
Ц Е Р К В А  І С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т И Х  О С Т А Н Н І Х  Д Н І В  •  С І Ч Е Н Ь  2 0 1 6

Говард В. Хантер:  
Батько, юрист, музикант, 

пророк, с. 18
Сила Книги Мормона  

змінювати ваше  
життя, сс. 24, 40, 56, 68, 72

Набуття знання  
про Божество, с. 32

Важко розбудовувати своє життя?  
Спробуйте Божий план, с. 62
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РУБРИКИ
8 Блокнот жовтневої  

конференції 2015 року

10 У що ми віримо: Ми віримо 
в позитивне ставлення

12 Наші домівки, наші сім’ї: 
Наш найкращий захист від 
порнографії
Керрі Хенсон Дженсен

14 Роздуми: Не те чудо,  
якого ми прагнули
Бріттані Кінг

15 Служіння в Церкві:  
Помоліться про це
Терін Тейлор

16 Церковні новини

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей: Притча 
про “Совиний експрес”
Старійшина Джеймс Е. Талмейдж

Ліягона, січень 2016

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого  

Президентства: Щастя  
для тих, кого ми любимо
Президент Генрі Б. Айрінг

7 Послання візитного  
вчителювання: Сім’я:  
Проголошення світові

СТАТТІ
18 Говард В. Хантер:  

Мій батько, пророк
Річард А. Хантер
Пророк останніх днів 
 очима сина.

24 Навертаюча сила  
Книги Мормона
Старійшина Кевін С. Гамільтон
Є один ключ до отримання 
свідчення про євангелію  
Ісуса Христа.

28 За Мною йдіть:  
Навчання основам вдома
Алісія Стентон і Наталі Кемпбелл
Ідеї про те, як щомісяця  
вивчати євангельські теми 
для молоді разом з сім’єю.

32 Пізнавати Божество
Старійшина Джеффрі Р. Холланд
Нам слід намагатися бути 
єдиними з Батьком, з Сином 
і зі Святим Духом, як про це 
за нас молився Ісус.НА ОБКЛАДИНЦІ

Перша сторінка обкладинки: 
Фотографія Президента Говарда В. 
Хантера з онучками Кетлін та Енн. 
Друга сторінка обкладинки: Abrar 
Мосін. Третя сторінка обкладинки: 
Фотографія Роберта Кейсі.
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Друга сторінка обкладинки: Abrar 
Мосін. Третя сторінка обкладинки: 
Фотографія Роберта Кейсі.

Please translate update to 
name: Abrar



2 Л і я г о н а

44 Явлені через одкровення  
реалії смертного життя
Старійшина Пол Б. Пайпер
Нам слід відкинути брехню 
Сатани, щоб відчути повноту 
смертного життя, яка веде до 
вічного щастя.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 Тема спільних заходів на 2016 
рік: Просуватися вперед з 
непохитною вірою в Христа
Генеральні президентства 
Товариства молодих чоловіків 
і Товариства молодих жінок

52 Рядок за рядком:  
2 Нефій 31:20

53 Плакат: Просуватися вперед

54 Пізнати Небесного Батька: 
Вивчення дуже важливої теми
Наскільки добре ви знаєте  
вашого Небесного Батька?

56 Мороній, моя мама  
і життєвий урок для мене
Луїза Хоу
Вивчення євангелії вдома 
було для мене великим 
благословенням.

58 Місце для нас

60 Відповіді церковних провідни-
ків: Як просуватися вперед
Старійшина Ніл Л. Андерсен

61 По суті

62 Дозвольте Богові бути  
вашим архітектором
Девід Діксон
У Бога є кращий план для  
вашого життя, ніж ви  
могли навіть мріяти.

М О Л О Д І

66 Діти, які високо тримають  
голову: Високо тримати  
голову в Ефіопії
Емі Джейн Левітт

68 Читати краще з кожним днем
Марісса Віддісон та 
Соня Квеналлата
Книга Мормона допомогла 
Джозефу навчитися краще 
читати!

70 Відповіді від апостолів:  
Як я можу отримати моє 
власне свідчення?
Старійшина Роберт Д. Хейлз

71 Уілфорд і його  
пожертвування від посту
Старійшина Чі Гонг (Сем) Вонг
Уілфорд не заробляє грошей,  
але все ж таки він хотів поді-
литися тим, що у нього було.

72 Книга Мормона навчає  
про Ісуса Христа
Усі пророки в Книзі Мормона 
навчали про Ісуса.

74 Герой з Книги Мормона:  
Нефій був слухняний

75 Я можу читати Книгу  
Мормона

76 Для молодших дітей:  
Подорож у пустині

79 Розмальовка: Я можу  
вибирати правду

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
знайти в цьому 
номері заховану 

Ліягону?  
Підказка: У яких 

подорожах ви 
побували?
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71
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Ідеї для домашнього сімейного вечора

ВАШОЮ МОВОЮ
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті 
languages.lds.org. Відвідайте сайт facebook.com/liahona.magazine (доступний 
англійською, португальською та іспанською), щоб знайти ідеї для домашніх сімейних 
вечорів, допомогу у підготовці до уроків Недільної школи та статті, якими ви можете 
поділитися з друзями та сімʼєю.

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.

Божество, 28, 32
Вивчення Писань, 12, 54, 

56, 58, 70, 72, 75
Віра, 50, 58, 60, 62, 80
Вічне життя, 50, 52
Діти, 14, 15, 44
Доброта, 18, 71
Домашній сімейний 

вечір, 12, 28, 54
Жертвування, 18, 71
Ісус Христос, 28, 32, 50, 

52, 70, 72
Книга Мормона, 12, 24, 

40, 41, 42, 43, 66, 68, 72, 
74, 75, 76

Любов, 4, 32, 50, 52, 60
Місіонерська робота, 

12, 58, 66
Молитва, 14, 15
Молодь, 50, 58
Навернення, 40
Навчання, 28
Надія, 50, 52, 60, 62
Небесний Батько, 32, 

54, 70
План спасіння, 28, 44
Поведінка, 10, 50
Пожертвування від 

посту, 71
Покликання, 15

Послух, 4, 32, 60, 62, 
70, 74

Пророки, 18, 28
Радість, 4, 10
Робота, 44
Свідчення, 32, 42, 58, 

66, 70
Свобода волі, 4, 44
Святий Дух, 4, 28, 32, 50, 

52, 70
Священство, 28, 50
Сім’я, 7, 12, 14
Хантер, Говард В., 18
Шлюб, 18, 44

У цьому номері є статті та вправи, якими можна скористатися на домашньому  
сімейному вечорі. Ось два приклади:

“За Мною йдіть: Навчання основам 
вдома”, с. 28: Ця стаття містить ідеї для 
навчання й вивчення стосовно шести тем. 
Для проведення домашнього сімейного 
вечора ви можете використати ідею, що 
закладена для молоді на січень в темі 
“Божество”. Ви також можете сімʼєю оз-
найомитися з навчальними методами, що 
описані в цій статті, та обговорити, які з 
них є особливо корисними для вашої сімʼї. 
Ви можете запропонувати членам сімʼї 
застосувати ці методи для підготовки й 
проведення уроків на наступних домашніх 
сімейних вечорах, беручи за основу єван-
гельські теми, про які сказано у цій статті.

“Подорож у пустині”, с. 76: Можете 
зробити у своєму домі якусь невелику 
смугу перешкод, можливо, переставивши 
для цього щось із меблів і перегоро-
дивши проходи мотузкою. Завʼяжіть 
очі всім членам сімʼї, за винятком 
одного, хто буде вказувати решті сімʼї, 
як подолати смугу перешкод. Після 
цього ви можете обговорити, як Небес-
ний Батько направляв Нефія та його 
сімʼю до обіцяної землі. Потім ви можете 
обговорити, як саме Небесний Батько 
надавав допомогу вам і вашій сімʼї, щоб 
ви могли безпечно повернутися додому, 
до Нього.
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Усі ми бажаємо щастя тим, кого любимо, і хо-
чемо, щоб у них було якомога менше страждань. 
Коли ми читаємо розповіді про щастя— і про 

страждання— у Книзі Мормона, наше серце стискується, 
коли ми думаємо про дорогих нам людей. Ось правдива 
розповідь про щасливий час:

“І сталося, що не було суперечок на цій землі через 
любов Бога, яка жила в серцях людей. 

І не було ані заздрощів, ані розбрату, ані заворушень, 
ані розпусти, ані неправди, ані вбивств, ніякої похітли-
вості; і певно не могло бути щасливішого народу серед 
усіх людей, яких було створено рукою Бога”.

Далі ми читаємо:
“І якими благословенними були вони! Бо Господь 

благословив їх у всіх їхніх діяннях; так, саме були вони 
благословенними і процвітаючими, доки сто і десять 
років не пройшло; і перше покоління від Христа пішло 
з життя, і не було суперечок по всій землі” (4 Нефій 
1:15–16, 18).

Люблячі учні Христа моляться й трудяться заради 
такого благословення для інших та для себе. З розпо-
відей у Книзі Мормона, а для багатьох з нас—з нашого 
власного досвіду, ми знаємо, що дар щастя є досяж-
ним. Ми знаємо, що шлях до щастя добре позначе-
ний. Ми також знаємо, що залишатися у стані щастя 
нелегко, якщо тільки, як це було з нефійцями після 
відвідування їх Спасителем, “любов Бога” не житиме 
в наших серцях.

