та на 
Голгофському хресті Ісус Христос 
страждав тілом і духом, тремтів від 
болю, кровоточив кожною порою, 

благав Свого Батька пронести гірку 
чашу мимо Нього 5, і втім випив з 
неї 6. Чому Він це зробив? За Його 
словами, Він прагнув прославити 
Свого Батька і завершити Свої “при-
готування для дітей людських” 7. Він 
прагнув дотриматися Свого завіту 
і уможливити наше повернення 
додому. Що Він просить нас зробити 
взамін? Він просто благає нас зізна-
тися у наших гріхах і покаятися, щоб 
нам не довелося страждати так, як 
Він 8. Він закликає нас стати чистими, 
щоб ми не залишилися поза домом 
нашого Небесного Батька.

Хоча уникнення гріха є пріори-
тетом у житті, коли йдеться про 
дієвість Спокути Ісуса Христа, не має 
значення те, які гріхи ми вчинили або 
наскільки глибоко занурилися в яму 
з притчі. Не має значення те, що ми 
відчуваємо сором або збентеження 
через гріхи, які, як сказав пророк 
Нефій “так легко обплутують” 9 нас. 
Не має значення те, що колись ми 
продали своє перворідство за соче-
вичне вариво 10.

Має значення те, що Ісус Христос, 
Божий Син, зніс “муки, і страждання, 
і спокуси всякого роду”, “щоб Він 
міг знати, будучи у плоті, як до-
помогти Своєму народові” 11. Має 
значення те, що Він волів виявити 
поблажливість 12, прийти на цю 
землю і спуститися “нижче всього” 13 
та зазнати “більш могутніх проти-
річ, ніж [колись могла би] будь- яка 
людина” 14. Має значення те, що 
Христос заступається за нас перед 
Батьком, “кажучи: Батьку, подивись 
на страждання і смерть Того, Хто 
не вчинив ніякого гріха, Кого Ти так 
уподобав; … отже, Батьку, помилуй 
цих Моїх братів, які вірять у Моє ім’я, 
щоб вони могли прийти до Мене і 
мати вічне життя” 15. Ось, що дійсно 
має значення і що має дати всім нам 
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оновлення надії і рішучість зробити 
ще одну спробу, оскільки Він не 
забув про нас 16.

Я свідчу, що Спаситель ніколи 
не відвернеться від нас, коли ми 
смиренно шукаємо Його, щоб 
покаятися, Він ніколи не вважатиме 
нас безнадійними, ніколи не скаже: 
“О, ні, тільки не ви знову”, ніколи не 
відмовиться від нас через неспро-
можність зрозуміти, як важко уникати 
гріха. Він все досконало розуміє, в 
тому числі й відчуття смутку, сорому 
та розчарування, які є неминучими 
наслідками гріха.

Покаяння є реальним і воно пра-
цює. Це не фантастика і не вигадка 
“божевільного розуму” 17. Воно має 
силу знімати тягарі та замість них 
давати надію. Воно може вести до 
могутньої зміни серця, завдяки якій 
ми “вже не маємо бажання чинити 
зло, але постійно чинити добро” 18. 
Потрібно, щоб покаяння було не-
легким. Те, що має вічну значущість, 
рідко буває легким. Але результат 
того вартий. Як свідчив президент 
Бойд К. Пекер у своєму останньому 
зверненні до сімдесятників Церкви: 
“Думка є такою: Спокута не залишає 
по собі ні стежок, ні слідів. Що вона 
полагодила, полагоджено. … Спокута 
не залишає по собі ні слідів, ні сте-
жок. Вона просто зцілює, і що вона 
зцілила, залишається зціленим” 19.

І так і є, що наша надія жити знову 
з Батьком залежить від Спокути Ісуса 
Христа, від прагнення однієї безгріш-
ної Істоти взяти на Себе, незважаючи 
на той факт, що справедливість не 
мала жодних вимог до Нього, за-
гальну вагу провин всього людства, в 
тому числі й ті гріхи, за які деякі сини 
і дочки Бога без потреби вибрали 
відстраждати самі.

Як члени Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів ми приписуємо 

більшу силу Спасителевій Спокуті, 
ніж більшість інших людей, оскільки 
знаємо, що якщо ми укладаємо завіти, 
постійно каємося і витерпимо до 
кінця, Він зробить нас співспадко-
ємцями з Ним 20 і, подібно до Нього, 
ми отримаємо все, що має Батько 21. 
Це дивовижне вчення, і втім воно 
істинно. Спокута Ісуса Христа ро-
бить те, до чого закликає Спаситель: 
“Отож, будьте досконалі, як доскона-
лий Отець ваш Небесний!” 22 абсо-
лютно можливим, а не безнадійно 
недосяжним.

У Писаннях сказано, що кожна 
людина має бути “суд[жена] за святим 
правосуддям Бога” 23. Того дня не 
буде можливості сховатися серед 
більшої групи людей або вказувати 
на інших, як виправдання за власну 
нечистоту. На щастя, в Писаннях 
також говориться, що Ісус Христос, 
Той, Хто постраждав за наші гріхи, 
Хто є нашим Заступником перед 
Батьком, Хто називає нас Своїми 

друзями, Хто безкінечно любить 
нас, зрештою буде нашим суддею. 
Одним з благословень Спокути Ісуса 
Христа, на яке часто не звертають 
уваги, є те, що “Отець … ввесь суд 
віддав Синові” 24.

Брати і сестри, якщо ви відчуваєте 
розчарування або не знаєте, чи змо-
жете ви колись вибратися з духовної 
ями, яку ви викопали, будь ласка, 
пам’ятайте, Хто стоїть “між [нами] і 
справедливістю”, Хто є “сповненим 
співчуття до дітей людських”, і Хто 
взяв на Себе наші беззаконня і про-
вини та “виконав вимоги справедли-
вості” 25. Іншими словами, як зробив 
це Нефій, коли був невпевнений у 
собі, просто пам’ятаймо “Кому [ви] 
довірилися” 26, самому Ісусу Христу, 
і тоді покайтеся та відчуйте знов 
“справжню яскравість надії” 27. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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були непохитними і слухняними 10. 
Вони проповідували євангелію зі смі-
ливістю та силою і будували царство 
Бога 11. Вони мали радість в Господі 
Ісусі Христі.

У нас багато спільного з тими 
вірними чоловіками і жінками 
середини часів. Ми також живемо 
у часи, коли Господь Ісус Христос 
здійснює чудеса серед нас— такі, як 
зцілення хворих, очищення нас від 
гріха, спричинення змін у наших 
серцях і надання спасіння дітям Бога 
по обидва боки завіси. У наш час у 
нас також є живі пророки і апостоли, 
сила священства, духовні дари і 
надзвичайні благословення обрядів 
спасіння.

Наш час— час небезпечний, час 
великого зла і спокуси, час протиріч 
і неспокою. У ці ризиковані часи 
пророк Господа на землі, Прези-
дент Томас С. Монсон, покликав 
нас рятувати тих, хто має душевні 
рани 12, стояти за істину з відвагою 13 
і будувати царство Бога 14. Яким би 

блаженні, що бачать, і вуха ваші, що 
чують” 5.

Перед самими Своїми страждан-
нями у Гефсиманії та на Голгофі Ісус 
дав Своїм учням таке надзвичайне 
обіцяння: “Хто вірує в Мене, той учи-
нить діла, які чиню Я, і ще більші від 
них учинить, бо Я йду до Отця” 6.

Ісус виконав це обіцяння: почина-
ючи з дня П’ятдесятниці, учні були 
благословенні хрищенням вогнем 
і Святим Духом 7. Завдяки їхній вірі 
в Христа, покаянню і послушності, 
Святий Дух став їхнім напарником, 
змінив їхні серця і благословив їх 
постійним засвідченням істини.

Ці дари і благословення зміц-
нили учнів Господа. Хоча часи, в 
які вони жили, були небезпечними і 
заплутаними, усе ж вони отримали 
як духовний дар очі, щоб бачити, і 
вуха, щоб чути. Силою Святого Духа 
вони почали бачити істину про все, 
як воно справді є, особливо про Го-
спода Ісуса Христа і Його роботу се-
ред них 8. Святий Дух просвітив їхнє 
розуміння, і вони чули голос Господа 
більш чітко. Євангелія Ісуса Христа 
глибоко запала у їхні серця 9. Вони 

Старійшина Кім Б. Кларк
Сімдесятник

Під час служіння у Своєму 
смертному житті Ісус творив 
такі могутні чудеса зцілення і 

навчав з такою владою і силою, що, 
як сказано у Писаннях, “чутка про 
Нього пішла по всій Сирії …. І багато 
людей ішло за Ним” 1.

Дехто з тих, хто бачив, як Він зці-
лював, і чув, як Він навчав, відкинули 
Його. Інші ходили за Ним певний 
час, але потім вже перестали ходити 
з Ним 2. Господь Ісус Христос був 
там, перед ними, але вони не бачили, 
Ким насправді Він був. Вони були 
сліпі і зробили вибір відійти. Про них 
Ісус сказав:

“Я прийшов до Своїх, і Свої не 
прийняли Мене” 3.

“Тяжко чують на вуха вони, і 
зажмурили очі свої” 4.

Але там було багато чоловіків і 
жінок, включаючи Його вірних  
Апостолів, які зосередили своє життя 
на Ньому. Хоч їм було важко по-
долати відволікання світу, неповне 
розуміння Його вчення і навіть  
страх, вони вірили в Нього і йшли  
за Ним.

Про них Ісус сказав: “Очі ж ваші 

Очі, щоб бачити,  
і вуха, щоб чути
Якщо ми будемо дивитися на Христа і відкриємо наші очі і  
наші вуха, Святий Дух благословить нас здатністю бачити,  
як Господь Ісус Христос працює у нашому житті.



125ЛИСТОПАД 2015 Р.

не був наш нинішній рівень духов-
ності чи віри, чи послуху, його буде 
недостатньо для роботи, яка чекає на 
нас попереду. Нам потрібно більше 
духовного світла і сили. Нам потрібні 
очі, щоб бачити більш чітко роботу 
Спасителя у нашому житті, і вуха, 
щоб краще чути Його голос глибоко 
у наших серцях.

Це дивовижне благословення 
приходить тоді, коли ми відкриваємо 
наші серця й приймаємо 15, дійсно 
приймаємо, Господа Ісуса Христа, 
Його вчення, і Його Церкву в наше 
життя. Нам не треба бути доскона-
лими, але нам потрібно бути хоро-
шими і ставати кращими. Нам треба 
намагатися жити за ясними і про-
стими істинами євангелії. Якщо ми 
візьмемо на себе ім’я Христа і будемо 
діяти з вірою в Нього, щоб покаятися 
в наших гріхах, дотримуватися Його 
заповідей і завжди пам’ятати Його, то 
отримаємо супровід Святого Духа че-
рез милість і благодать Ісуса Христа.

Простий послух приносить у 
наші серця Духа. У наших домівках 
ми молимося з вірою, досліджуємо 
Писання і дотримуємося Суботнього 
дня у святості. У наших каплицях ми 
приймаємо причастя і даємо нашому 
Небесному Батькові священні обі-
цяння в ім’я Христа. У святих хра-
мах ми беремо участь у священних 
обрядах за наших братів і сестер, які 
по той бік завіси. У наших сім’ях і в 
наших дорученнях від Господа ми 
даємо руку допомоги іншим, підні-
маючи їхні тягарі і запрошуючи їх 
прийти до Христа.