Та любов була в серцях нефійців, бо вони дотри-
мувалися закону, який уможливлював це. Стислий 

зміст того закону передано у причасних молитвах, які 
починаються зі щиросердного благання до нашого 
люблячого Небесного Батька. Ми молимося серцем, 
сповненим віри в нашого особистого Спасителя і ве-
ликої любові до Нього. Ми зобовʼязуємося зі справжнім 
наміром взяти на себе Його імʼя, памʼятати Його і ви-
конувати Його заповіді. Зрештою, ми виявляємо віру в 
те, що Святий Дух, третій член Божества, може завжди 
бути з нами, свідчачи в наших серцях про Батька і 
Його Улюбленого Сина. (Див. УЗ 20:77, 79).

Завдяки присутності з нами Святого Духа наші серця 
можуть змінитися настільки, що нам хотітиметься 
відчувати любов нашого Небесного Батька і Господа 
Ісуса Христа. Відчути любов Бога у своїх серцях так 
само легко, як і втратити відчуття тієї любові в наших 
серцях. Наприклад, хтось може вибрати молитися 
Небесному Батьку не так часто або не платити повну 
десятину, або припинити бенкетувати словом Бога, 
або ігнорувати бідних і нужденних.

Будь- яке рішення не виконувати Господні заповіді 
може стати причиною того, що Дух залишить наші 
серця. Ця втрата призводить до зменшення щастя.

Щастя, якого ми бажаємо для дорогих нам людей, 
залежить від вибору, який вони роблять. Як би ми не лю-
били якусь дитину чи людину, зацікавлену євангелією, 
чи наших друзів, усе ж ми не можемо змусити їх вико-
нувати заповіді і тим самим ставати гідними присутності 
Святого Духа, щоб Він торкався й змінював їхні серця.

Тому найкращою нашою допомогою може бути все 
те, що скеровує дорогих для нас людей стежити за 

Президент 
Генрі Б. Айрінг
Перший радник 
у Першому 
Президентстві

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

Щастя  
ДЛЯ ТИХ, 

КОГО МИ ЛЮБИМО
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Президент Айрінг навчає, що щастя, яке ми відчува-
ємо в житті, залежить від рішень, які ми прийма-

ємо. Обговорюючи це послання, можете зосередитися 
на сказаному президентом Айрінгом про те, що ми 
можемо вибирати робити (наприклад, молитися, 

працювати, виявляти віру і щиро брати на себе 
зобовʼязання), що направлятиме нас до того шляху 
щастя. Ви можете запропонувати тим, кого навчаєте, 
написати про дві- три дії, які вони хочуть зробити і які 
можуть краще направляти їх до “шляху вічного щастя”.

власним вибором. Алма робив це 
через запрошення, яке можете про-
понувати і ви:

“Але щоб ви упокорилися пе-
ред Господом і прикликали Його 
святе імʼя, і пильнували, і молилися 
постійно, щоб вас не можна було 
спокусити понад те, що ви можете 

витримати, і таким чином щоб вас 
вів Дух Святий, щоб ви ставали 
покірними, лагідними, смиренними, 
терплячими, сповненими любові і 
всього довготерпіння;

Маючи віру в Господа; ма-
ючи надію, що ви отримаєте 
вічне життя; маючи любов Бога 

завжди у ваших серцях, щоб ви 
могли бути піднесеними в остан-
ній день і увійти до Його покою” 
(Алма 13:28–29).

Я молюся, щоб усі дорогі для 
нас люди могли прийняти натх-
ненне запрошення вибрати шлях 
до вічного щастя. ◼
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Завдання виявляти 
доброту

Коли Ісус відвідував людей 
в Америці, Він навчав їх  

любити одне одного і бути  
добрими. Що ви можете  
зробити, аби наслідувати Ісуса 
та любити людей? Ось кілька 
ідей. Ставте галочку після  
виконання кожного завдання.

Вчинки, які ведуть до щастя

Президент Айрінг навчає, що “щастя, якого ми бажаємо 
для дорогих нам людей, залежить від вибору, який 

вони роблять”.
Ви можете прочитати про те, якими можуть бути 

наслідки вибору, на прикладах Нефія, Ламана та Лему-
їла. Ламан і Лемуїл ремствували і не хотіли виконувати 
заповіді (див. 1 Нефій 2:12). Внаслідок цього на них та на 
їхніх нащадків зійшло прокляття і вони були відсічені від 
присутності Господа (див. 2 Нефій 5:20–24). Нефій зробив 
свій вибір— виконувати заповіді (див. 1 Нефій 3:7), і завдяки 
цьому він і його народ “жили щасливо” (2 Нефій 5:27).

МОЛОДІ

ДІТЯМ

Ви можете вибрати бути пра-
ведними і щасливими. Та люди 
навколо вас, можливо, і надалі 
будуть робити неправильний вибір, 
який призведе до нещастя чи дискомфорту. Хоча  
ці рішення приймають вони самі, ваш приклад може  
позитивно вплинути на їхній вибір. Як ваш вибір може  
зробити інших щасливими? Обговоріть з членами  
вашої сім’ї, якими різними способами ви можете  
позитивно вплинути на оточуючих і допомогти їм  
відчути щастя.

Я можу обняти 
когось, хто 
сумує. □

Я можу таємно 

служити 

комусь. □

Я можу прочитати 

або подивитися 

виступ з конференції 

про доброту. □

Я можу заспівати 
своїй сім’ї пісню 
Початкового 
товариства. □

Я можу усміхнутися 

комусь, хто 

виглядає 

самотнім. □

Я можу __________

__________________

______________. □

Я можу ___________

__________________

_____________. □
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Сім’я:  
Проголошення 
світові

Говорячи про генеральні збори 
Товариства допомоги в 1995 р., 

коли Президент Гордон Б. Хінклі 
(1910–2008) вперше зачитав доку-
мент “Сім’я: Проголошення світові”, 
Бонні Л. Оскарсон, генеральний 
президент Товариства молодих 
жінок, сказала: “Ми були вдячні і 
високо оцінили ясність, простоту 
та істинність цього отриманого 
через одкровення документа. … 
Проголошення про сім’ю стало 
нашим еталоном у судженні про 
філософії світу, і я свідчу, що прин-
ципи, заявлені у [ньому] … є такими 
ж істинними сьогодні, якими вони 
були тоді, коли їх нам дав пророк 
Бога близько 20 років тому” 1.

“З документа “Сім’я: Проголо-
шення світові”,— додає сестра 
Керол М. Стівенс, перший радник 
у генеральному президентстві Това-
риства допомоги,— ми дізнаємося: 
“У доземному царстві духовні сини 
й дочки знали Бога як свого вічного 
Батька [і] поклонялися Йому” 2 …

… Кожна з нас належить до сім’ї 
Бога і є потрібною в ній” 3.

Ми живемо у час, коли батьки по-
винні захистити свої домівки і свої 
сім’ї. “Сім’я: Проголошення світові” 
може скеровувати нас.

Додаткові уривки з Писань
Мосія 8:16–17; Учення і Завіти 1:38

З молитвою вивчіть цей матеріал і спробуйте зрозуміти, чим поділитися. Як розу-
міння вчення про сім’ю благословить тих, за ким ви наглядаєте, здійснюючи візитне 
вчителювання? Більш докладна інформація міститься на сайті reliefsociety.lds.org.

Історії з життя
“Лі Мей Чен Хо з Третього 

приходу Тао- Юянь, кіл Тао- Юянь 
Тайвань, сказала, що Проголо-
шення навчило її , що сімейні 
стосунки допомагають розви-
вати божественні якості, такі як 
віра, терпіння та любов. “Коли 
я намагаюся вдосконалювати 
себе відповідно до Проголо-
шення, то відчуваю справжнє 
щастя”,— сказала вона” 4.

Барбара Томпсон, яка була 
присутня, коли Проголошення 
зачитувалося вперше, і яка 
згодом служила радником у 
генеральному президентстві 
Товариства допомоги, сказала: 
“На якусь мить я вирішила, що 
[Проголошення про сім’ю] не 
дуже мене стосується, оскільки я 
незаміжня і не маю дітей. Проте 
майже відразу прийшла думка: 
“А таки ж воно мене стосується. 
Я—член сім’ї. Я—дочка, сестра, 
тітка, кузина, племінниця і 
онука. … Навіть якби я була єди-
ним живим членом своєї сім’ї, я 
залишаюся членом Божої сім’ї” 5.

Поміркуйте над цим
Чому документ “Сімʼя: Проголо-
шення світові” призначений для 
нашого часу?

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

ПОСИЛАННЯ:
 1. Бонні Оскарсон, “Захисниці Проголо-

шення про сімʼю”, Ліягона, трав. 2015, 
сс. 14–17.

 2. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 
лист. 2010, третя сторінка обкладинки.

 3. Керол М. Стівенс, “Сімʼю створив Го-
сподь”, Ліягона, трав. 2015, с. 11.

 4. Ніколь Сеймур, “Зверненню “Сімʼя: Прого-
лошення світові” виповнюється 10 років”, 
Ліягона, лист. 2005, с. 127.

 5. Барбара Томпсон, у Дочки в Моєму 
Царстві: Історія і спадок Товариства 
допомоги (2011), с. 160.