Брати і сестри, я знаю, що якщо 
ми зробимо це, Святий Дух прийде! 
Ми будемо зростати духовно й отри-
маємо досвід відчуття Святого Духа, 
і Він буде нашим напарником. Якщо 
ми будемо дивитися на Христа і від-
криємо наші очі і наші вуха, Святий 

Дух благословить нас здатністю 
бачити, як Господь Ісус Христос пра-
цює у нашому житті, зміцнює нашу 
віру в Нього запевненням і доказами. 
Ми будемо все більше дивитися на 
усіх наших братів і сестер так, як на 
них дивиться Бог, з любов’ю і спів-
чуттям. Ми почуємо голос Спасителя 
у Писаннях, у шепоті Духа і в словах 
живих пророків 16. Ми побачимо, як 
сила Бога перебуває з Його про-
роком і з усіма провідниками Його 
істинної і живої Церкви, і ми будемо 
точно знати, що це свята робота 
Бога 17. Ми побачимо і зрозуміємо са-
мих себе і світ навколо нас так, як це 
бачить і розуміє Спаситель. У нас з’я-
виться те, що апостол Павло називав 
“розумом Христовим” 18. У нас будуть 
очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, і 
ми будемо будувати царство Бога.

Життя може ставати важким, 
незрозумілим, може завдавати болю і 
викликати розчарування. Я приношу 
вам моє свідчення, що через напар-
ництво Святого Духа, світло євангелії 
Ісуса Христа розсіче заплутаність, 
біль і темряву. Чи прийде це яскра-
вим спалахом чи спокійною течією, 
все одно та славетна духовна сила 
дасть цілительну любов і втішення 
зраненій душі, яка покаялась; розсіє 
темряву світлом істини; і відкине 
розчарування надією на Христа. Ми 
побачимо, як приходять ці благосло-
вення, і будемо знати через свідчення 
Духа, що це Господь Ісус Христос 
працює у нашому житті. Наші тягарі 

воістину будуть “поглинут[і] в радості 
[нашого Викупителя]” 19.

Випадок з моїми матір’ю і бать-
ком, який стався багато років тому, 
ілюструє важливість і силу очей, щоб 
бачити, і вух, щоб чути. У 1982 році 
моїх батьків покликали служити у 
Філіппінській, Даваоській місії. Коли 
моя мама відкрила листа і побачила, 
куди їх було покликано, вона вигук-
нула, звертаючись до мого батька: 
“Ні! Ти маєш подзвонити їм і сказати, 
що ми не можемо їхати на Філіп-
піни. Вони знають, що у тебе астма”. 
Мій батько багато років страждав 
на астму і моя мама дуже про нього 
непокоїлася.

Пройшло кілька днів. Якось моя 
мама розбудила вночі мого батька 
десь о 2:30. Вона сказала: “Мерліне, 
ти чув той голос?”

“Ні, я не чув ніякого голосу”.
“Знаєш, я чула той самий голос, 

який промовляв сьогодні вночі три 
рази: “Чому ти непокоїшся? Хіба ти 
не знаєш, що Я знаю, що у нього 
астма? Я попіклуюся про нього, і Я 
попіклуюся про тебе. Готуйтеся до 
служіння на Філіппінах”.

Мої матір і батько відслужили 
на Філіппінах і отримали чудовий 
досвід. Святий Дух був їхнім напар-
ником, і вони були благословенні 
і захищені. У мого батька жодного 
разу не виникла проблема з його 
астмою. Він служив першим рад-
ником у президентстві місії і вони 
з мамою навчали сотні місіонерів і 



126 НЕДІЛЬНА ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 4 ЖОВТНЯ 2015 Р.

територію Сендайської місії, змета-
ючи все на своєму шляху: машини, 
будівлі, фабрики і поля. Я був приго-
ломшеним трагічними репортажами, і 
я плакав. Я палко молився, щоб захист 
і підтримка нашого Небесного Батька 
були на всіх людях, що живуть в 
цьому регіоні, яких я так щиро любив.

Пізніше я дізнався, що всі місіо-
нери і члени Церкви були в без-
пеці. Однак багато членів Церкви 
постраждало, втративши своїх 
членів родини, домівки і все майно. 
Близько 20000 людей загинули, цілі 
райони були зруйновані, і багато 
людей були змушені покинути свої 

Старійшина Коічі Аоягі
Почесний сімдесятник

11 березня 2011 року я стояв на 
плат формі залізничного вок-

залу Шінагава в Токіо, щоб відвідати 
Кобеську Японську місію. Приблизно 
о 14:46 стався величезний 9- бальний 
землетрус. Я не міг стояти через те, 
що сильно трусило, і я міцно три-
мався за перила на сходах. Поряд 
почали падати на підлогу лампи зі 
стель. Весь Токіо опинився в паніці.

На щастя, я не постраждав, і через 
чотири години я із заспокоєнням діз-
нався, що вся моя сім’я була в безпеці.

По телебаченню постійно по-
казували жахливі і шокуючі репор-
тажі. Величезне цунамі вторглося на 

Тримайся свого шляху
Поставте Бога на перше місце, незалежно від випробувань,  
які ви зустрінете. Любіть Бога. Майте віру в Христа і довіртесь 
Йому в усьому.

тисячі вірних святих останніх днів, 
готуючи ґрунт для появи приходів 
і колів на острові Мінданао. Вони 
були благословенні очима, щоб 
бачити, і вухами, щоб чути.

Брати і сестри, я приношу свід-
чення про Ісуса Христа. Я знаю, Він 
живе. Він— наш Спаситель і Вику-
питель. Я знаю, якщо ми приймемо 
Його в наше життя і будемо жити за 
ясними і простими істинами Його 
євангелії, ми будемо насолоджува-
тися супроводом Святого Духа. У 
нас буде дорогоцінний дар очей, 
щоб бачити, і вух, щоб чути. Я 
свідчу про це у священне ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Матвій 4:24– 25.
 2. Див. Іван 6:66.
 3. 3 Нефій 9:16.
 4. Дії 28:27; див. також Матвій 13:15.
 5. Матвій 13:16.
 6. Іван 14:12.
 7. Див. Дії 2:1– 4.
 8. Див. наприклад, Дії 10:9– 15.
 9. Див. Енош 1:3.
 10. Див. Дії 2:42.
 11. Див. Дії 4:8– 12.
 12. Див. Томас С. Монсон, “Оглядаючись 

назад і рухаючись вперед”, Ліягона, 
трав. 2008, с. 90.

 13. Див. Томас С. Монсон, “Будь сильний 
та відважний”, Ліягона, трав. 2014,  
сс. 66– 69.

 14. Див. Томас С. Монсон, “Faith in the 
Work of Salvation” (Віра в роботу 
спасіння), Всесвітні збори навчання 
провідництва, черв. 2013, lds. org/ 
broadcasts.

 15. Слово приймати має кілька 
значень, важливих у цьому контексті: 
“асимілювати через розум чи 
почуття”, “дозволяти входити”, 
приймати як істину, вірити і вітати 
(див. Merriam- Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. [2003], “receive”).

 16. Див. Учення і Завіти 18:34– 36; 68:3– 4.
 17. Президент Гарольд Б. Лі навчав, 

що це свідчення було важливе для 
навернення до Господа (див. “Be Loyal 
to the Royal within You” [Brigham Young 
University devotional, Sept. 11, 1973], 
4, speeches. byu. edu ).

 18. 1 Коринтянам 2:16.
 19. Алма 27:17; див. також Алма 31:38.
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домівки внаслідок аварії на атомній 
електростанції.

Сьогодні подібні катастрофи 
приносять спустошення в багатьох 
частинах світу, спричиняючи велику 
втрату людського життя. Ми попере-
джені, що катастрофи, війни і багато-
чисельні проблеми з’являться в світі.

Коли подібні випробування рап-
тово приходять до нас, ми, можливо, 
питаємо: “Чому це сталося зі мною?” 
або “Чому я маю страждати?”

Дуже довгий час після мого 
навернення в євангелію я не міг 
чітко відповісти на питання “Чому 
саме мені дані ці випробування?” Я 
розумів, частину плана спасіння, яка 
каже, що ми будемо випробувані. 
Однак, насправді, коли мова йшла 
про це питання, я не був впевне-
ним, що маю достатньо здатності, 
аби відповісти на нього. Але настав 
час в моєму житті, коли я теж дові-
дався з власного досвіду про велике 
випробування.

Коли мені було 30 років, я мав 
нагоду, в звʼязку з роботою, відві-
дати Нагойську місію. Після зустрічі 
президент місії, любʼязно домовився, 
щоб старійшини відвезли мене в 
аеропорт. Однак, коли ми під’їхали 
до перехрестя біля підніжжя довгого 
пагорба, величезна вантажівка виско-
чила позаду нас на великій швидко-
сті. Вона вдарилась в задню частину 
нашої машини і протягла її вперед 
більш ніж на 20 метрів. Найжахли-
віше було те, що в вантажівці не було 
водія. Багажне відділення нашої ма-
шини зім’ялося вполовину. На щастя, 
і обидва старійшини, і я вижили.

Однак наступного дня я відчув 
біль в шиї і плечах, який переріс в 
жахливий головний біль. З того дня я 
не міг спати, і був змушений жити ко-
жен день з фізичним і психологічним 
болем. Я молився Богові, щоб Він 

вилікував мій біль, але ці симптоми 
продовжувались приблизно 10 років.

В цей час почуття сумніву також 
почали з’являтися в моїх думках, і я 
розмірковував: “Чому я маю страж-
дати від такого сильного болю?” 
Проте, хоча те зцілення, яке я шукав, 
мені не було надано, я намагався 
бути вірним в дотриманні заповідей 
Бога. Я продовжував молитися, щоб 
бути здатним знайти відповіді на пи-
тання стосовно моїх випробувань.

Прийшов час, коли я зрозумів, що 
страждаю від кількох додаткових 
особистих проблем, і я був стурбо-
ваним, тому що я не знав, як упора-
тися з цим новим випробуванням. Я 
молився, щоб знайти відповідь. Але 
я не отримав її відразу. Тому я пішов 
поговорити з керівником в Церкві, 
якому я довіряв.

Коли ми розмовляли, він сказав з 
любов’ю в його голосі: “Брат Аоягі, 
чи не є вашою метою на цій землі 
пройти через це випробування? Чи 
не полягає вона в тому, щоб прий-
няти всі випробування цього життя, 
такими, якими вони є, а все інше 
залишити Богові? Чи Ви не думаєте, 
що ця проблема буде вирішена, коли 
ми воскреснемо?”

Коли я почув ці слова, я відчув 
дух Господа дуже сильно. Я чув це 
вчення безліч разів, але очі мого 
розуміння ніколи не були відкриті 
так, як це сталося зараз. Я зрозумів, 
що це була відповідь, яку я шукав у 
Господа в моїх молитвах. Я зміг чітко 

зрозуміти план спасіння нашого Не-
бесного Батька і по- новому зрозуміти 
цей важливий принцип.

В Книзі Авраама Господь Бог про-
голошує: “І в цьому ми випробуємо їх, 
щоб подивитися, чи робитимуть вони 
все, що Господь Бог їхній накаже їм” 1.

Принцип в тому, що Бог, хто 
створив небеса і землю, знає велич-
ний задум стосовно цієї землі, що Він 
панує над всім і на небі, і на землі; і 
заради виконання плану спасіння, Він 
надає нам багато різних переживань, 
включаючи випробування, поки ми 
тут на цій землі.

Господь сказав наступне Джозефу 
Сміту:

“Знай, сину Мій, що все це додасть 
тобі досвіду і буде тобі на благо…

Отже, тримайся свого шляху,… 
бо Бог буде з тобою на віки вічні” 2.

Випробування на цій землі, вклю-
чаючи хвороби і смерть,— частина 
плану спасіння і неминучий досвід. 
Нам необхідно “трима[ти]ся свого 
шляху” і приймати наші випробу-
вання з вірою.

Однак мета нашого життя— це не 
лише витерпіти випробування. Небес-
ний Батько послав Свого улюбленого 
Сина, Ісуса Христа, бути нашим Спа-
сителем і Викупителем, щоб ми могли 
подолати випробування, з якими ми 
зустрічаємось на цій землі; іншими 
словами, Він вчинить так, щоб наше 
слабке стало сильним 3, Він викупляє 
наші гріхи і наші недосконалості, і Він 
робить для нас можливим отримати 
безсмертя і життя вічне.

Президент Генрі Б. Айрінг сказав: 
“Але випробування люблячого Бога 
даються не для того, щоб побачити, 
чи можемо ми витерпіти труднощі, 
але чи здатні ми їх витерпіти гідно. 
Ми успішно пройдемо випробу-
вання, якщо покажемо, що пам’ятали 
Його і дані Ним заповіді” 4.
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Урок усього життя
Я говорю на цю тему з безпе-

речно особливого ракурсу. Протягом 
останніх 11 років я був наймолод-
шим членом Дванадцятьох за своїм 
хронологічним віком. Протягом моїх 
років служіння середній вік тих, хто 
служать у Першому Президентстві і 
Кворумі Дванадцятьох Апостолів був 
77 років— це найбільший середній 
вік Апостолів протягом одинадцяти 
років цього розподілу.

Я був благословенний сукупним 
апостольським, особистим і профе-
сійним досвідом та проникливістю 
членів Кворуму, з якими я служу. 
Приклад з мого спілкування зі ста-
рійшиною Робертом Д. Хейлзом 
демонструє мої дивовижні можли-
вості навчатися у цих провідників і 
служити з ними.

Кілька років тому я провів другу 
половину недільного дня зі старійши-
ною Хейлзом у нього вдома, коли він 
одужував після серйозної хвороби. 
Ми говорили про наші сім’ї, про обо-
в’язки у кворумі і важливий досвід.

В якийсь момент я запитав ста-
рійшину Хейлза: “Ви досягли успіху 
як чоловік, батько, спортсмен, пілот, 

Старійшина Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

У 1996 році Президент Гордон Б. 
Хінклі з’явився у програмі но-
вин національного телебачення 

60 Minutes (60 хвилин). Майк Уоллес, 
досвідчений і настирливий журналіст, 
провів з Президентом Хінклі інтерв’ю, 
яке торкалося багатьох важливих тем.

Під кінець їхньої розмови містер 
Уоллес зауважив: “Дехто заявляє: “Це 
геронтократія. Цією Церквою керу-
ють чоловіки похилого віку”.

Президент Хінклі весело і не 
спиняючись відповів: “Хіба це не 
чудово— мати зрілу людину на чолі— 
людину судження, що не хитається 
від усякого вітру науки?” (Трансляція 
від 7 квітня, 1996 р.)

Моя мета— пояснити, чому дійсно 
чудово, що старші чоловіки великої 
духовної зрілості і судження служать 
у керівних покликаннях відновленої 
Церкви Ісуса Христа— і чому нам 
треба “прислухатися” і “почути” (див. 
Мосія 2:9) учення цих чоловіків, 
обраних Господом “нести свідчення 
про Його ім’я … серед усіх народів, 
колін, язиків і людей” (УЗ 112:1).

Я молюся про те, щоб нас усіх на-
ставляв Святий Дух, коли ми будемо 
розглядати разом цю важливу тему.

“Обрані нести 
свідчення про Моє ім’я”
Чудово, що старші чоловіки великої духовної зрілості і судження 
служать у керівних покликаннях відновленої Церкви Ісуса Христа.

“Трима[ти]ся свого шляху”— це 
ключовий вибір під час випробу-
вань. Зверніть ваші серця до Бога, 
особливо, коли ви стикаєтеся з 
випробуваннями. Смиренно дотри-
муйтесь заповідей Бога. Покажіть 
віру, привівши у відповідність свої 
бажання з волею Господа.

Давайте поміркуємо над тією 
аварією в Нагої. Я міг загинути там. 
Однак, завдяки благодаті Господа, 
я чудовим чином вижив. І я знаю, 
що мої страждання були для мого 
навчання і духовного росту 5. 
Heбесний Батько навчив мене 
стримувати моє нетерпіння, роз-
винути співчуття і заспокоювати 
тих, хто страждає. Коли я зрозумів 
це, моє серце наповнилось почут-
тям вдячності до мого Небесного 
Батька за це випробування.

Поставте Бога на перше місце, 
незалежно від випробувань, які ви 
зустрінете. Любіть Бога. Майте віру 
в Христа і довіртесь Йому у всьому. 
Мороній дав наступні обіцяння 
таким людям: “І якщо ви відринете 
від себе всю безбожність і люби-
тимете Бога з усією вашою могут-
ністю, розумом і силою, тоді Його 
благодаті буде достатньо вам, щоб 
через Його благодать ви могли бути 
досконалими в Христі” 6.

Я щиро свідчу, що Бог Батько і 
Його Улюблений Син, Ісус Христос 
живуть і, що Божі обіцяння для тих, 
хто “трима[єть]ся свого шляху” і лю-
бить Його, будуть виконані навіть 
під час випробувань, в священне 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Авраам 3:25.
 2. Учення і Завіти 122:7, 9; курсив додано.
 3. Див. Етер 12:27.
 4. Генрі Б. Айрінг, “З силою Господа”, 

Ліягона, трав. 2004, с. 17.
 5. Див. Євреям 12:7–9.
 6. Мороній 10:32.
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керівник у бізнесі та провідник у 
Церкві. Які уроки ви засвоїли, коли 
постаршали і маєте обмеження через 
зменшення фізичної дієздатності?”

Старійшина Хейлз трохи подумав 
і сказав: “Коли ти не можеш робити 
те, що робив завжди, тоді ти робиш 
лише найважливіше”.

Мене вразила простота і вичерп-
ність його відповіді. Мій улюблений 
друг- апостол поділився зі мною 
уроком усього життя— уроком, який 
він засвоїв через горнило фізичних 
страждань і духовних пошуків.

Людські обмеження і слабкості
Обмеження, які є природним на-

слідком старіння, в дійсності можуть 
стати дивовижним джерелом духов-
ного навчання і проникливості. Ті 
самі фактори, які, на думку багатьох, 
обмежують ефективність цих слуг, 
можуть стати одними з їхніх най-
сильніших сторін. Фізичні обмеження 
можуть розширяти бачення. Обмеже-
ний запас сил може проясняти прі-
оритети. Нездатність робити багато 
справ може спрямувати увагу на ті 
кілька з них, які є найважливішими.

Дехто зауважував, що Церкві 
потрібні молодші, енергійніші про-
відники для того, щоб ефективно 
справлятися з серйозними викликами 
нашого сучасного світу. Але Господь 
не використовує сучасну філософію і 
правила керівництва для досягнення 
Його цілей (див. Ісая 55:8– 9). Ми мо-
жемо очікувати на те, що Президент 
й інші старші провідники Церкви 
будуть старшими і духовно зрілими 
чоловіками.

Відкритий Господом зразок 
управління у Його Церкві за допо-
могою рад передбачає та пом’якшує 
вплив людських слабкостей. Цікаво, 
що обмеження цих людей у смерт-
ному житті насправді підтверджують 

божественне джерело одкровення, 
яке приходить до них і через них. 
Воістину ці чоловіки покликані Богом 
через пророцтво (див. Уложення  
віри 1:5).

Спосіб підготовки
Я побачив у моїх Братах, при-

наймні частково, мету Господа 
стосовно того, чому старші чоловіки 
зрілості і судження служать у вищих 
провідних покликаннях Церкви. Ці 
чоловіки мали довгий період нав-
чання від Господа, Якого вони пред-
ставляють, люблять і Якому служать. 
Вони пізнали божественну мову 
Святого Духа і Господні способи 
отримання одкровення. Ці звичайні 
чоловіки пройшли надзвичайний 
процес розвитку, який загострив їхнє 
бачення, дав їм проникливість, ви-
кликав у них любов до людей з усіх 
народів та з різними обставинами і 
підтвердив реальність Відновлення.

Я неодноразово бачив, як мої 
Брати наполегливо працюють над 
тим, щоб виконувати і звеличувати 
свої обов’язки, борючись у той же 
час з серйозними фізичними не-
дугами. Ці чоловіки не звільнені 
від випробувань. Натомість вони 

благословенні та зміцнені для того, 
щоб доблесно просуватися вперед, 
страждаючи у випробуваннях.

Служачи з цими представни-
ками Господа, я дізнався, що їхнє 
найбільше бажання— це пізнавати і 
виконувати волю нашого Небесного 
Батька і Його Улюбленого Сина. 
Радячись разом, ми отримували од-
кровення і приймали рішення, в яких 
відображався такий ступінь світла й 
істини, який набагато перевищував 
людський розум, досвід і здатність 
аналізувати. Коли в єдності ми пра-
цювали разом над складними про-
блемами, наше колективне розуміння 
питання в дивовижний спосіб погли-
блювалося силою Святого Духа.

Я благословенний щоденною 
можливістю спостерігати за індивіду-
альними особистостями, здібностями 
і благородним характером цих про-
відників. Є люди, яких людські недо-
ліки Братів непокоять і зменшують 
у них віру. Мене ці недосконалості 
заохочують і зміцнюють мою віру.

Додатковий урок
Я вже бачив, як шість моїх Братів 

отримали через фізичну смерть при-
значення виконувати нові обов’язки 
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у духовному світі: президент Джеймс 
Е. Фауст, Президент Гордон Б. Хінклі, 
старійшина Джозеф Б. Віртлін, старій-
шина Л. Том Перрі, президент Бойд К. 
Пекер і старійшина Річард Г. Скотт.

Ці доблесні Брати присвятили  
усю свою душу (див. Омній 1:26) 
— свідченню про ім’я Ісуса Христа 
по всьому світу. Увесь обсяг їхніх 
учень— безцінний.

Ці слуги ділилися з нами в завер-
шальні роки їхнього земного слу-
жіння потужним духовним підсумком 
уроків, засвоєних протягом десяти-
літь посвяченого служіння. Ці про-
відники виголошували істини великої 
цінності у той час, коли комусь могло 
здаватися, що в них було зовсім мало 
що віддавати.

Подумайте про фінальні вчення 
великих пророків з Писань. Напри-
клад, Нефій завершив свій літопис 
такими словами: “Бо так заповідав 
мені Господь Бог, і я мушу слухатися” 
(2 Нефій 33:15).

Під кінець свого життя Яків 
напучував:

“Покайтеся ви і увійдіть тіс-
ними воротами, і продовжуйте йти 

дорогою, яка є вузькою, доки ви не 
отримаєте вічне життя.

О, будьте мудрими; що я ще можу 
сказати?” (Кн. Якова 6:11– 12).

Мороній завершив свою роботу 
з підготовки пластин сповненим 
надії сподіванням на Воскресіння: 
“Я скоро піду спочивати в раю Бога, 
доки мій дух і тіло з’єднаються знову, 
і мене буде пронесено переможно 
крізь повітря, щоб зустрітися з вами 
перед приємним місцем суду вели-
кого Єгови, Вічного Судді і живих, і 
мертвих” (Мороній 10:34).

Ми з вами благословенні нав-
чатися із благословляючих учень і 
свідчень пророків і апостолів остан-
ніх днів. Їхні імена не Нефій, Яків та 
Мороній— а президент Фауст, Пре-
зидент Хінклі, старійшина Віртлін, 
старійшина Перрі, президент Пекер і 
старійшина Скотт.

Я не хочу сказати, що останні 
послання цих улюблених чоловіків 
обов’язково були найбільш вартими 
уваги чи найважливішими у їхньому 
служінні. Однак підсумок їхнього 
духовного навчання і життєвого 
досвіду дав змогу цим провідникам 

наголосити на вічних істинах з абсо-
лютною щирістю і великою силою 
проникливості.