Віра, сім’я, 
допомога
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БЛОКНОТ ЖОВТНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, 2015 РІК
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом, 
чи голосом Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

“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 небаче-
ного” [Євреям 11:1]. Віра випромінює 
духовне світло, і те світло є помітним. 
Віра в Ісуса Христа є даром з небес, 
який приходить, коли ми вибираємо 
вірити, 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. Благодаттю Христа одного 
дня нас буде спасенно завдяки вірі в 
Його ім’я. Майбутня доля вашої віри 
залежить не від якогось випадку, а від 
вашого вибору”.
Cтарійшина Ніл Л. Андерсен, з Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів, “Віра—не випадко-
вість, а вибір”, Ліягона, лист. 2015, с. 65.
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Вивчаючи матеріали жовтневої генеральної конференції 2015 року, ви можете  
звертатися до цих сторінок (і Блокнотів конференцій у майбутніх випусках). Це  
допоможе вам у вивченні й застосуванні недавно викладених учень сучасних  
пророків і апостолів та інших провідників Церкви.
Д О К Т Р И Н А Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я

Віра—це вибір

П Р О Р О Ч Е  О Б І Ц Я Н Н Я

Нехай сяє 
ваше світло
“Наслідуючи приклад Спаси-
теля, 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 смі-
ливо дати вашому світлу сяяти, 
аби всі його бачили. Коли цей 
період земного життя закін-
читься, то, якщо ви зробили 
свою частину, ви отримаєте 
славетне благословення— 
повернетеся, щоб жити з 
Ним вічно”.
Президент Томас С. Монсон, “Будьте 
прикладом і світлом”, Ліягона,  
лист. 2015, с. 88.
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ВІДПОВІДІ ДЛЯ ВАС
На кожній конференції пророки 
і апостоли дають натхненні від-
повіді на запитання, які можуть 
виникати у членів Церкви. Ско-
ристайтеся своїм примірником 
журналу за листопад 2015 р. або 
зайдіть на сайт conference.lds.org, 
щоб знайти відповіді на ці 
запитання:

•  Чому, як здається, Церква 
спрацьовує краще для одних, 
ніж для інших? Див. Дітер Ф. 
Ухтдорф, “Це працює!” с. 20.

•  Що то за певні істини і 
вчення, які можуть безпечно 
закріпити нас в Церкві? Див. 
М. Рассел Баллард, “Бог 
стоїть за штурвалом”, с. 24.

•  Чому керівні посади у про-
відництві в Церкві обіймають 
літні чоловіки?  Див. Девід А. 
Беднар, “Обрані нести свід-
чення про Моє ім’я”, с. 128.

•  Чому мені потрібно брати 
участь в житті Церкви, якщо 
я вже вважаю себе духовною 
особистістю і без неї? Див. Д. 
Тодд Крістофферсон, “Чому 
Церква”, с. 108.

НОВІ ОСОБЛИВІ СВІДКИ

Щоб почитати, подивитися або послухати виступи з генеральної конференції,  
зайдіть на сайт conference.lds.org.

П Р О В Е Д Е Н Н Я  П А Р А Л Е Л Е Й

Причастя
Іноді кілька промовців виступають з однією євангельською темою.  
Ось що сказали про причастя три промовці:

•  “Якщо ми з вірою прийматимемо причастя, тоді Святий Дух зможе 
захищати нас і тих, кого ми любимо, від спокус, які приходять із 
зростаючою інтенсивністю й частотою”,—президент Генрі Б.  
Айрінг, “Святий Дух, як ваш напарник”, с. 104.

•  “Субота і причастя приносять ще більше радості, коли ми вивчаємо 
історії про Христа. Роблячи це, ми започатковуємо традиції, які 
розбудовують нашу віру та свідчення і також захищають нашу сі-
м’ю”,—cтарійшина Клаудіо Р.М. Коста, “Щоб вони завжди пам’ятали 
Його”, с. 101.

•  “Досконалим часом, щоб спитати Господа: “Чого ще бракує мені?”, 
є час, коли ми причащаємося. … У цій атмосфері благоговіння, 
коли наші думки спрямовані до небес, Господь може лагідно ска-
зати нам, над чим наступним нам слід працювати”,—cтарійшина 
Ларрі Р. Лоуренс, “Шлях постійного вдосконалення”, с. 34.

“Я отримав чітку 
підказку … : зосере-
джуватися 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”,  
—старійшина Гарі Е. 
Стівенсон, “Прості і 
цінні істини”, с. 92.

“Усім своїм серцем 
я хочу бути істинним 
послідовником Ісуса 
Христа. Я люблю 
Його. Я захоплююсь 
Ним. Я свідчу про 
Його живу реаль-
ність”, —старійшина 
Дейл Г. Ренлунд, 
“Божими очима”, 
с. 94.

“Я вдячний за  
Спокуту нашого  
Спасителя, і я б 
хотів, як Алма, про-
голошувати її, ніби 
голосом ангельської 
сурми”, —старій-
шина Рональд А. 
Разбанд, “О, як 
осягнути Ісусові 
милості!”, с. 90.
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людства, але для кожного з нас 
особисто” 1. Труднощі безперечно 
настануть, адже вони є природною 
частиною смертного життя, але 
нам не варто поринати в розчару-
вання і смуток. Ми можемо покла-
датися на Господа і мати позитивне 
ставлення.

Ісус Христос обіцяв нам, що ми 
зазнаємо страждань, але Він також 
закликав: “Будьте відважні: Я світ пе-
реміг!” (Іван 16:33). Президент Езра 
Тефт Бенсон (1899–1994) навчав, що 
оскільки ми маємо євангелію, “ми, 
як святі останніх днів, маємо бути 

Ми часто знаходимо у Писан-
нях пораду “радіти” та “бути в 

доброму гуморі”. Господь каже нам 
в 2 Нефій 2:25: “Люди є, щоб мати 
радість”. Мета цього життя— вести 
нас до радості, яку зрештою обіцяє 
Господь.

Бути в доброму гуморі не означає 
бути необізнаним з викликами життя 
чи наївно ставитися до них. Старій-
шина Ніл А. Максвелл (1926–2004), 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
описав життєрадісність, як “глибоку 
довіру до Божих цілей, що від-
криваються,—не лише для всього 

МИ ВІРИМО В ПОЗИТИВНЕ 
СТАВЛЕННЯ

У  Щ О  М И  В І Р И М О

“Так багато в 
житті залежить від 
нашого ставлення. 
Наш вибір того, як 
сприймати речі та 
реагувати на лю-
дей, здатен змінити 

усе. До нас можуть прийти мир і від-
чуття задоволення, якщо ми будемо 
робити все, на що здатні, а потім 

максимальними оптимістами і міні-
мальними песимістами” 2.

Усі ми час від часу відчуваємо 
горе і розчарування, але все одно 
можемо бути у доброму гуморі. 
Старійшина Річард Г. Скотт (1928–
2015), з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав: “Я свідчу, що 
з вірою в Спасителя і послухом 
Його вченням, щастя ніколи не за-
кінчується, на відміну від смутку” 3. 
Ми можемо жити з радістю, зна-
ючи, що наші “страждання будуть 
лише на короткий час” (УЗ 121:7).

Якщо ми довіряємо Божому плану 
для нас і вирішуємо жити з пози-
тивним ставленням, нашу здатність 
долати життєві труднощі буде зміц-
нено. Наші занепокоєння і страхи 
менш впливатимуть на нас, і ми 
відчуємо радість, якої Він прагне 
для нас. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Neal A. Maxwell, “But a Few Days” (address 

given to CES Religious Educators, Sept. 10, 
1982), 4.

 2. Ezra Taft Benson, “Do Not Despair,” Ensign, 
Nov. 1974, 65.

 3. Richard G. Scott, “Finding Joy in Life,” 
Ensign, May 1996, 26.

 4. Gordon B. Hinckley, “The Continuing 
Pursuit of Truth,” Ensign, Apr. 1986, 4.

вирішимо бути щасливими по 
відношенню до наших обставин, 
якими б вони не були. … Ми не 
можемо змінювати напрям вітру, 
але можемо направляти вітрила. 
Тож обираймо позитивне став-
лення, щоб мати якнайбільше 
щастя, миру й задоволення”.
Президент Томас С. Монсон, “Жити насиче-
ним життям”, Ліягона, січ. 2012, с. 4.

ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ БУТИ ЩАСЛИВИМИ
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Ми, подібно до Нефія, 
можемо втішатися 
Писаннями (2 Нефій 
4:15–16). Читання слів 
Бога і Його пророків 
піднесе наші серця.

Президент Гордон Б. Хінклі 
(1910–2008) закликав 
нас “більше говорити про 
чесноти одне одного, ніж 
про недоліки одне одного” 
та “щедріше хвалити чесноти 
та зусилля” 4.

Справжня повнота 
радості приходить 
лише від Бога (див. 
УЗ 101:36). Якщо 
ми звернемося до 
Нього, наше серце 
зміниться.
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Наше зосередження на Богові— 
 не одноразова подія. Ми повинні 
укладати завіти і завжди їх 
дотримуватися, зокрема гідно 
причащатися щотижня.

Бог благословляє життя 
кожного з нас (див. Псалми 
144:9). Ми можемо 
намагатися усвідомлювати 
Його лагідні милості 
в нашому житті.

Писання і пророки навчають нас, як  
зробити наше ставлення позитивним:
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Коли я разом зі своїм дев’ятиріч-
ним сином розглядала вітрини 

зі шкільною формою, наша роз-
мова перейшла від безтурботної 
балаканини до більш серйозного 
питання. “Мамо, навіщо їм потрібно 
виставляти все це у всіх вітринах 
магазинів?”

Під “всім цим” він мав на увазі 
нескромні зображення у вітринах 
майже кожного з магазинів, повз які 
ми проходили. Хоча подібні зобра-
ження завжди були там, я раніше не 
приділяла їм значної уваги. Але той 
факт, що мій старший син починає 
звертати увагу на це, змусив мене 
подивитися на все новими очима. 
Протягом наступних тижнів я почала 
помічати ці зображення усюди: на 
телебаченні, в продовольчих магази-
нах, в ресторанах, в рекламі, що при-
ходила з поштою. Я не могла втекти 
від них. Деякі зображення були 
настільки відвертими, що я почала 
бентежитися, і в моєму серці почало 
зростати відчуття тривоги. Що мені 
було слід робити, щоб захистити 
свою сім’ю від пасток порнографії?