У своєму останньому виступі на 
конференції, у квітні 2007 року пре-
зидент Фауст проголосив:

“Спаситель запропонував усім 
нам безцінний мир через Свою 
Спокуту, але отримати його можна 
лише за умови нашої готовності від-
кинути недобрі почуття люті, злоби 
чи помсти.

Пам’ятаймо, що треба прощати, 
щоб бути прощеними! … Всім сер-
цем і всією душею я вірю в цілющу 
силу, яка може бути дана нам, якщо 
приймаємо пораду Спасителя “про-
щати всіх людей” [УЗ 64:10]” (“Ці-
люща сила прощення”, Ліягона, трав. 
2007, с. 69).

Послання президента Фауста є 
могутнім уроком усього життя від 
чоловіка, якого я люблю, і найбільш 
здатної прощати людини з усіх, кого 
я будь- коли знав.

Президент Хінклі свідчив на своїй 
останній генеральній конференції 
у жовтні 2007 року: “Я підтверджую 
вам своє свідчення про покликання 

За годинниковою стрілкою, починаючи зліва вгорі: портрети президента Джеймса Е. Фау-
ста, Президента Гордона Б. Хінклі, старійшини Річарда Г. Скотта і старійшини Джозефа Б. 
Віртліна; угорі: портрети президента Бойда К. Пекера і старійшини Л. Тома Перрі.
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пророка Джозефа, його труди, про 
запечатування його свідчення його 
кров’ю як мученика, що постраждав 
за вічну істину. … Перед нами стоїть 
пряме питання прийняття істини 
про Перше видіння і те, що при-
йшло за ним. Від питання про його 
реальність залежить сама істинність 
цієї Церкви. Якщо воно— правда, а 
я свідчу, що правда, тоді робота, до 
якої ми залучені, є найважливішою 
на землі” (“Камінь, який відсічено від 
гори”, Ліягона, лист. 2007, с. 86).

Свідчення Президента Хінклі 
повторює переконливий урок усього 
життя чоловіка, якого я люблю, і 
знаю, що він був пророком Бога.

Старійшина Віртлін виголосив 
своє фінальне послання на генераль-
ній конференції у жовтні 2008 року.

“Я досі пам’ятаю [материнську] по-
раду мені в той давнішній день, коли 
моя футбольна команда програла 
матч: “Хай станеться, що станеться, і 
радій цьому”.

… Випробування, якщо до нього 
правильно поставитися, може бути 
благословенням. …

Якщо ми будемо в доброму 
гуморі, будемо шукати вічну пер-
спективу, розуміти принцип відшко-
дування і наближатися до Небесного 
Батька, то зможемо витерпіти труд-
нощі і випробування. Ми зможемо 
сказати, як сказала моя мати: “Хай 
станеться, що станеться, і радій 
цьому” (див. “Хай станеться, що  
станеться, і радій цьому”, Ліягона, 
лист. 2008, с. 28).

Послання старійшини 
Віртліна— це яскравий урок усього 
життя чоловіка, якого я люблю, і який 
є живою проповіддю про подолання 
труднощів через віру в Спасителя.

Старійшина Перрі стояв за цією 
трибуною всього шість місяців тому. 
На той момент ми не могли уявити, 

що його свідчення буде для нього 
останнім на генеральній конференції.

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

Я дякую за свою дружину, за моїх 
дітей, онуків і правнуків і [за] … 
розширену сім’ю, які роблять моє 
власне життя таким багатим і, так, 
навіть вічним. Про цю вічну істину я 
приношу своє найсильніше і найсвя-
щенніше свідчення” (“Чому шлюб 
і сім’я мають значення— в усьому 
світі”, Ліягона, трав. 2015, с. 42).

Послання старійшини Перрі— це 
переконливий урок усього життя від 
чоловіка, якого я люблю, і який через 
великий досвід зрозумів нерозривний 
зв’язок між сім’єю та вічним щастям.

Президент Пекер на генераль-
ній конференції шість місяців тому 
зробив наголос на Батьковому плані 
щастя, на Спокуті Спасителя і вічних 
сім’ях.

“Я свідчу, що Ісус є Христос і Син 
живого Бога. Він очолює цю Церкву. 
Через Його Спокуту і силу священ-
ства, сім’ї, які ми започаткували у 
смертному житті, можуть бути разом 
у вічностях. …

Я так вдячний за … Спокуту, яка 
може змити добіла усю брудноту, 
незалежно від того, наскільки це все 
є складним, чи як довго тривало, чи 
скільки разів повторювалося. Спокута 
може зробити вас знову вільними, 
щоб ви рухалися вперед, у чистоті 
і гідності” (“План щастя”, Ліягона, 
трав. 2015, с. 28).

Останнє послання президента 
Пекера— це урок усього життя від чо-
ловіка, якого я люблю, і який твердо і 
багаторазово проголошував, що мета 

“усієї діяльності Церкви— це досягти 
того, щоб чоловік і жінка зі своїми 
дітьми були щасливі вдома і запеча-
тані разом на час і на всю вічність” 
(Ліягона, трав. 2015, с. 26).

Старійшина Скотт проголосив у 
своєму останньому виступі на гене-
ральній конференції у жовтні 2014 
року: “Ми прийшли у смертне життя 
саме для того, аби зростати через 
випробування і перевірки. Виклики 
допомагають нам ставати більш схо-
жими на нашого Небесного Батька, 
і Спокута Ісуса Христа дає змогу 
витримати ці виклики. Я свідчу, що 
якщо ми активно будемо до Нього 
приходити, ми зможемо витримати 
будь- яку спокусу, увесь сердечний 
біль, усі виклики, з якими зустріча-
ємося” (“Зробіть застосування віри 
своїм головним пріоритетом”,  
Ліягона, лист. 2014, с. 94).

Послання старійшини Скотта— 
 це потужний урок усього життя від 
чоловіка, якого я люблю, і чудове 
особливе свідчення про ім’я Христа 
усьому світові (див. УЗ 107:23).

Обіцяння і свідчення
Спаситель проголосив: “Чи Моїм 

власним голосом, чи голосом Моїх 
слуг, все одно” (УЗ 1:38). Давайте 
будемо прислухатися і чути вічні 
істини, яких нас навчають уповно-
важені представники Господа. Якщо 
ми будемо це робити, я обіцяю, що 
наша віра в Небесного Батька й Ісуса 
Христа буде зміцнена і ми отримаємо 
духовне скерування і захист у наших 
особливих обставинах і потребах.

Усіма силами своєї душі я засвід-
чую, що воскреслий і живий Христос 
скеровує справи Його відновленої 
і живої Церкви через Його слуг, які 
були обрані приносити свідчення 
про Його ім’я. Я свідчу про це у свя-
щенне ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Вони виступали перед нами

історію про дівчинку Емі. Емі мо-
лилася, щоб дізнатися, чи справді 
Бог любив і чув її. Зібравшись 
всією сім’єю, прочитайте або пе-
рекажіть цю історію і поговоріть 
про час, коли ви відчували любов 
Бога. Що ви відчуваєте завдяки 
знанню, що ви— дитя Бога? Як ви 
можете допомогти іншим знати, 
що вони— діти Бога?

• Сторінка 121: Старійшина Аллен 
Д. Хейні, сімдесятник, розповідає 

про час, коли він і два його стар-
ших брати викопали велику яму, 
з якої зробили басейн. Хлопці 
дуже забруднилися, граючись в 
ній. Бабуся старійшини Хейні не 
впускала його у дім, доки не змила 
його бруд і він не став чистим. 
Чого його історія навчає про Спо-
куту Ісуса Христа? Чому важливо 
бути чистими перед Богом?

Для молоді
• Сторінка 83: Президент Томас С. 

Монсон сказав, що заповіді Бога 
це не перепони, але підказки, 
які ведуть до щастя. “Той, Хто 
створив нас і любить досконалою 
любов’ю,— сказав він,— знає, як 
нам потрібно жити, щоб отри-
мати найбільше щастя, яке тільки 
можливе”. Перевірте на ділі слова 
Президента Монсона і виконуйте 
заповіді Господа. Не дивуйтеся, 
якщо отримаєте божественну 
допомогу і спрямування.

• Сторінка 6: Якщо ми очікуємо на 
те, що нашу самооцінку піднімуть 
люди, то часто розчаровуємося. 
Сестра Розмарі М. Уіксом, гене-
ральний президент Початкового 
товариства, сказала: “Ми здатні 
отримувати підтвердження нашої 
гідності вертикально від [Господа], 
а не горизонтально від світу, що 
навколо нас, чи від тих, хто є у 
Фейсбуці або Інстаграмі”. Напи-
шіть цього тижня у щоденнику 
про вашу божественну природу і 
благословення, які приносить це 
знання.

• Сторінка 20: Президент Дітер Ф. 
Ухтдорф, другий радник у Пер-
шому Президентстві, сказав: “Якщо 
вам колись здаватиметься, що 
євангелія не так вже й працює для 
вас, я закликаю вас зробити крок 
назад, подивитися на своє життя 

Для дітей
• Сторінка 86: Президент Томас С. 

Монсон просить нас показувати 
хороший приклад, наслідуючи 
Ісуса Христа. Коли ми йдемо за 
Ним, ми можемо стати світлом для 
світу. Як ви можете бути прикла-
дом для вашої сім’ї і ваших друзів? 
Ви можете почати з постановки 
цілі зробити щось одне, аби бути 
більше схожими на Ісуса.

• Сторінка 104: Президент Генрі Б. 
Айрінг, перший радник у Пер-
шому Президентстві, розповідає 
історію про те, як, знаходячись в 
Австралії, його батько у неділю 
шукав церкву. Під час цього по-
шуку він молився на кожному пе-
рехресті, щоб дізнатися в який бік 
йому йти. Невдовзі він почув спів і 
знав, що Святий Дух допоміг йому 
знайти дорогу. Згадайте випадок, 
коли ви відчували Святого Духа. 
Які ви тоді мали відчуття?

• Сторінка 6: Сестра Розмарі М. 
Уіксом, генеральний президент 
Початкового товариства, розповіла 

Як зробити конференцію частиною 
нашого життя
Подумайте над тим, як використати деякі з цих завдань і 
запитань, як початок для сімейного обговорення або особистого 
розмірковування.
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і спростити свій підхід до учнів-
ства. Зосередьтеся на основних 
вченнях, принципах і застосуванні 
євангелії”. Якщо ви відчуваєте 
стрес і перенавантаження, по-
думайте, як би ви могли спро-
стити своє життя і євангельське 
поклоніння.

• Сторінка 65: Старійшина Ніл Л. 
Андерсен, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, розповів історію 
про молодого чоловіка, який 
сподівався служити на місії, але 
дізнався, що натомість йому треба 
буде піклуватися про свою сім’ю. 
Завдяки сильній вірі і благословен-
ням від Господа, молодий чоловік 
зрештою зміг відслужити на місії. 
Як ми можемо подібно до нього 
рухатися вперед з вірою, попри 
перепони на нашому шляху?

• Сторінка 33: Старійшина Ларрі Р. 
Лоуренс, сімдесятник, розповів іс-
торію про колишнього місіонера, 
якому було важко виконувати 
численні обов’язки, доки він не 
вирішив присвятити неділю слу-
жінню Богу й вивченню євангелії. 
“Ця невеличка зміна принесла мир 
і рівновагу, якої він прагнув”,— 
сказав старійшина Лоуренс. Що я 
можу робити, щоб краще присвя-
чувати неділю Господу?

Для дорослих
• Сторінка 86: Президент Томас С. 

Монсон нагадав, що нам слід бути 
прикладом і світлом для світу. 
“Якщо ми наслідуємо приклад Спа-
сителя й живемо так, як Він жив і 
як Він навчав,— сказав Президент 
Монсон,— те світло палатиме в нас 
і освітлюватиме шлях для інших”. 
Що ви можете зробити, щоб стати 
більшим світлом, яке буде “сяяти у 
світі, що дедалі стає темнішим”?

• Президент Рассел М. Нельсон, 

президент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, і старійшина Джеффрі 
Р. Холланд, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, говорили про 
важливість жінок і материнства. 
Старійшина Холланд навчав: 
“Жодна любов у смертному 
житті не наближається до чистої 
любові Ісуса Христа більше, ніж 

безкорислива любов, яку любляча 
матір має до своєї дитини” (с. 47). 
Президент Нельсон навчав, що на-
вернені жінки, які дотримуються 
своїх завітів, “все більше і більше 
буд[уть] виділятися в занепадаю-
чому світі” (с. 95). З молитвою об-
думайте ці виступи й обговоріть, 
як члени сім’ї можуть підтриму-
вати жінок в їхніх важливих ролях, 
даних їм Богом.

• Кілька промовців говорили про 
силу, що приходить через ви-
пробування. Старійшина Уго 
Монтойя, сімдесятник, навчав, 
що випробування і спокуси 
приходять до всіх, “проте вони 
також допомагають нам рости і 
зміцнюватися, якщо ми успішно 
долаємо їх” (с. 53). Прочитайте 
його виступ, а також виступи 
старійшини Джеймса Б. Мартіно, 

сімдесятника (с. 58); старійшини 
Коічі Аоягі, почесного сімдесят-
ника (с. 126); та Ніл Ф. Мерріотт, 
другого радника в генеральному 
президентстві Товариства моло-
дих жінок (с. 30). Подумайте, як ви 
можете зміцнити свою віру в Ісуса 
Христа і як Він може допомогти 
вам у випробуваннях.

• Сторінка 33: У своєму виступі 
старійшина Ларрі Р. Лоуренс, 
сімдесятник, навчав: “Дух постійно 
спонукає нас ставати кращими 
і підійматися вище. … Якщо ми 
смиренні та відкриті до навчання, 
Він візьме нас за руку і поведе 
додому”. Після того, як ви про-
читаєте його виступ, прагніть 
отримати скерування Духа щодо 
способів, якими ви можете вдоско-
налитися і змінитися.

• Сторінка 104: Президент Генрі Б. 
Айрінг, перший радник у Пер-
шому Президентстві, навчав, що 
“завжди мати Духа з нами означає 
мати скерування й провід Святого 
Духа у нашому повсякденному 
житті”. Подумайте про те, що ви 
можете зробити, чи припинити 
робити, щоб Святий Дух завжди 
був з вами. ◼
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Покажчик історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції

Промовець Історія

Ніл Л. Андерсен (65) Після смерті матері молодий чоловік та його сестри і брат благословляються фінансовою допомогою після прийняття цим молодим чоловіком покликання 
служити на місії повного дня. Завдяки вірі в Ісуса Христа двоє братів знаходять силу жити далі після смерті батьків і брата з сестрою в авіакатастрофі.

Коічі Аоягі (126) Під час розмови з провідником Церкви Коічі Аоягі отримує через Святого Духа більш чітке розуміння ролі випробувань у плані спасіння.

Девід А. Беднар (128) Девід А. Беднар дізнається від старійшини Роберта Д. Хейлза, що коли ви не можете робити те, що робили завжди, ви робите лише найважливіше.

Ренделл К. Беннетт (69) Наймолодший онук Ренделла К. Беннетта спотикається, намагаючись навчитися ходити, але заохочений своїми батьками робить нові спроби. Двоє 
святих останніх днів з Росії, які відчули натхнення поділитися одне з одним євангелією, зрештою укладають шлюб у храмі.

Кім Б. Кларк (124) Завдяки заохоченню, отриманому через голос Духа, батьки Кіма Б. Кларка приймають покликання служити місіонерами на Філіппінах.

Квентін Л. Кук (39) Молодим місіонером Квентін Л. Кук дізнається, що означає бути “у повному й зразковому порядку”. Квентін Л. Кук бере участь в єврейському шабаті.

Генрі Б. Айрінг (80) Сестра похилого віку висловлює подяку дияконові за надане їй причастя. Завдяки зусиллям президента кворуму старійшин, Господь торкається сердець 
декількох малоактивних потенційних старійшин. Прапрадід Генрі Б. Айрінга радіє, що Господь наглядав за ним і давав натхнення у його служінні під час 
складної місії.
(104) Святий Дух приводить батька Генрі Б. Айрінга на причасні збори в Австралії. Після смерті дружини батька Генрі Б. Айрінга втішає Святий Дух.

Бредлі Д. Фостер (50) Анн Салліван допомагає глухій і сліпій Хелен Келлер навчитися читати. Бредлі Д. Фостер відчуває нагальну необхідність допомагати своїм дітям та 
внукам розуміти євангельські істини після проведення співбесіди з гідним майбутнім місіонером.

Аллен Д. Хейні (121) Після того, як Аллен Д. Хейні погрався у ямі, заповненій багнюкою, йому не дозволяють увійти в дім, доки його бабуся не змиє з нього бруд водою зі шлангу.

Джеффрі Р. 
Холланд

(47) Помираючий малоактивний член Церкви боїться постати у наступному житті перед своєю матір’ю. Віддана матір допомагає своєму синові 
повернутися до Церкви. Ліза Таттл Пайпер допомагає своїй дочці взяти участь у вигуку Осанна.

Вон Дж. Кітч (115) Серфінгісти, засмучені через бар’єр, побудований уздовж гирла австралійської затоки, дізнаються, що він захищає їх від акул.

Ларрі Р. Лоуренс (33) Ларрі Р. Лоуренс наводить кілька прикладів того, як Святий Дух дає людям “індивідуалізовані поради”, щоб допомогти їм вдосконалитися.

Ніл Ф. Мерріотт (30) Після того, як Ніл Ф. Мерріотт протягом десяти років молиться і шукає Бога, вона знаходить Церкву і приєднується до неї. Сім’я сестри Мерріотт має 
віру, що вони будуть жити у вічності з дочкою, яка помирає після велосипедної аварії.

Джеймс Б. Мартіно (58) Джеймс Б. Мартіно вирішує охриститися після того, як щиро вивчає Книгу Мормона і молиться про неї.

Річард Дж. Мейнз (27) Старійшина Таїчі Аоба вчить молодь класти глину в центр гончарного кола. Ненсі Мейнз дізнається про справжню радість, знайшовши євангелію 
Ісуса Христа і живучи за нею.

Керол Ф. Мак- Конкі (12) 102- річна сестра каже, що заслужила звання “Зріла молода жінка” завдяки щоденному покаянню.

Томас С. Монсон (83) Після того, як дружина з чоловіком каються і повертаються до Церкви, вони знаходять мир і надію в євангелії Ісуса Христа.
(86) Один з представників ізраїльських офіційних осіб запитує, що робити зі світлом в очах святих останніх днів, які відвідуватимуть Церковний 
Єрусалимський центр УБЯ.

Уго Монтойя (53) Усмішка президента Рассела М. Нельсона заспокоює Уго Монтойю після його покликання сімдесятником.

Рассел М. Нельсон (95) Молодий, пригнічений кардіохірург Рассел М. Нельсон повертається до роботи завдяки баченню, любові та заохоченню своєї дружини. Натхненний 
коментар президента Початкового товариства колу змінює напрямок зборів ради колу.

Лінда Ш. Рівз (9) Після того, як Лінда Ш. Рівз почула розповідь подруги про деякі з її випробувань, вона відчуває біль за тих, кого змусили страждати інші люди.

Дейл Г. Ренлунд (93) Після того, як Дейла Г. Ренлунда покликають стати єпископом, його брат каже, що Господь покликав його, бо хоче через нього щось зробити. Батьки 
молодого чоловіка, який помирає через серцеву недостатність, утішають Дейла Г. Ренлунда.

Грегорі А. Швайцер (98) Грегорі А. Швайцер допомагає своєму онукові відчути мелодію і послання гімну, який він навчається грати на піаніно.

Верн П. Стенфілл (55) Покладаючись на колективне світло групи велосипедистів, що подорожують разом крізь темний тунель, Верн П. Стенфілл долає свою тривогу.

Керол М. Стівенс (118) Керол М. Стівенс з любов’ю вмовляє внучку залишатися у своєму автомобільному сидінні.

Гарі Е. Стівенсон (91) Після того, як Гарі Е. Стівенсон отримав покликання стати апостолом, вони з дружиною Лесею виявляють, що їхнім якорем є віра в Ісуса Христа і 
знання про план спасіння.

Дітер Ф. Ухтдорф (15) 11- річна дівчинка дізнається у своєї двоюрідної бабусі, що любов до Бога і Його дітей є ключем до щастя.
(20) Вчитель у Товаристві допомоги усю ніч не спить, щоб дошити стьобану ковдру для уроку про спрощення.
(76) Дітер Ф. Ухтдорф здивовано і з сумом дізнається, що носій Ааронового священства віддалився від Бога.

Розмарі M. Уіксом (6) Небесний Батько відповідає на молитву молодої жінки, яка запитує, чи любить її Небесний Батько. Чоловік з Ефіопії, який потерпає від голоду, 
турбується про благополуччя осиротілого немовляти.

Далі подано перелік вибраних історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції і які можна використати під час 
особистого навчання, на домашніх сімейних вечорах та інших уроках. Номер вказує на першу сторінку виступу.
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Церковні новини

Старійшина Рональд А. Разбанд
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Після того, як старійшину 
Рональда А. Разбанда 

покликали служити у Кво-
румі Дванадцятьох Апостолів, він прочитав Іван 15:16: “Не 
ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив”.

Старійшина Разбанд сказав: “У мене було духовне вра-
ження, що в цьому [покликанні] не було нічого, … що було 
б моїм бажанням. Це було Господнім рішенням”.

Уже в 19 років старійшина Разбанд засвоїв подібний 
урок про підкорення Господнім рішенням. Він мав надію, 
що служитиме на місії в Німеччині, як його батько і стар-
ший брат, але був покликаний у Місію Східних Штатів 
(США). Він звернувся до Писань і прочитав у 100- му роз-
ділі Учення і Завітів: 

“Отже, ідіть за Мною і послухайте пораду, яку Я дам вам.
… Широкі двері буде відкрито у краях навколишніх  

на цій східній землі. …
Отже, істинно Я кажу вам, підносьте свої голоси до 

цього народу” (вірші 2, 3, 5).
Він мав свідчення, що Господь хотів, аби він служив  

у Місії Східних Штатів.
Старійшина Разбанд народився 6 лютого 1951 року в сі-

мʼї зі скромним достатком. “Я мав батька, водія вантажівки 
[він розвозив хліб], і дорогу матір [домогосподарку]”,—
сказав він. Він походить із сімʼї, багато поколінь якої є 
святими останніх днів, і цінує цей спадок.

У 1973 році він одружився з Мелані Твітчелл. У них  
5 дітей і 24 онуки. Старійшина 
Разбанд висловлює вдячність своїй 
дружині за її допомогу впродовж 
42 років, бо завдяки цьому він став 
тим, ким є сьогодні. “Моя дружина  
взяла мене, як гончар глину, і зро-
била з мене щось таке, що справді 
має значення. … Її духовний вплив 
не тільки привів мене до цього  
чудового й особливого покли-
кання, але і до всього, що я зро-
бив духовно”.