Під час кожної генеральної кон-
ференції ми чуємо попередження 

про її спустошливі наслідки, і ми 
були знайомі з її жертвами. Ми 
застосували всі запобіжні заходи 
вдома на нашому комп’ютері, а та-
кож стосовно медіа, до яких відкри-
вався доступ, але було зрозуміло, 
що, не встановлюючи карантин для 
своїх дітей, ми не мали жодного 
іншого способу цілковито уникнути 
перегляд небажаних зображень, які 
могли спричинити ще більшу ціка-
вість. Чи міг невинний погляд мого 
сина у продовольчому магазині 
обернутися на боротьбу з залежні-
стю від порнографії, що триватиме 
все життя? Мій неспокій з приводу 
цього ставав дедалі більшим, і я 
почала відчувати безпорадність і не-
спроможність захистити своїх дітей.

Тоді одного дня, читаючи Книгу 
Мормона, я несподівано знайшла 
запевнення в 1 Нефій 15. Нефій по-
яснював видіння Легія про дерево 
життя Ламану і Лемуїлу, коли вони 
спитали, що означала ріка води. 
Нефій дав відповідь у 27- му вірші: 
“І я сказав їм, що вода, яку бачив 
мій батько, означала брудноту; і 
його розум настільки сильно був 
заглиблений в інші речі, що він не 
побачив брудноту води” (курсив 
додано). Розум Легія був зосере-
дженим на дереві життя і тому, як 
привести свою сім’ю скуштувати від 
його плоду! Завдяки цій зосередже-
ності він навіть не бачив брудноти.

То була відповідь! Прибрати не-
належні медіа з нашої домівки—це 
був лише початок, але більш без-
посередні та свідомі зусилля, спря-
мовані на навчання наших дітей 
євангелії, ось що зрештою буде 
їхнім найкращим захистом від будь- 
чого, що може звести їх на манівці.

Завдяки цьому випадку з Пи-
саннями, ми з чоловіком вирішили 
подвоїти наші зусилля з навчання 
наших дітей і таким чином зосере-
джували наш погляд на любові Бога, 

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

В одному з віршів з Писань я знайшла спосіб того, як моїй сім’ї уникати  
відвертих зображень, які, здається, є повсюди. 

Люди, які борються з залеж-
ністю від порнографії, можуть 
знайти матеріали на церковному 
сайті overcomingpornography.org 
та в недавній статті старійшини 
Далліна Х. Оукса, “Як вибратися 
з пастки порнографії”, в жовтне-
вому випуску Ліягони за 2015 р.

НАШ НАЙКРАЩИЙ 
ЗАХИСТ ВІД ПОРНОГРАФІЇ
Керрі Хенсон Дженсен
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а не на брудноті у світі. Ми відчули 
враження зосередитися на трьох 
різних сферах *:

1. Поглибити наше особисте 
вивчення Писань і зменшити 
навколишній “шум”. Як і в Легія, 
наш розум повинен бути сповненим 
позитивом, щоб чути спонукання 
Духа і тримати нас зосередженими 
на вкоріненні нашої сім’ї в єванге-
лію. Ми з чоловіком намагаємося ре-
гулярно приділяти час обговоренню 
духовних потреб кожного члена 
нашої сім’ї й тому, як ми можемо за-
довольнити ці потреби та створити 
домівку, де може панувати Дух.

2. Зробити сімейне вивчення 
Писань більш змістовним. Хоча 
доводиться докладати багато зусиль, 
щоб просто збирати разом сім’ю Ф
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щодня для читання Писань, ми 
намагаємося більше обговорювати 
Писання, коли читаємо їх. Наші діти 
дуже різного віку, тому ми читаємо 
Писання з молодшими дітьми пі-
зніше протягом дня, а зі старшими 
рано- вранці, коли маленькі сплять, 
бо тоді менше відволікання і більше 
можливостей для обговорення. Ми 
відкрили для себе, що майже кож-
ного дня відбувається обговорення 
поточних подій, пов’язаних з урив-
ками з Писань, які ми читаємо.

Більшість ранків були далекими 
від ідилії, але, виявляючи напо-
легливість, ми бачимо, що діти 
по- справжньому слухають і беруть 
участь, хоча інколи доводиться до-
кладати багато зусиль, щоб зібрати 
всіх разом.

3. Виконувати місіонерську 
роботу. Коли ми свідчимо, Дух 
свідчить, що наші слова істинні, 
і наші свідчення зміцнюються. 
Ми намагаємося зробити місіонер-
ську роботу сімейною справою. 
Ми говоримо про те, як ділитися 
євангелією, і регулярно запрошу-
ємо у свій дім друзів. Ми також 
користуємося кожною нагодою, 
щоб під час обговорення євангелії 
були присутні місіонери та зацікав-
лені Церквою. У нас були чудові 
зустрічі з новими членами Церкви 
та зацікавленими Церквою у нас 
вдома, і це впливає на наших дітей, 
коли вони розмірковують над сво-
їми свідченнями і чують свідчення 
місіонерів.

Я дуже вдячна за Книгу Мормона 
і той чудесний спосіб, у який один 
вірш з Писань дав мені впевненість 
і чітке скерування для нашої сім’ї. 
Писання дійсно можуть замінити 
страх і безпорадність на силу 
і мир. ◼
Автор живе у шт. Вашингтон, США

* Іншим сім’ям, можливо, буде потрібно зосе-
редитися на інших сферах, наприклад, на 
уроках, щоб навчати дітей про медіа, наші 
тіла та здорову сексуальність.

Розум Легія був зосере-
дженим на дереві життя 
і на тому, як привести 
свою сім’ю скуштувати 
від його плоду! Завдяки 
цій зосередженості він 
навіть не бачив брудноти.
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Через кілька місяців я мала закін-
чити коледж і сподівалася наро-

дити свою першу дитину. Моєму 
чоловікові, як і мені, дуже хотілось 
нарешті мати дітей.

Один рік, чотири місяці, десятки 
негативних результатів тестів на 
вагітність, п’ять негативних ре-
зультатів тестів на овуляцію, два 
сумних місяці прийому ліків і тисячі 
сліз потім— у нас не було дитини і 
майже не було надії на природне за-
пліднення. Коли з приймальні лікаря 
зателефонували і запропонували на-
правити нас до фахівця з безпліддя, 
ми відмовилися. Ми пережили надто 
багато. Нам був потрібен перепочи-
нок. Перш ніж я поклала слухавку, 
медсестра сказала: “Зателефонуйте 
нам, якщо у вас станеться чудо”.

Що ж, чудеса є дивовижними. 
Вони бувають великими і малими. 
Вони відбуваються тоді, коли ми 
менш за все чекаємо на них і коли 
відчайдушно їх потребуємо. Іноді 
ми молимося і молимося до болю 
в колінах про чудо, якого ми праг-
немо, але згодом Бог дає нам чудо, 
якого ми потребуємо.

Протягом тривалого часу ми 
відчайдушно молилися, щоб мати 
дитину, але здавалося, що небеса 
мовчать. Зрештою нам спало на 
думку, що те, про що ми молилися, 
було неправильним. Бог знає, які 

благословення нам потрібні та коли 
саме ми їх потребуємо. Перед Його 
очима— повна картина. Ми бачимо 
те, що є зараз. Тому ми змінилися. 
Ми перестали молитися про те, чого 
хотіли, і натомість почали казати 
“дякуємо”.

Небесний Батьку, дякуємо Тобі 
за те, що Ти благословив нас одне 
одним.

Дякуємо Тобі за турботливу 
сім’ю і друзів.

Дякуємо Тобі за дітей навколо 
нас, яким ми можемо радіти, 
доки не матимемо власних.

Дякуємо Тобі за лікарів та на-
уку, яка допомагає з’ясувати, що 

НЕ ТЕ ЧУДО, ЯКОГО 
МИ ПРАГНУЛИ
Бріттані Кінг

Р О З Д У М И

Іноді ми молимося і молимося до болю в колінах про чудо, якого ми 
прагнемо, але згодом Бог дає нам чудо, якого ми потребуємо.

працює і що не працює у наших 
тілах.

І, (що найважче промовити), дя-
куємо Тобі за це випробування.

Бути вдячними за те, що спричи-
няло нам страждання, було важко, 
але ми знали, що Небесний Батько 
любить нас. Тому десь у цьому ви-
пробуванні були й благословення. 
Ми ніколи не відкриємо для себе 
цих благословень, якщо дозволимо 
випробуванню подолати нас. Нато-
мість ми вирішили бути вдячними 
і, зробивши це, ясно побачили 
благословення:

Ми більше покладалися одне на 
одного, більше ділилися нашими 
почуттями, сильніше любили одне 
одного.

Ми більше покладалися на  
Господа і більше молилися.

Ми стали ближчими до Спаси-
теля, сильніше відчували Його при-
сутність, глибше любили Його.

Ми відчули любов родичів і дру-
зів, які молилися за нас.

Визнавши всі ці благословення, 
ми дуже сильно відчули найчисті-
ший, найприємніший мир, який 
тільки можна уявити.

Те, що на той момент у нас не 
було дітей, не означало, що Бог не 
піклується. Нам просто було по-
трібно довіритися Його розкладу, 
і ми потребували Його миру для 
підтримки цієї довіри. Нам був 
потрібен Його мир, щоб перев’язати 
наші сповнені болю серця і дати 
нам віру для подальшого просу-
вання вперед.

Мир був тим чудом, якого ми 
потребували—не тим чудом, про 
яке ми благали, але тим, яке нам 
було найбільш потрібно. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Я сказала єпископу, що він звер-
нувся не до тієї людини.

“Я не люблю чужих дітей, я ні-
коли не навчала дітей і я не вмію 
співати”,—сказала я.

“Сестро Тейлор,— відповів він,— 
Господь навчає тих, кого покликає. 
У вас усе чудово вийде”.