У 1987 р. старійшина Разбанд 
став президентом і виконавчим 
директором однієї всесвітньої 
хімічної корпорації. Він навчився 
від своїх провідників, як бути 
більш ефективним у церковному 

служінні. “Завдяки своїй професії я дізнався, що … люди 
важливіші за все інше, що ми можемо робити”. Він також 
“набув багато- багато навичок провідника … , які допома-
гали [йому] також і як генеральному авторитету”.

Старійшина Разбанд мав безліч нагод застосовувати ті 
навички. Він служив єпископом, президентом місії, генераль-
ним авторитетом сімдесятником з 2000 року; наглядачем 
за Північноамериканською Західною та Північно- західною 
територіями і трьома територіями в Юті; радником в пре-
зидентстві Центральноєвропейської території; виконавчим 
директором Храмового відділу; членом президентства сімде-
сятників з 2005 року; і старшим президентом сімдесятників з 
квітня 2009 року.

Його церковні призначення дали йому відчути любов 
до членів Церкви скрізь. Він каже членам Церкви: “Ваша 
віра зміцнює нашу віру; ваші свідчення укріпили наші 
свідчення” (сторінка 90).

Старійшина Разбанд упокорений, щоб служити апосто-
лом Господа Ісуса Христа. “У мене завжди було бажання 
служити Йому,—сказав він.—  Я буду присвячувати своє 
життя, свої таланти і все, що я маю тепер, до кінця свого 
життя. Я зобовʼязався зробити це. Робити це— велика честь 
для мене”. ◼
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Розмірковуючи про своє 
покликання в Кворум 

Дванадцятьох Апосто-
лів, старійшина Гарі Е. 

Стівенсон приходить до висновку, що його служіння в 
Господньому царстві, і особливо як апостола, буде більше 
стосуватися провідництва через служіння, ніж служіння 
через провідництво.

“Ісус Христос вважав Себе слугою,— сказав старій-
шина Стівенсон під час прес- конференції після свого 
підтримання.—  Ми також вважаємо себе слугами” (див. 
Марк 10:44).

Покликання старійшини Стівенсона у Кворум Дванад-
цятьох Апостолів прийшло до нього несподівано. Однак 
він відчуває, що його служіння в Церкві— особливо гене-
ральним авторитетом з 2008 по 2012 роки та Верховним 
єпископом з березня 2012 року— допомогло йому підготу-
ватися до його нових обовʼязків.

Серед найголовнішого, що він дізнався в Господньому 
служінні,— це те, що великою є цінність дітей Небесного 
Батька. Старійшина Стівенсон чекає на збільшення мож-
ливостей, які він матиме як апостол, щоб спілкуватися з 
Божими дітьми по всьому світу і свідчити їм.

Він також чекає на продовження співпраці з тими, хто 
веде Господню Церкву. “Уже подумати про те, що ти си-
диш на раді і можеш вчитися [у них], бути навченим [ними] 
і відчувати їхню силу та їхнє свідчення про Ісуса Христа 
та Його Спокуту,— сказав він,— є чимось таким, що, я вірю, 
буде чудовим досвідом”.

Гарі Е. Стівенсон народився 6 серпня 1955 р. в сімʼї 
Евана Н. і Вери Джин Стівенсон. Коріння його сімʼї сягає аж 
до перших піонерів- святих останніх днів в Юті. Він виріс 
на півночі долини Кеш, штат Юта, в сімʼї, життя якої було 
зосереджено на євангелії, де він навчився цінності праці 
й важливості служіння. Його батько, 
“єпископ моєї молодості”, часто запро-
шував його відвідувати з ним багатьох 
вдів, які жили в їхньому приході. 
Уроки, які молодий Гарі засвоїв від 
свого батька про турботу та служіння, 
схожі на Христові, залишили в нього 
незабутнє враження й будуть добре 
допомагати йому, коли він служитиме 
Верховним єпископом.

“Єпископи в Церкві,— сказав він,— 
справді є моїми героями”.

Серйозне служіння старійшини Стівенсона в Церкві 
почалося, коли він був покликаний місіонером повного дня 
в Японську Фукуокську місію, де він розвинув у собі любов 
до японців та їхньої мови, якою він і досі вільно володіє. 
Після місії він навчався в Університеті штату Юта, де й 
зустрів свою майбутню дружину, Лесу Джин Хіглі. Вони 
одружилися в храмі Айдахо Фоллз в 1979 році і є батьками 
чотирьох синів. Старійшина Стівенсон отримав ступінь у 
галузі управління бізнесом зі спеціалізацією у маркетингу. 
З часом він у партнерстві з іншими заснував одну з провід-
них світових фірм з виробництва й продажу тренажерів і 
був її президентом та виконавчим директором.

Сімʼя Стівенсон кілька років жила в Японії. У 2004 р. ста-
рійшина Стівенсон був покликаний служити президентом 
Японської Нагойської місії. Після свого покликання сімде-
сятником у 2008 році він служив радником і президентом 
у Північноазійській території. Він служив президентом цієї 
території, коли в 2011 році на північному узбережжі Японії 
стався сильний землетрус, викликавши величезний цунамі, 
що забрали тисячі життів. Той досвід виявився визначаль-
ним у його житті.

Старійшина Стівенсон допомагав упорядковувати допо-
могу Церкви, яка надавала продукти харчування, необхідні 
речі, підтримку та довгострокову допомогу.

“Це був доказ того, що Церква Ісуса Христа виконує 
один зі своїх божественно призначених обовʼязків— 
турбуватися про бідних і нужденних”,— згадує він. Він 
сказав, що то був священний привілей “служити і бла-
гословляти, і орга-
нізовувати надання 
допомоги”. ◼

Старійшина Гарі Е. Стівенсон
Кворум Дванадцятьох Апостолів
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Старійшина Дейл Г. Ренлунд
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Його першим призначенням було служити у президентстві 
Південно- східної Африканської території. Старійшина 
Ренлунд полишив свою карʼєру лікаря й викладача, але 
його дружина, каже він, “принесла ще більшу жертву”. Коли 
старійшина Ренлунд був покликаний, Рут була президен-
том своєї власної юридичної фірми, і вона також залишила 
свою роботу. Але відтоді, як вони одружилися в 1977 році, 
каже він, вона завжди була “у всьому” і була для нього дже-
релом великої сили.

Перебуваючи в Африці, старійшина і сестра Ренлунд 
були “навчені святими, що насправді має значення”. Одного 
разу в Демократичній Республіці Конго старійшина Рен-
лунд запитав членів Церкви, які в них були труднощі. Він 
згадує, що після певного умовляння “один літній чоловік 
встав і сказав: “Старійшино Ренлунд, та хіба ж ми можемо 
мати труднощі? Ми ж маємо євангелію Ісуса Христа”. 
Старійшина Ренлунд згадує: “Ми з дружиною хочемо бути 
схожими на тих кананганських святих. … Вони, здається, 
не мають нічого, але вони мають все”.

На завершення свого першого виступу в якості апостола 
старійшина Ренлунд свідчив: “Усім своїм серцем я хочу 
бути істинним послідовником Ісуса Христа. Я люблю Його. 
Я захоплююсь Ним. Я свідчу про Його живу реальність. Я 
свідчу, що Він є Помазаником, Месією” (сторінка 94). ◼

Після першого здивування, 
викликаного покликанням 

його в Кворум Дванадцятьох 
Апостолів, старійшина Дейл 

Г. Ренлунд став разом зі своєю дружиною Рут на коліна, 
прагнучи отримати свідчення про те, що “Бог спрямовує 
цей курс”.

Старійшина Ренлунд прагнув того напрямку багато 
разів: як генеральний авторитет, як кардіолог і як чоло-
вік та батько. Коли, наприклад, він працював лікарем- 
ординатором під час стажування в штаті Меріленд, США, 
його дружина захворіла на рак яєчників. Їхній доньці тоді 
було лише 16 місяців. У ті важкі дні старійшина Ренлунд 
відчував, що його близькість до Господа відновлювалась, 
коли Рут дякувала Господу в молитві за те, що вони були 
запечатані в храмі.

Старійшина Ренлунд працював кардіологом, лікуючи 
пацієнтів із серцевою недостатністю. Він бачив смерть 
багатьох пацієнтів. Але після смерті пацієнта на імʼя Чед 
емоційна відстороненість, якої він як лікар дотримувався в 
кризові моменти, зникла, коли в лікарняну палату увійшли 
батьки Чеда. У той момент він побачив Чеда їхніми очима.

Про той випадок старійшина Ренлунд сказав так: “Тепер 
я розумію: у Церкві, щоб ефективно служити іншим, ми 
повинні дивитися на них батьківськими очима, очима Не-
бесного Батька. Тільки тоді ми можемо збагнути справжню 
цінність чиєїсь душі” (сторінка 94).

Дитинство старійшини Ренлунда та його служіння  
в Церкві також допомогло йому 
підготуватися, щоб дивитися на 
інших Господніми очима та розу-
міти, що всі члени Церкви різні.

Дейл Ренлунд народися 13 
листопада 1952 року в сімʼї швед-
ських іммігрантів, які приїхали в 
штат Юта, щоб бути запечатаними 
в храмі. Коли Дейл був ще хлопчи-
ком, сімʼя переїхала у Фінляндію, 
а потім назад у Швецію. Через 
три роки він повернувся зі своєю 
сімʼєю до Юти. У 19 років він був 
покликаний служити на місії пов-
ного дня у Швецію.

У 2009 р. старійшина Ренлунд 
був покликаний служити генераль-
ним авторитетом сімдесятником. 
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Ще з юного віку старійшина Л. Уітні Клейтон навчився 
любити роботу і сім’ю. Рано вранці кожної суботи 

його батько, лікар, їхав з дому, щоб виконувати свої ме-
дичні обов’язки. Перед цим він писав на дошці список усіх 
рутинних домашніх справ, які треба було зробити того 
дня. Коли він повертався, то приєднувався до синів і пра-
цював разом з ними. Від свого батька старійшина Клейтон 
дізнався, як треба ставитися до роботи, і це благословило 
його життя.

Сім’я старійшини Клейтона також знала, що вечеря 
означає час для сім’ї. “Ми розмовляли про політику, про те, 
що трапилося в школі, про сусідів, євангелію і Церкву. … То 
були чудові складові зростання”. Він і його дружина запрова-
дили таке обговорення під час їжі зі своїми власними дітьми.

6 жовтня 2015 року старійшина Клейтон став старшим 
президентом сімдесятників. Він замінив старійшину Рональда 
А. Разбанда, якого було покликано як члена Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів.

Старійшину Клейтона було підтримано як генераль-
ного авторитета сімдесятника 31 березня 2001 року. Він 
служив як член президентства сімдесятників з 2008 року 
і мав відповідальність наглядати за територіями в Юті. 
Він допомагав старійшині Девіду А. Беднару, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, у нагляді за Південно- східною і 
Західною територіями Африки. Він також служив членом 
Комітету зі зв’язків з громадськістю. Він служив радни-
ком в президентстві Південної Південноамериканської 
території у 2002– 2003 роках і як президент цієї території 
у 2003– 2006 роках.

Він народився у Солт- Лейк- Сіті, штат Юта, США, у 
1950 році. У 1973 році він одружився в Солт- Лейкському 
храмі з Кеті Енн Кіпп. Вони є батьками 7 дітей і мають 
20 онуків.

Старійшина Клейтон отримав ступінь бакалавра з фінан-
сів в Університеті Юти і ступінь з юриспруденції в уні-
верситеті Пейсифік. Він працював юристом у Каліфорнії, 
США, з 1981 по 2001 роки.

Він служив територіальним сімдесятником, регіональ-
ним представником, радником президента місії, членом 
вищої ради, єпископом, президентом місії колу та вчителем 
з євангельського вчення. Він служив місіонером повного 
дня в Перу з 1970 по 1971 роки. ◼

Старійшина Л. Уітні Клейтон
Старший президент у президентстві 
сімдесятників

Старійшина Герріт В. Гонг
Президентство сімдесятників

Старійшина Герріт В. Гонг, який нещодавно був покли-
каний служити в президентство сімдесятників, памʼятає 

спонукання, що прийшло до нього, коли він служив місіо-
нером на Тайвані.

Один зацікавлений євангелією прийшов на причасні 
збори. “Я відчув натхнення написати йому коротку записку 
азбукою Морзе, щось на зразок “Вітаємо вас на причасних 
зборах. Раді вас бачити тут!”

Цей зацікавлений євангелією виявився радіооператором 
і дуже зрадів цьому отриманому повідомленню. Я був вра-
жений, як те, що я вивчив роками раніше, допомогло мені 
… встановити контакт з певною людиною в конкретний 
спосіб”,— каже старійшина Гонг.

Навчання і вміння простягнути руку іншим було курсом 
життя старійшини Гонга із самого дитинства, коли він, бувши 
бойскаутом, вивчив азбуку Морзе. У 1977 р. він отримав 
ступінь бакалавра мистецтв у галузі азійських досліджень і 
університетських досліджень в Університеті Бригама Янга, 
у 1979 р.— ступінь магістра філософії, а в 1981 р.— ступінь 
доктора в галузі міжнародних відносин в Оксфордському 
університеті.

Старійшина Гонг служив у багатьох церковних покликан-
нях, у т.ч. членом вищої ради, провідником групи первосвя-
щеників, президентом Недільної школи, учителем семінарії, 
єпископом, президентом місії колу, президентом колу і 
територіальним сімдесятником. На час свого покликання 
генеральним авторитетом у 2010 році він служив членом 
Пʼятого кворуму сімдесятників у території Південної Юти.

У 1985 р. старійшина Гонг працював спеціальним  
помічником держсекретаря в Держдепартаменті США,  
а в 1987 році— спеціальним помічником посла США в  
Пекіні, Китай. З 1989 по 2001 роки він служив на кількох 
посадах в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень  
у Вашингтоні, округа Колумбія.

Герріт В. Гонг народився в 1953 році в Редвуд- Сіті, штат 
Каліфорнія, США. Він та його дружина, Сюзен Ліндсі Гонг, 
є батьками чотирьох дітей і мають трьох онуків. Дідусь і 
бабуся старійшини Гонга іммігрували до Сполучених Шта-
тів Америки з Китаю. Він дослідив свій родовід вглиб на 33 
покоління— до Першого Дракона Гонга, який народився у 
837 р. н.е. на півдні Китаю в кінці правління династії Тан. ◼



139ЛИСТОПАД 2015 Р.

Єпископ Джеральд Коссе
Верховний єпископ

Єпископ Дін М. Девіс
Перший радник у Верховному єпископаті

Джеральд Коссе ще успішно працював у сфері поста-
вок продовольчих товарів у Франції у віці 33 років, 

коли президент його компанії запросив його до приватної 
бесіди. Він помітив духовні переконання Джеральда, його 
здатність приймати правильні рішення та об’єднувати 
працівників— риси, які розвинулися завдяки діяльності, слу-
жінню і провідництву в Церкві. Президент зробив висно-
вок, що Джеральд був людиною, якій він міг довіряти.

Джеральд був здивований, коли незабаром отримав 
призначення керувати 1800 працівниками. На час, коли 
через 10 років, у квітні 2008 року, його покликали служити 
генеральним авторитетом Церкви, він керував кількома 
компаніями з поставок продовольчих продуктів.

Бізнес єпископа Коссе разом з його навичками управ-
ління, а також його досвід у церковному служінні й провід-
ництві, добре допоможуть йому, коли він стане Верховним 
єпископом Церкви. Єпископ Коссе, який служив першим 
радником у Верховному єпископаті з березня 2012 року, 
отримав своє нове покликання через кілька днів після 
жовтневої генеральної конференції. Він замінив старійшину 
Гарі Е. Стівенсона, якого було підтримано як члена кворуму 
Дванадцятьох Апостолів 3 жовтня 2015 року.

Єпископ Джеральд Джин Коссе, 15- й Верховний єпи-
скоп Церкви, народився у Бордо, Франція, у 1963 році. Він 
одружився з Валері Бабін у 1986 році в Бернському Швей-
царському храмі. У них п’ять дітей і п’ять онуків.

Крім досвіду роботи у Верховному єпископаті й слу-
жіння сімдесятником, він служив радником у президентстві 
Європейської території, територіальним сімдесятником, 
президентом колу, радником президента колу, радником 
єпископа, провідником групи первосвящеників і президен-
том кворуму старійшин.

Ще молодим чоловіком єпископ Коссе відчув щастя і 
набув віру завдяки служінню в Церкві. Коли йому було 
12 років, він служив піаністом у Початковому товаристві; 
він став президентом Недільної школи у віці 16 років. 
Він також активно виконував обов’язки Ааронового 
священства.

“Служіння в Церкві, разом з допомогою батьку в його 
служінні єпископом і президентом філії, допомогли мені 
отримати моє свідчення”,— каже він.

Єпископ Коссе отримав ступінь магістра з бізнесу в 
школі бізнесу ESSEC у Франції в 1987 році. До початку своєї 
кар’єри він служив у Повітряних силах Франції, де його 
було призначено до агентства НАТО. ◼

“Як підлітку,— каже єпископ Дін М. Девіс,— мати  
найкраще подвір’я у нашій окрузі приносило мені  

радість, і я засвоїв важливий урок: що трохи додаткових  
зусиль, можуть призвести до реальних змін майже у 
всьому, що ми робимо”. Робити щось додатково стає 
нормою, що продовжує добре служити йому як новому 
першому раднику у Верховному єпископаті.

Єпископ Девіс служив другим радником єпископа Гарі 
Е. Стівенсона, якого 3 жовтня 2015 року було підтримано 
як члена Кворуму Дванадцятьох Апостолів.

Дін Майрон Девіс народився в Солт- Лейк- Сіті, штат 
Юта, США, у 1951 році. Він є одним з восьми дітей своїх 
батьків. Він висловлює вдячність батькам, які не тільки 
любили і виховували своїх дітей, але також допомагали їм 
мати вдячність за благословення роботи. Він одружився з 
Дарлою Джеймс у 1973 році в Солт- Лейкському храмі. У 
них 5 дітей і 14 онуків.

Єпископ Девіс засвоїв важливий урок, коли жив у Сан- 
Франциско, штат Каліфорнія, США, у 1989 році. Під час 
землетрусу він бачив великі руйнування будинків, які не 
мали надійного фундаменту. “Обмірковуючи події того дня, 
я отримую у своєму розумі та серці підтвердження того, 
що щоб успішно встояти під час бур, землетрусів та не-
гараздів життя, ми повинні будувати на надійному фунда-
менті … фундаменті Ісуса Христа” (“Надійний фундамент”, 
Ліягона, травень 2013, с. 9).

Єпископ Девіс почав працювати в Церкві з липня 
1995 року. Нещодавно він був керуючим директором  
Відділу особливих проектів Церкви і відповідав за нерухо-
мість особливого призначення, проекти храмів та будів-
ництво храмів.

До своєї праці в Церкві єпископ Девіс працював у High 
Industries, Inc., в Ланкастері, штат Пенсільванія, і Bechtel 
Investments, Inc., в Сан- Франциско, штат Каліфорнія. Він 
здобув ступінь бакалавра з економіки сільського господар-
ства в Університеті Бригама Янга і завершив спеціальну 
програму для керівників у Стенфордському й Нортвестер-
ському університетах.

Єпископ Девіс служив президентом Сан- Хуанської місії в 
Пуерто- Ріко, радником президента місії, президентом колу, 
радником президента колу, виконавчим секретарем колу, 
членом вищої ради, в кількох єпископатах і місіонером 
повного дня місії в Уругваї/Парагваї. ◼
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Єпископ В. Крістофер 
Уедделл
Другий радник у Верховному єпископаті

Брат Брайан К. Ештон був покликаний служити у гене-
ральному президентстві Недільної школи відразу ж 

після закінчення його служіння в якості президента Те-
хаської Хʼюстонської Південної місії. Про це покликання 
було оголошено в червні, і він був підтриманий під час 
жовтневої генеральної конференції 2015 року.

Брат Тед Р. Каллістер продовжує служити генеральним 
президентом, а брат Девін Г. Дюррант, який служив дру-
гим радником з квітня 2014 року, став першим радником.

Вакансія в президентстві зʼявилася через те, що Джон 
С. Теннер був призначений служити в якості президента 
Університету Бригама Янга- Гаваї. 

Брайан Кент Ештон народився в Прово, штат Юта, 
США, у 1969 році, у сімʼї Кента і Вікі Браун Ештон. Він— 
найстарший із девʼяти дітей. Він памʼятає своїх батьків як 
послідовних вчителів євангелії вдома.

Брат Ештон відслужив місію повного дня в Півден-
ній Лімійській Перуанській місії. Своє рішення служити 
він прийняв під впливом хорошого друга, який відчув 
спонукання сказати йому, що йому потрібно служити 
на місії. Коли його друг висловив свої почуття, Брайан 
відчув підтвердження цьому від Духа. На місії він мав 
серйозні проблеми зі здоровʼям, коли був покликаний 
служити президентом великої філії. У цей час він палко й 
постійно молився Небесному Батькові про допомогу. “Я 
навчився покладатися на Нього, і Він приходив мені на 
допомогу,— сказав він.—  Якщо навчитися покладатися на 
Нього, то все змінюється”.

Після місії він навчався в Університеті Бригама Янга,  
де й зустрів свою майбутню дружину, Мелінду Ерл. Проте 
до їхнього одруження вона поїхала служити в Малагську 
Іспанську місію, а брат Ештон у цей час працював на 
Середньому Заході Сполучених Штатів. Після її місії вони 
одружилися в храмі Сент- Джордж, штат Юта. У них се-
меро дітей.

Брат Ештон отримав ступінь магістра з управління 
бізнесом в Гарвардському університеті, а сестра Ештон 
навчалася в медичній школі. Брат Ештон— підприємець і 
започаткував кілька компаній.

Брат Ештон до цього служив єпископом, членом вищої 
ради, президентом кворуму старійшин і вчителем з Єван-
гельського вчення. ◼

Брайан К. Ештон
Другий радник у генеральному 
президентстві Недільної школи

Як волейболіст університету, Крістофер Уедделл отримав 
стипендію Університету штату Каліфорнія в Сан- Дієго. 

Він був вдячний єпископу, який запитував його про інші 
речі, коли він приїжджав додому під час канікул.

“Він не сказав: “Як справи з волейболом?”, але запи-
тав: “Як справи? Чи промовляєш ти молитви, залишаєшся 
сильним, залишаєшся активним у Церкві?” Я дуже вдячний 
за ці запитання [про] … речі, що є найбільш важливими”,— 
згадує єпископ Уедделл.

Зосередження на найбільш важливому допомогло єпи-
скопу Уедделлу жити за двома девізами сім’ї: “Повертайся 
з честю” і “Довіряй Господу”. Така довіра дозволила йому 
відкласти волейбол і поїхати служити на місії. Після повер-
нення з місії це дозволило йому продовжувати романтичні 
стосунки на великій відстані з молодою жінкою з іншого 
університету. Пізніше, після їхнього одруження, довіра до 
Господа дозволила їм прислухатися до Духа, коли вони 
приймали рішення про переїзд.

“Ви робіть речі Господнім шляхом,— каже він,— і все 
вийде добре”.

Довіра Господу продовжить благословляти єпископа 
Уедделла, який служив генеральним авторитетом сімде-
сятником з квітня 2011 року, коли зараз він став другим 
радником у Верховному єпископаті.