Він попросив мене обміркувати 
це покликання і повідомити йому на-
ступної неділі, чи я його приймаю.

“Я намагаюся виховувати своїх ді-
тей, шести років, трьох і немовля,— 
сказала я.—  Я ледь вправляюся зі 
своїми дітьми, і тепер ви хочете 
дати мені ще сорок, щоб я викла-
дала їм музику?”

Він відповів: “Помоліться про це”.
Того дня я намагалася пояснити 

своєму чоловікові, Марку, чому це 
покликання було поганою ідеєю. Як 
я можу працювати у Початковому 
товаристві, якщо я не можу навіть 
бути для своїх дітей такою матір’ю, 
якою я б хотіла бути? Місяцями 
мене переслідував страх, що як 
мати я— невдаха.

Тиждень пройшов наче у ту-
мані, але в моєму розумі постійно 

прокручувалися останні слова єпи-
скопа. Нарешті, у неділю вранці у 
своїй спальні я стала на коліна, щоб 
помолитися. У мене потекли сльози, 
але моє серце наповнив глибокий 
спокій. Я відразу ж зрозуміла, що 
правильно буде прийняти покли-
кання. Щойно я підкорилася волі Го-
спода, як розвіялися усі мої страхи.

Коли після причасних зборів я 
увійшла до кімнати Початкового 
товариства, президент Початкового 
товариства представила мене і діти 
заспівали мені вітальну пісню. По-
дивившись у їхні сповнені надією 
очі і побачивши, як сяють очі мого 
шестирічного сина, я вирішила 
бути найкращим музичним керівни-
ком Початкового товариства, яким 
тільки можу бути.

Відтоді й надалі я проводила 
багато часу за вивченням пісень 
і підготовкою до уроків. Я слу-
хала пісні Початкового товариства 
вдома, у машині та під час прогу-
лянок. Я досліджувала різні методи 
навчання і щотижня присвячувала 
години на виготовлення плакатів 
і розробку ігор.

ПОМОЛІТЬСЯ ПРО ЦЕ
Терін Тейлор

Я просила Господа показати мені, як я можу  
бути кращою матір’ю, і Він дав мені покликання, 
яке мало навчити мене цьому.

Якось вдень, готуючись за кухон-
ним столом до музичного уроку, 
я наспівувала пісню “Слово Боже”. 
Мій шестирічний син сидів за іншим 
столом та їв бутерброд, а трирічна 
дитина поряд зі мною нарізала 
папір на шматочки. Під час того 
як я мугикала приспів, несподівано 
обидві дитини почали співати:

Слово Боже береже мене.
Словом Божим я здолаю усе.
Слово Боже! Слово Боже— 

то моя броня!
І захисток на все моє життя 1.

І саме тоді я зрозуміла, що по-
кликання було відповіддю на мої 
молитви. Я просила Господа пока-
зати мені, як я можу бути кращою 
матір’ю, і Він дав мені покликання, 
яке мало навчити мене цьому, коли 
я навчала музиці своїх дітей.

Я дуже вдячна за натхнення мого 
єпископа і за його сповнені любові 
слова: “Помоліться про це”. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ПОСИЛАННЯ
 1. Clive Romney, “Scripture Power,” lds.org/

callings/primary/sharing- time- music.ІЛ
Ю
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Кількість храмів збільшується

У 2015 році було освячено 
5 храмів, 2 переосвячено, а 
для ще 4- х було проведено 

церемонію початку будівництва.
Храми, освячені в 2015 році: 

Кордова, Аргентина; Пейсон, шт. 
Юта, США; Трухільйо, Перу; Індіа-
наполіс, шт. Індіана, США; Тіхуана, 
Мексика.

Храми, переосвячені в 2015 
році: Мехіко, Мексика, та Монре-
аль, пров. Квебек, Канада. У лютому 
2016 року планується переосвя-
чення храму в Сува на Фіджі. 

Церемонію початку будів-
ництва в 2015 році було прове-
дено в: Стар- Веллей, шт. Вайомінг, 
США; Седар- Сіті, шт. Юта, США; 

ЦЕРКОВНІ НОВИНИ
Щоб дізнатися більше про церковні новини та події, відвідайте сайт news.lds.org.

Захищати свободу 
віросповідання

Ті, хто вірить, що Бог дав нам здат-
ність вибирати між правильним 

і неправильним, повинні працювати 
разом, аби зміцнювати свободу 
захищати і сповідувати релігійні 
вірування,— сказав старійшина  
Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, у виступі на Аргентин-
ській раді з міжнародних відносин.

“Збереження свободи віроспо-
відання залежить від розуміння і 
підтримки громадськістю цієї важливої 
свободи,— сказав він.—  Воно зале-
жить від того, наскільки громадськість 
цінує вчення про правильне і непра-
вильне, яке викладається у церквах, 
синагогах та мечетях. Віруючим та 
невіруючим слід допомогти зрозу-
міти, що саме віра в Бога— як би її 
не визначали— перетворює релігійні 
вчення у моральну поведінку, а це 
йде на користь всьому народові”. ◼

Консепсьйоні, Чилі, та Тусоні, 
шт. Аризона, США.

Франкфуртський та Фрайбурзь-
кий Німецькі храми було зачинено 
на реконструкцію минулого року, 
а на початку лютого 2016 року буде 
зачинено на реконструкцію храм у 
Джордан- Рівер, шт. Юта. У березні 
2016 року буде освячено храм у 
центрі міста Прово, шт. Юта, США.

У Церкві нараховується 148 дію-
чих храмів по всьому світу, ще 11 
у процесі будівництва і про будів-
ництво ще 14 було оголошено, але 
будівництво ще не розпочато. ◼
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Угорі: Храм в Індіанаполісі, шт. Індіана; справа, 
починаючи з верху: Храм в Сува на Фіджі; Храм 
у Мехіко, Мексика; Храм у Кордові, Аргентина

23 квітня 2015 року старійшина 
Даллін Х. Оукс, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, виступив в 
Аргентині на Аргентинській раді 
з міжнародних відносин (CARI).
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Старійшина 
Андерсен у 
Єрусалимі

Завзято займатися 
справою

Старійшина Андерсен, з Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів, 
під час відвідування міжнарод-

ної генеалогічної конференції у Єру-
салимі зустрівся з Ніром Баркатом, 
мером міста. Вони обговорили іс-
торію та діяльність Єрусалимського 
центру з вивчення Близького Сходу 
при Університеті Бригама Янга, який 
діє в Єрусалимі впродовж 27 років, 
а також роботу Церкви зі збере-
ження сімейної історії.

На генеалогічну конференцію 
приїхали сотні учасників, серед 
яких експерти й дослідники сімей-
ної історії з Ізраїлю, Північної  
Америки, Європи та інших частин 
світу. ◼

Святі останніх днів “завзято займа-
ються” (див. УЗ 58:27) доброю спра-

вою по всьому світу. Ось кілька основних 
подій минулого року:

•  У Гондурасі 600 молодих святих 
останніх днів працювали разом з міс-
цевими жителями, а також з медич-
ними працівниками та військовими, 
щоб розчистити території, які прива-
блюють москітів.

•  В Індії молоді святі останніх днів 
пофарбували коридори та прибрали 
класи у державній середній школі для 
дівчат у Хайдерабаді.

•  У Латвії члени Церкви, вдягнені у 
жилети й футболки з написом “Руки 
допомоги мормонів”, прибрали 
територію мікрорайону, назбиравши 
70 мішків сміття.

•  На Тонга святі останніх днів зібрали 
маніоку та плоди хлібного дерева й 
послали до Вануату, аби допомогти 
жертвам циклону Пем.

•  У Малайзії Церква співпрацювала з 
урядовими організаціями, аби забез-
печити кухонними плитами й холо-
дильниками постраждалих від повені 
та навчити жінок готувати, використо-
вуючи електроміксери та духовки.

•  На Соломонових островах члени 
Церкви допомогли встановити ємно-
сті для забезпечення чистою водою 
понад 2000 чоловік.

•  У Росії святі останніх днів взяли участь 
у Великодньому суботнику з приби-
рання території.

•  У Туреччині члени Церкви співали 
в міжконфесійному хорі, який об’-
єднував католиків, протестантів та 
мусульман. ◼

Старійшина Ніл Л. Андерсен з мером 
Єрусалима Ніром Баркатом

Зверху вниз: Волонтери слу-
жать у Латвії, на Соломоно-
вих островах і в Гондурасі.
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Говард В. Хантер: 
Мій батько, 

пророк

Друзі часто 
ставлять 
мені два за-
питання: 
“Як це воно 
було— бути 
сином про-
рока і рости 
поряд з такою 
видатною 
людиною?”, 
а також “Чи 
ти справді 
вважаєш, що 
твій батько 
був пророком 
Бога?”

Річард А. Хантер
(показаний зліва)

Я дійшов висновку, що велич чоловіків і жінок визначається тим, 
що вони цінують, і тим, що готові робити заради тих цінно-
стей. Видатні люди, здається, постійно роблять усе необхідне, 

щоб жити за своїми цінностями, навіть якщо вимагатиметься велика 
жертва. Мій батько був одним з таких видатних людей. У мене був 
привілей навчатися від нього дивовижним істинам про справжнє зна-
чення величі. Ці уроки приходили не з його слів, але з його вчинків 
та з того, ким він був.

Наступні історії проілюструють, як воно було рости з моїм 
батьком: юристом, музикантом, піклувальником, пророком— та 
насамперед— людиною, яка випромінювала доброту і була  
готова пожертвувати всім заради Бога та сім’ї.