Вейн Крістофер Уедделл народився в Лос- Анжелесі, штат 
Каліфорнія, у 1959 році. Він одружився з Керол Стенсел у 
липні 1984 року в Лос- Анджелеському Каліфорнійському 
храмі. Вони є батьками чотирьох дітей і мають трьох онуків. 
Він був радником в президентстві Північно- західної Півден-
ноамериканської території і недовго жив у Перу.

Єпископ Уедделл у 1984 році отримав ступінь бакалавра 
в університеті штату в Сан- Дієго. Він також закінчив аспі-
рантуру в УБЯ за фахом магістр з управління бізнесом для 
вищого керівництва. Починаючи з 1984 року, він працював 
з Меррілл Лінч, де він став першим віце- президентом з 
інвестицій.

Єпископ Уедделл служив територіальним сімдесятни-
ком, президентом Барселонської Іспанської місії (де він ра-
ніше служив місіонером повного дня), президентом колу, 
радником в президентстві колу, радником в президентстві 
місії, єпископом і радником в єпископаті. ◼
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Церква запросила жінок слу-
жити в трьох головних радах 
провідництва.

Сестра Лінда К. Бертон, генераль-
ний президент Товариства допомоги, 
буде служити у Виконавчій раді з 
питань священства і сімʼї (колишня 
Виконавча рада священства). Сестра 
Бонні Л. Оскарсон, генеральний пре-
зидент Товариства молодих жінок, 
буде служити у Виконавчій раді з 
питань місіонерської роботи. І сестра 

Розмарі М. Уіксом, генеральний пре-
зидент Початкового товариства, буде 
служити у Виконавчій раді з питань 
храму та сімейної історії.

Хоч протягом десятиліть жінки 
у генеральних президентствах 
Товариства допомоги, Товариства 
молодих жінок та Початкового това-
риства регулярно сприяли й давали 
поради в цих радах, це запрошення 
передбачає їхню постійну роль в 
цих радах. ◼

Жінки- провідники приєднуються  
до церковних рад

Зліва: Розмарі М. Уіксом, генеральний президент Початкового товариства; Бонні Л. 
Оскарсон, генеральний президент Товариства молодих жінок; Лінда К. Бертон, генераль-
ний президент Товариства допомоги

У вересні церковне видання 
Біблії португальською мовою 

стало доступним он- лайн на сайті 
AsEscrituras. lds. org, а також на за-
стосунку Gospel Library для мобіль-
них телефонів. Інші формати, такі 
як ePub і PDF, також є доступними. 
Друкована версія буде доступною 
у березні 2016 р., аудіо видання 
та видання шрифтом Брайля також 
зʼявляться в 2016 році.

Основою нового видання, що 
має назву Bíblia Sagrada, Almeida 
2015, є видання Біблії 1914 р. у 
перекладі Жоао Феррейри Аньєса 
де Альмейди, яке було вибране зав-
дяки високій якості перекладу. Під 
керівництвом Першого Президент-
ства і Кворуму Дванадцятьох Апо-
столів команда, що складалася з 
генеральних авторитетів, територі-
альних сімдесятників, професійних 
лінгвістів та членів Церкви, працю-
вала пʼять років, щоб переглянути 
й підготувати це нове церковне 
видання. Приблизно 1,4 мільйони 
членів Церкви розмовляють порту-
гальською мовою. ◼

Церковне 
видання Біблії 
португальською 
мовою
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Благодійна організація СОД, гума-
нітарна рука Церкви, продовжує 
надавати допомогу в місцях, 

де через різні кризи багато людей 
опиняються в надзвичайно важких 
обставинах. Ось кілька прикладів:
• Конфлікт в Україні став причиною 

переселення мільйона людей, 
починаючи з 2014 року. Шістдесят 
процентів переселенців— літні 
люди. Благодійна організація 
СОД приєдналася до програми 
розвитку Організації Обʼєднаних 
Націй, щоб разом координувати 
зусилля з місцевими неурядовими 
організаціями, які піклуються про 
бідних і літніх переселенців. Бла-
годійна організація СОД надала 
засоби гігієни, санітарні комплекти 
та 3- місячні запаси харчування для 
37 обʼєктів, які будуть допомогою 
для 13000 людей.

• Починаючи із січня більше 
350000 біженців, що рятуються 
від громадянської війни в Сирії, 
шукали притулку в Європі, багато 
хто очікує, що до кінця року їхня 

кількість подвоїться. Благодійна 
організація СОД співпрацює з 
міжнародними неурядовими ор-
ганізаціями, місцевими муніципа-
літетами та державними органами 
влади, щоб задовольнити потреби 
біженців, і надає ресурси для міс-
цевих громад Церкви, щоб вони 
використовували їх відповідно  
до ситуації.

• Щоб забезпечити кращий при-
тулок у таборах для біженців по 
всьому світу, Благодійна органі-
зація СОД бере участь в проекті 
Управління верховного комісара 
Організації Обʼєднаних Націй у 
справах біженців. Міжнародний 
меблевий торговець розробив 
конструкцію, яка має переваги у 
порівнянні з наметами. Ця кон-
струкція має двері й вікна для під-
вищеної безпеки та більш тверду 
покрівлю, що захищає мешканців 
від стихій. Уже зібрано 333 оди-
ниці такого житла, які Благодійна 
організація СОД надала табору бі-
женців в іракському Курдистані. ◼

Надання допомоги біженцям

У Різдвяну пору 2015 року 
Церква виступить з мульти-

медійною ініціативою під назвою 
“Спаситель народився”. Ця ініціа-
тива призначена перш за все, щоб 
знайти, пізнати і наслідувати Ісуса 
Христа та отримати благословення, 
які стали можливими завдяки 
Його народженню, вченням і 
Спокуті. Центральне місце в цій 
ініціативі відведено новому відео, 
де показано дітей з усього світу, 
які діляться своїми свідченнями 
про Спасителя та святкують Його 
народження у Віфлеємі— більш як 
2000 років тому. Подивіться це 
відео і дізнайтеся більше про важ-
ливість Ісуса Христа, зайшовши на 
сайт різдво. mormon. org. ◼

Різдвяна медійна 
ініціатива
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Діти по всьому світу з ентузіазмом 
відгукнулись на проведення кам-

панії служіння, яку розпочали журнали 
Церкви. Журнали запросили дітей 
знайти шляхи для служіння, потім 
обвести на аркуші паперу свою руку, 
написати на цьому зображенні руки 
про своє служіння і прислати його в 
журнал Ліягона.

Журнали отримали такі зобра-
ження руки більш як від 30000 дітей, 
які із задоволенням ділилися любовʼю 
Спасителя, благословляючи сімʼї та 
ближніх по всьому світу.

На проведення цієї кампанії  
надихнув виступ “Ви— Мої руки” пре-
зидента Дітера Ф. Ухтдорфа, другого 
радника у Першому Президентстві, 
на квітневій генеральній конфе-
ренції 2010 року. Президент 

Ухтдорф розповів історію про статую 
Ісуса Христа, пошкоджену під час 
Другої світової війни. Оскільки руки 
на статуї відновити було неможливо, 
городяни на пʼєдесталі додали такий 
напис: “Ви—Мої руки”.

Вияви служіння дітей були такі ж 
неповторні, як і зображення рук, які 
вони надіслали. Наприклад:

Наталі С., 5 років, з Гонконга надіс-
лала два зображення руки. На одному 
було написано: “Я допомагала моїй 
мамі вдома”, а на іншому: “Я допома-
гала котити крісло на колесах якійсь 
людині”.

Ерік С., 11 років, з Росії написав: 
“У місті, де я живу, холодні зими”. 

Одна сімʼя переїхала до його міста, 
і в них не було теплого одягу. “Я 
зміг віддати свою куртку Артуру— 
сказав Ерік,— і ми подружилися”.

Десятирічна Габріела П. з 
Венесуели написала друкованими 
літерами на зображенні своєї руки: 
“У нас в школі я зі своїми друзями 
була на уроці гри в шахи. Коли я 
шукала собі партнера для гри, то 
побачила нового хлопчика, який 
здавався сумним. Я захотіла допо-
могти, та не знала як. Тоді голос 
сказав мені, що мені просто треба 
стати для нього другом. Я підійшла 
до нього і заговорила. Тепер ми 
найкращі друзі”.

Упродовж двох тижнів у вересні 
та жовтні зображення рук були 
виставлені в Головному управлінні 
Церкви в Солт- Лейк- Сіті, штат 

Юта, США. ◼

Діти кажуть: “Ми— Його руки”



19 вересня 2015 року президент 
Рассел М. Нельсон, президент 

Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
головував на освяченні місця у 
штаті Пенсільванія, США, де Джозеф 
Сміт і Олівер Каудері отримали 
Ааронове священство від Івана 
Христителя. У 1820- х роках ця 
місцевість була відома як Гармоні, 
штат Пенсільванія, і там відбулося 
багато подій в ранній історії 
відновленої Церкви:

• Зустріч Джозефа Сміта і Емми 
Гейл, їхні побачення та ранній пе-
ріод їхнього подружнього життя.

• Прибуття Олівера Каудері, який 
допомагав, бувши писарем при 
перекладі Книги Мормона.

• Переклад більшої частини Книги 
Мормона.

• Відновлення Ааронового священ-
ства і (хоч точно місце й невідоме) 
Мелхиседекового священства.

• Перші хрищення в сучасні часи, 

які було виконано повноваженням 
священства.

• Були отримані одкровення, які 
стали п’ятнадцятьма розділами 
Учень і Завітів та частиною Доро-
гоцінної Перлини.

Нещодавно поновлений комплекс 
складається з центру для відвідувачів, 
який використовується і як дім зборів 
для місцевої філії; реконструйованих 
будинків Джозефа і Емми та Емми-
них батьків, Ісака та Елізабет Гейл; 
і доступу до річки Сасквеганни, де, 
як вважається, відбулося хрищення 
Джозефа і Олівера.

“В Гармоні у Джозефа Сміта  
була можливість духовно усамітни-
тися й мати захист, що дозволило 
йому зосередитися на перекладі 
Книги Мормона”,— сказав президент 
Нельсон.—  Упродовж цього періоду 
Господь наставляв Джозефа для його 
божественної ролі пророка, провидця 
і одкровителя”. ◼

Освячення місця, де було  
відновлено священство

Студенти семінарії добре поста-
вилися до підвищених вимог 

для успішного закінчення навчання, 
які були введені минулого року. 
Нещодавно опубліковані дані пока-
зують, що 81 процент зареєстрова-
них студентів пройшли оцінювання 
в кінці семестру; відвідуваність 
виросла з 71 до 77 процентів і 
приблизно 80 процентів студентів 
задовольняють вимогам стосовно 
читання.

Ці нові вимоги дозволяють 
учителям наголошувати під час 
навчання на ключових ученнях, а 
студентам— зосереджуватися на тих 
самих ученнях.

По всьому світу в семінарії 
зареєстровано приблизно 400000 
молодих чоловіків і жінок. ◼

Студенти 
семінарії 
оцінюють 
вивчене ними

Президент Рассел М. 
Нельсон і його дру-

жина, Венді, на екскур-
сії у домі, який є копією 

дому Джозефа і Емми 
Сміт, де була перекла-

дена більша частина 
Книги Мормона.
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“Мої брати і сестри, у нас є можливість сяяти 
навкруги кожного дня, якими б не були наші 

обставини”,— сказав Президент Томас С. Монсон 
під час 185- ї піврічної генеральної конференції 

Церкви. “Наслідуючи приклад Спасителя, ми 
матимемо можливість бути світлом в житті інших: 

членів нашої власної сім’ї і друзів, наших 
співробітників, просто знайомих або 

зовсім чужих людей”.