Жертвування заради блага його сім’ї
Коли я був підлітком, одного дня я копирсався на горищі і знай-

шов купу запилених коробок. Я знайшов кларнет, саксофон, скрипку 
і трубу. Коли я запитав про них у батька, я дізнався, що це були де-
які з тих інструментів, на яких він грав. Коли він навчався у старших 
класах в Бойсі, штат Айдахо, США, він організував музичний гурт. Він 
був талановитим музикантом, який глибоко любив музику і гру на му-
зичних інструментах. Його гурт виступав під час великих культурних 
заходів у Бойсі та навіть на круїзному лайнері, який плавав до Азії. 
Після того як у 1928 році він переїхав до Південної Каліфорнії, США, 
склад і назва гурту змінились і він став дуже популярним.

У 1931 році він одружився з моєю мамою, Кларою Джеффс. Вони 
хотіли мати дітей. Він відчував, що для нього вимоги світу розваг були 
несумісні з цінностями сім’ї, яку він хотів мати. Тому одного дня він 
склав усі свої інструменти в їхні футляри і відніс на горище. Окрім як 
під час особливих сімейних заходів він більше ніколи на них не грав.



Лише набагато пі-
зніше я зміг осягнути, 
якою жертвою це для 
нього було. У 1993 

році він переїхав зі свого 
дому в Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, США, до 
квартири в центрі Солт- Лейк- Сіті, поблизу 
його офісу. Під час переїзду ми знову натра-
пили на ці інструменти. Я запитав його, чи 
не хотів би він віддати їх Церкві, оскільки 
вони відігравали таку важливу роль у його 
юні роки. Його відповідь була для мене 
неочікуваною: “Поки що ні. Я не хотів би 
розлучатися з ними зараз”. Хоча 
тато знав, що 

ніколи не гратиме на 
них знов, він не міг 
знести навіть думки про 

те, щоб віддати їх. Лише тоді 
я зрозумів, наскільки великою 
була його жертва.

Відданість сімейній 
історії

Після того як мої батьки 
побралися, одним з перших покликань 
мого тата було навчати у класі сімейної 
історії. У той час він розвинув особисту 
відданість виконанню сімейно- історичної 
роботи. У робочому календарі він ре-
зервував багато пообідніх годин для від-
відування Лос- Анджелеської публічної 
бібліотеки з метою проведення генеало-
гічного пошуку. Він почав готувати майже 
двометрові аркуші записів сімейної групи, 
які він підшивав у масивні журнали.

Також тато збирав інформацію і зв’язу-
вався з нашими родичами. Він розсилав 
сотні листів своїм родичам, як тільки дізна-
вався про них. Він урізноманітнював наші 
сімейні відпустки візитами до двоюрідних 

братів і сестер, тіток і дядьків. Завдяки 
цьому я зрозумів, скільки добра 
можна зробити, пожертвувавши 
приємним днем відпустки.

Наполегливе навчання на 
юридичному факультеті

Коли я народжувався, 
мій батько сидів у лікарня-
ній кімнаті для очікування 
і читав підручник про 
заповіти і спадщину. По-
працювавши з юристами 
Лос- Анджелеського відділу 
з запобігання повеням у ІС
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Південній Каліфорнії, він вирішив 
вивчати юриспруденцію. Завжди 
будучи людиною, відданою сі-
м’ї, мій тато відчував, що зможе 
краще забезпечувати її, якщо сам 
стане юристом. Маючи дружину, двох дітей і працюючи 
повний робочий день, він знав, що повинен буде навча-
тися на вечірньому відділенні та вчитися вночі.

Пізніше, коли я сам навчався на юридичному факуль-
теті, я дивувався, як у мого тата це виходило. Я запитав: 
“Коли ти спав?” Він сказав, що навчався, поки були сили, 
а потім, коли він був настільки втомлений, що вже не 
міг навчатися, то десь три- чотири години спав. І так це 
продовжувалося протягом п’яти років. Я захоплювався 
його наполегливістю.

Проведення часу з двома своїми синами
У тата був дуже напружений розклад, але попри це 

він знаходив час для своєї сім’ї. Коли я був бойскаутом, 
наша група планувала сплав по річці Роуг в штаті Оре-
гон, США, у самотужки змайстрованих нами каяках. 
Тато добровільно зголосився поїхати з нами, хоча і не 
був з тих людей, яким подобається жити в наметі та но-
чувати на природі. Ми годинами сиділи в гаражі, майс-
труючи разом наш каяк, розрахований на дві людини.

Невдовзі ми вже були на річці. Я зайняв керівну пози-
цію попереду, а тато сів позаду. Під час сплаву по річці 
ми швидко попрямували до дуже небезпечних порогів.

Внизу цих порогів ніс нашого каяка глибоко занурився 
у воду і каяк перекинуло, а нас обох викинуло через 
фартух каяка у річку. Я винирнув і почав шукати тата, але 
не бачив його. Зрештою він теж винирнув відсапуючись, 
і нам вдалося вирівняти каяк і знову залізти в нього. Та 
перш ніж ми змогли дістатися берега, щоб оцінити цю 
пригоду, річка понесла нас до наступної низки порогів. 
Нам не вистачило часу на те, щоб знову вирівняти каяк, 
коли вир закрутив нас і ми промчали крізь довгу низку 
порогів кормою вперед, втративши будь- який контроль.

Зрештою ми повернулися до табору того вечора ра-
зом з іншими скаутами. Тато розповів нам історію Йова 
з деякими подробицями. З подій того дня і розповіді 

про Йова ми дізналися, що життя не завжди 
легке. Наступного ранку, замість того, щоб 
повернутися додому, тато знову заліз у 
наш невеличкий човен і ми рушили. Цей 
випадок навчив мене, як чинить видатна 
людина, яка цінує свою сім’ю.

Турбота про дружину
У 1970 році у моєї матері діагностували хронічну 

хворобу, яка вразила артерії, що постачали кров у 
мозок. Вона була особливо яскравою, елегантною та 
дружелюбною жінкою з сяючими очима. Та протягом 
наступних 13 років її стан погіршувався. Це було схоже 
на поступову втрату хорошого друга.

Тато став її основним піклувальником. Спершу він 
пішов на невеликі жертви заради того, щоб їй було 
зручно і радісно. Він готував їй їжу, співав пісні та 
тримав за руку. Однак з плином часу піклуватися про 
мою матір стало важче і турбота більше стосувалась її 
фізичних потреб. Це безперечно було складним випро-
буванням для тата.

Коли стан моєї матері погіршився, приводом для 
занепокоєння став уже стан його здоров’я. Я був при-
сутнім, коли лікар сказав йому, що матері потрібен 
цілодобовий догляд у будинку для літніх людей з дос-
відченим персоналом. Якби він продовжував надавати 
їй догляд на тому рівні, який був їй потрібен, він скоріш 
за все би помер, і нікому було б про неї піклуватися.

Протягом останніх 13 місяців життя моєї матері 
тато щодня відвідував її у будинку для літніх людей, 
якщо не подорожував за церковним дорученням. Вона 
його не впізнавала, але це не мало для нього значення. 
Він розмовляв з нею так, наче усе було гаразд. Були 
часи, коли я бачив, як він повертався з конференції 
колу, яка проводилася десь дуже далеко. Він був вис-
нажений. Та насамперед після прибуття він відвідував 
маму, щоб якось підняти їй настрій.

Краще, ніж мій батько піклувався про мою матір, 
піклуватися було просто неможливо. Я багато чого 
навчився про жертву, коли дивився на те, як він про 
неї піклувався.

“Сім’я є найважливішою організацією 
у часі й у вічності, і, як така, стоїть 
в  житті вище за всі інші інтереси” 1.
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Жертвування заради свого покликання
Тато відчував, що його покликання апо-

стола було абсолютним пріоритетом— і на 
те була вагома причина. Лише невелику 
кількість чоловіків покликано бути особливими свід-
ками, щоб скеровувати роботу Бога на землі, і вони не 
можуть взяти для себе навіть одного вихідного дня, не 
кажучи вже про рік.

Виконання даних йому доручень було для мого батька 
важливішим навіть за власне здоров’я. Тато довірив 
Господу піклуватися про відновлення свого тіла (див. УЗ 
84:33). Якось він попросив мене вирушити разом із ним 
на регіональну конференцію в Парижі, Франція. Його 
лікар вважав, що йому треба було розбити подорож на 
кілька днів, через надмірне навантаження, яким вона 
могла стати для його тіла. Та ми полетіли до Парижа на-
пряму. Я ледве долав сон, у той час як батько енергійно 

вів збори, проводив співбе-
сіди та надихав інших.

Наприкінці свого життя 
він часто відчував сильний 

фізичний біль. Я не знав, що людське тіло здатне витри-
мати такий біль. “Тату,— запитав я,— ти гадаєш ми дійсно 
радісно вигукували через перспективу мати отаке тіло?” 
Він твердо відповів: “Так”. Потім додав з долею гумору: 
“Хоча я не впевнений, що ми все до кінця розуміли”.

Вияви доброти
Тато цінував доброту. Він промовляв з моральним  

авторитетом доброї людини. Сусіди, сім’я, друзі, клі-
єнти, співробітники і члени Церкви знали його як  
добру людину і поважали його.

За увесь період мого зростання не можу прига-
дати жодного випадку, коли б він ставився до мене 

суворо чи без доброти. Навіть коли я, можливо, 
заслуговував на жорстку реакцію, замість того, 
щоб застосовувати покарання, він вирішував 
кожну ситуацію через навчання. Ми обговорю-
вали, чому те, що я зробив, було неправильно, 
і що мені слід із цим робити. Для мене це 

спрацьовувало— принаймні настільки до-
бре, наскільки можна було очікувати.

Мій батько служив єпископом 
приходу Ел Серено, коли Церква 

тільки починала свою роботу в 
Лос- Анжелесі, шт. Каліфорнія. 

Члени приходу досі розпові-
дають про його доброту до 
них і до їхніх сімей. Одного 
недільного дня тато не при-

йшов на збори священства. 
Усі були здивовані— що 

з ним сталося? Пізніше 
вони дізналися, що 

одному зі священиків 
було важко вчасно 

прокидатися, 
щоб іти на 

“Без жодного застереження я приймаю 
покликання, запропоноване … мені, і го-
товий присвятити своє життя і все, 
що маю, цьому служінню” 2.
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збори. Тому, виявивши доброту, він провів 
збори кворуму в його спальні.

Одна моя подруга, з якою ми разом нав-
чалися в школі, була дуже обдарованою 
особою з великим потенціалом, але вона 
непокоїлася через те, що не зможе про-
довжувати другий рік навчання в універси-
теті через високу вартість навчання. Тато 
дізнався про її проблему і запросив її до 
себе в офіс. В кінці розмови він дав їй чек, 
заповнений ним заздалегідь, завдяки чому 
вона змогла продовжити навчання.

У мене була ще одна шкільна подруга у 
Пасаденському колі, коли мій тато був пре-
зидентом колу. Вона поїхала в університет 
Бригама Янга. Подорожуючи, як пред-
ставник свого навчального закладу, вона 
потрапила у жахливу автомобільну аварію 
і її в стабільному стані доставили до однієї 
з лікарень в Лас- Вегасі, шт. Невада, США. 
Коли тато дізнався про те, що з нею ста-
лося, він проїхав 435 км від Лос- Анжелеса 
до Лас- Вегаса, щоб відвідати її та висло-
вити любов і підтримку.

Я не знаю, скільки подібних добрих 
вчинків здійснив мій тато. Він ніколи не 
розповідав про них ні нам, ні будь- кому 
іншому. Добрі люди, як правило, не ро-
блять цього.

Я дізнався про деякі з цих добрих вчин-
ків з листів, які він зберігав, від людей, 
які письмово висловлювали йому свою 
вдячність. Наведений далі лист був типо-
вим серед тих, які він отримував: “У стані 
відчаю я написала про свою старшу дочку. 
… Ви знайшли час і потурбувалися про те, 
щоб подзвонити їй, поговорити і надати 
ваш особистий номер телефону. Вона була 
здивована і вражена тим, що ви вважали 
її гідною цього. Той дзвінок і особиста 
розмова стали справжнім поворотним 

моментом в її житті”. Потім у листі йшлося 
про те, як вона повернулася до Церкви, 
була запечатана в храмі та про її подальше 
щасливе і продуктивне життя. “Після того, 
як я прочитав ваші слова [про доброту, на 
жовтневій генеральній конференції 1994 
року] у мене на очах виступили сльози від 
усвідомлення того, що ви роками робили 
те, що заохочуєте нас усіх робити зараз”.

Мій батько, пророк Бога
Тато вірив в Ісуса Христа. Завдяки 

йому мені також було легко вірити в Ісуса 
Христа. Я бачив, що робить людина, яка ві-
рить в Христа і схожа на Нього. Я відчував 
спокій та надію, які приходять внаслідок 
такого способу життя.

А тепер останнє запитання: “Ти вва-
жаєш, що твій батько дійсно був проро-
ком Бога?” На це запитання мені завжди 
було легко відповідати. Я не можу згадати 
жодного випадку з життя мого батька: осо-
бистого, сімейного, професійного чи цер-
ковного, який викликав би у мене думки 
про те, що він не підготовлений для цього. 
Але це не те саме, що вірити, що він був 
дійсно покликаний в якості представника 
Бога для всіх Його дітей на землі. Я пізнав, 
що він був пророком Бога, але це знання 
прийшло не від того, що я особисто знав 
його, бачив його приклад чи був звору-
шений його вчинками і словами. Все це 
допомагає. Але те знання було дане мені 
як милосердний дар тим самим Богом, 
Який покликав його. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви: Говард В. Хантер 

(2015), с. 221.
 2. Учення Президентів Церкви: Говард В. Хантер, 

с. 243.
 3. Учення Президентів Церкви: Говард В. Хантер, 

с. 1.

“Я хотів би запро-
сити всіх членів 
Церкви жити зі ще 
більшою увагою 
до життя й при-
кладу Господа Ісуса 
Христа, особливо 
до любові, надії і 
співчуття, які Він 
виявляв. Я молюся, 
щоб усі ми могли 
ставитися одне до 
одного з більшою 
добротою” 3.
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Ще хлопчиком я любив ставити доміно довгими рядами зі складними 
траєкторіями і потім підштовхував перший камінець. Внаслідок 
ланцюгової реакції кожен з камінців падав на наступний, і так вони 

падали один за одним до кінця черги. Я проводив цілі години обережно став-
лячи камінці на місце, щоб із захопленням дивитися як вони падають.

Свідчення про Книгу Мормона є одним з перших кроків для отримання 
свідчення про євангелію Ісуса Христа. Подібно до того, як падіння першого 
камінця змушує інші камінці доміно падати один за одним, якщо ми спочатку 
дізнаємося про істинність Книги Мормона, тоді ми також зможемо пізнати, що 
Ісус Христос є нашим Спасителем і Викупителем, що Джозеф Сміт був Його 
пророком, через якого сталося Відновлення, і що Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів є істинною Церквою Ісуса Христа, відновленою з владою і пов-
новаженням на землі сьогодні.

Книга Мормона відіграє центральну роль у нашому посланні
Пророк Джозеф Сміт сказав про Книгу Мормона: “Я говорив браттям, що 

Книга Мормона найбільш правильна з усіх книг на світі і є ключовим каменем 
нашої релігії, і людина буде ближча до Бога, твердо дотримуючись її запові-
дей, ніж будь- якої іншої книги” 1.

Старійшина  
Кевін С. Гамільтон
Сімдесятник

Усі істини євангелії стають зрозумілими, коли ми  
пізнаємо, що ключовий камінь нашого свідчення—  
Книга Мормона— істинна.

Навертаюча  сила  
КНИГИ  
МОРМОНА
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взяла червоний олівець і почала підкреслювати слова, 
які її найбільше вразили.

Тоді вона показала мені свій примірник Книги  
Мормона, відкритий на 3 Нефій 27. Майже кожне  
слово у тому розділі було підкреслено червоним.

“Ось чому я вірю,— сказала вона. — Ця книга гово-
рить зі мною так, що я не можу заперечувати. Я знаю, 
що вона істинна, і я знаю, що Церква Ісуса Христа  
Святих Останніх Днів істинна”.

Її охристили і вона стала вірним членом Церкви.

Вступ до Книги Мормона
У вступі до Книги Мормона міститься зразок, ді-

ючи за яким, ми можемо особисто пізнати істинність 
євангельського послання. Вступ “вперше був надру-
кований у виданні Книги Мормона, підготовленому 
в 1981- му році. В ньому сучасного читача ознайомлю-
ють з Книгою Мормона, надаючи довідкову інформа-
цію та описання книги” 3.

Вступ починається з точного визначення того, чим є 
Книга Мормона: “Це книга Святого Писання, порівнена 

Більш того, Джозеф навчав, що вона відіграє цен-
тральну роль у нашій вірі, віруваннях та свідченні. 
Він запитував: “Заберіть Книгу Мормона та одкровення, 
і де [тоді] наша релігія? Її немає” 2.

Краса євангельського послання полягає в тому, що 
кожен з нас може особисто дізнатися про істинність 
Книги Мормона.

Кілька років тому в мене, як президента місії у Фран-
ції, Бельгії та Нідерландах, були привілей і благосло-
вення проводити співбесіди з людьми, щоб визначити, 
чи гідні вони христитися. Мені ніколи не забути співбе-
сіди, проведеної з однією сестрою.

Під час нашої співбесіди я запитав її, як вона дізн-
алася про істинність Церкви. Вона відкрила свою 
сумочку і дістала потертий і доволі зачитаний при-
мірник Книги Мормона в паперовій обкладинці. Вона 
відкрила у книзі 3 Нефій 27 і пояснила, ще це був  
перший розділ, який місіонери запросили її читати. 
Вона сказала, що, почавши читати, була глибоко  
вражена прочитаним і тим Духом, який відчувала.  
Її настільки захопив дух Книги Мормона, що вона 
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з Біблією. Це запис справ Божих з давніми жителями 
Американського континенту, і він містить повноту 
вічної євангелії”. Ми дізнаємося, що її “написали багато 
давніх пророків за допомогою духа пророцтва і одкро-
вення” на золотих пластинах і що її скоротив “пророк- 
історик, якого звали Мормон”.

Ми також дізнаємося, що “вінцевою подією, запи-
саною в Книзі Мормона, є особисте служіння Господа 
Ісуса Христа серед Нефійців одразу після Його  
воскресіння. Вона пояснює вчення євангелії, окрес-
лює план спасіння і розповідає 
людям, що саме їм треба ро-
бити, щоб досягти миру в цьому 
житті і вічного спасіння в житті 
прийдешньому”.

Одним з найголовнішого, що 
ми можемо дізнатися з Книги Мор-
мона, є те, що Церква, відновлена 
Ісусом Христом через Джозефа 
Сміта, істинна.

У вступі нас запрошують “читати 
Книгу Мормона, обдумувати в серці 
послання, вміщене в ній, і тоді 
спитати у Бога, Вічного Батька, 
в ім’я Христа, чи Книга істинна”. 
Нам обіцяно, що “той, хто йде цим 
шляхом і питає з вірою, одержить 
свідчення її істинності й божествен-
ності силою Святого Духа. (Див. 
Мороній 10:3–5)”.

Далі наведено ще одне обіцяння: 
“Той, хто одержить це божественне 
свідчення від Святого Духа, також 
дізнається тією ж силою, що Ісус 
Христос є Спаситель світу, що  
Джозеф Сміт—Його одкровитель і пророк у ці останні 
дні, і що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є 
царство Господа, знову встановлене на землі, готуючи 
до другого пришестя Месії”.

Замисліться над цим! Ми дійсно можемо особисто 
пізнати, що:

•  Ісус є Христос, Спаситель світу і Викупитель 
всього людства.

•  Джозеф Сміт— істинний пророк. Він говорив 
правду. Він бачив те, що, за його словами, він  
бачив і чув слова, які, за його словами, він чув.

•  Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яку 
було відновлено Ісусом Христом через Джозефа 
Сміта— це “єдина істинна і жива Церква на лиці 
всієї землі” (УЗ 1:30). Це— Церква Ісуса Христа. 
Вона має істину, владу, повноваження і обряди. 

Вона особисто скеровується 
Господом і Спасителем Ісусом  
Христом через сучасних 
пророків.

Все це ми можемо пізнати, діз-
навшись, що Книга Мормона іс-
тинна. В ній є сила, яка навертає 
і переконує.

Моє свідчення про Книгу 
Мормона

У юні роки, під час мого служіння 
місіонером у Франції, я прагнув 
особисто пізнати істинність Книги 
Мормона. Я вірив, що вона істинна. 
Я сподівався, що вона істинна. Я 
навіть вирушив на місію з вірою в 
те, що вона істинна. Однак коли я 
працював день за днем як місіонер 
і говорив людям, докладаючи усіх 
зусиль, своєю обмеженою францу-
зькою мовою, що я маю свідчення 
про цю книгу, я в дійсності ще не 
мав особистого знання.

Наша маленька квартира на півдні Франції тієї пер-
шої зими була холодною і сирою. Щоранку і щовечора, 
перед початком і по завершенні щоденної роботи, я 
накривався ковдрою і пальтом, щоб читати і вивчати 
свою Книгу Мормона. Мені було відоме обіцяння Моро-
нія, що якщо я буду читати, розмірковувати і молитися, 

Коли ми здобуваємо божественне  
свідчення від Святого Духа, що Книга Мор-

мона істинна, ми можемо дійсно пізнати 
для себе, що Ісус є Христос, Спаситель світу.

Одним з найголовнішого, що ми мо-
жемо дізнатися з Книги Мормона, є те, 
що Церква, відновлена Ісусом Христом 
через Джозефа Сміта, істинна.
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я також зможу пізнати. Протягом днів і 
тижнів я читав, але нічого не сталося. Ані 
світла, ані ангела, ані голосу— нічого, крім 
відчуття миру під час читання.

Я продовжував читати, підкреслювати 
важливі уривки і молитися, щоб дізнатися 
про істинність Книги Мормона. Зрештою 
сталося чудо. Як описував старійшина Девід 
А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, це було більш схоже на схід сонця, ніж 
на раптове увімкнення світла 4. Світло по-
чало осявати мій розум і моє серце. Я почав 
бачити Книгу Мормона по- іншому. Уривки, 
прочитані мною раніше, почали напов-
нюватися новим значенням. Краще за все 
я можу описати те, що сталося, словами— 
мій розум почав просвітлюватися.

Після тижнів і місяців я міг сказати, що 
отримав більш тверде знання, ніж будь- яке 
інше будь- коли отримане мною, що Книга 
Мормона була словом Бога. Я пізнав, що  
її було написано і збережено для наших 
днів та було явлено, щоб бути могутнім  
свідченням про Ісуса Христа і Його Церкву.  

Голос Духа промовляв моєму серцю знов 
і знов: “Вона істинна, вона істинна, все це 
правда”.

Минуло вже сорок років, а те саме 
свідчення перебуває у моїй душі. Відтоді 
я багато разів читав Книгу Мормона і 
щоразу— кожного разу— я знов чую слова: 
“Вона істинна”. Це дало мені впевненість 
в тому, що Ісус Христос— мій Спаситель, 
і що це Його велика робота зі спасіння.

Подібно до камінців доміно, якими я 
любив гратися хлопчиком, всі впали разом, 
коли я штовхнув перший з них, так само 
і всі істини євангелії стають зрозумілими, 
коли ми приходимо до пізнання істинності 
ключового каменя нашого свідчення— 
Книги Мормона. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Джозеф Сміт, у Вступі до Книги Мормона;  

див. також History of the Church, 4:461.
 2. Учення Президентів Церкви: Джозеф Сміт 

(2007), с. 197.
 3. Book of Mormon Teacher Resource Manual  

(2004), 19.
 4. Див. Девід А. Беднар, “Дух одкровення”,  

Ліягона, трав. 2011, сс. 87–90.

ЦЕНТР, НАВКОЛО 
ЯКОГО ЗОСЕ-
РЕДЖУЄТЬСЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ
“Центром, навколо 
якого зосереджується 
Відновлення, є Книга 
Мормона. Її було 
написано, збережено 
і передано під Господ-
нім керівництвом. Її 
було  перекладено  
“даром і силою Бога”.
Президент Рассел М. Нельсон, 
президент Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, “Бути на хвилі”, 
Ліягона, трав. 2013, с. 47.
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“Так,— каже мати,— це нагадує 
мені про Нефія, який послухався 
Духа, коли не знав, як отримати 
пластини від Лавана”.

До розмови долучається їхня 
дочка й розказує, як вона послу-
халася підказки поговорити із 
самотньою дівчиною в автобусі. 
Батько похвалив її за таке рі-
шення й розказує про випадок, 
що стався з ним на роботі.

Обговорення вони закінчують, 
заспівавши гімн “Хай нас Дух 
Святий веде” (Гімни, № 74).

Простий метод навчання— 
ділитися досвідом, що стосується 
цього вчення,— зробив цей до-
машній сімейний вечір вдалим.

У цій статті наведено реальні 
життєві приклади того, як люди 
вивчали принципи за навчаль-
ними матеріалами для молоді, 
складеними для кожного місяця. 
Звичайно, ці приклади— не єди-
ний спосіб засвоїти ці вчення. Ви 
можете шукати натхнення, врахо-
вуючи потреби вашої сімʼї.

Алісія Стентон і  
Наталі Кемпбелл

Сидячи разом зі своєю сі-
мʼєю на домашньому сімей-
ному вечорі, мати починає, 

поставивши своїм двом дітям таке 
питання: “Коли ви відчували, що 
Дух направляв вас?”

Її 17- річна донька скаржиться: 
“У цьому місяці в мене було вже 
три уроки про Духа”.

“Добре, так тоді ж в тебе є ба-
гато чим поділитися”,— зауважує 
батько. Западає тиша, мама і тато 
чекають, поки їхні діти думають 
над цим.

Нарешті їхній 14- річний син 
розказує про випадок, що стався 
з ним сьогодні в школі.

Згідно з недільною нав-
чальною програмою для 
молоді— За Мною йдіть— 
щомісяця викладається 
одне фундаментальне 
євангельське вчення. Тут на-
водяться кілька способів, як 
засвоювати ті доктринальні 
принципи разом з вашою 
сімʼєю.

ЧАСТИНА 1

ЗА МНОЮ ЙДІТЬ:  
Навчання  

основам вдома
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СІЧЕНЬ  
Божество

Члени Божества— Небесний Батько, Ісус Христос 
і Святий Дух— є трьома окремими особами, але 
Вони обʼєднані у меті й славі.

Одна молода жінка розказує, як дізнавалася про 
Божество: “Для мене важливо, що мій Небесний 
Батько, мій Спаситель і Святий Дух є окремими Осо-
бами, Кожного з Яких я можу пізнати індивідуально, 
але слухатися всіх трьох разом. З вдячністю я усві-
домила, що можу стати подібною до Бога, тому що 
Божество— це не якась невизначена й незбагненна 
субстанція, а це божественні істоти, Які люблять, 
благословляють, направляють і знають мене”.

Для засвоєння цього вчення ви можете спробу-
вати обговорити такі питання: “Чого ми можемо нав-
читися від Божества про те, як працювати разом в 
єдності?” або “Як ми можемо зміцнити наші стосунки 
з членами Божества?”

Порівняння 
написаного 
в Іван 10:30 з 
тим, що напи-
сано в Учення 
і Завіти 50:43 
може сприяти 
корисному 
обговоренню 
і підказати 
цікаві думки 
стосовно 
єдності.

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ НАВЧАННЯ 

Церква надає багато матеріалів, щоб допомогти вам вивчати ці доктринальні 
принципи і навчати їх. Крім Писань та виступів на генеральних конференціях можете 

скористатися й вказаним далі:

Учення Президентів Церкви. Завітайте на lds.org/manual/teachings- of- presidents.
Стійкі у вірі. Завітайте на lds.org/manual/home- and- family.
Проповідуйте Мою євангелію та супутні брошури. Завітайте на lds.org/manual/missionary.
Музика. Музика у збірнику “Гімни” та “Збірнику дитячих пісень” підсилює принципи 

євангелії. Завітайте на lds.org/music.
Відео. Церковні відеофільми захоплюючі й можуть допомогти вдома розпочати роз-

мови на євангельські теми. Завітайте на lds.org/media- library.
Мистецькі твори. Ілюстрації на зразок тих, що знаходяться в альбомі “Євангелія  

в мистецтві”, можуть допомогти краще зрозуміти те, про що сказано в Писаннях.  
Завітайте на lds.org/media- library.

ЛЮТИЙ  
План спасіння

План спасіння відповідає на найважливіші 
запитання людини, як, наприклад: “Хто я?” і “Що 
є метою життя?” Ставити наші власні запитання 
й шукати відповіді на них— ось що може стати 
продуктивним способом вивчення Батькового 
плану щастя.

Наприклад, один молодий чоловік почав своє 
вивчення Писань, запитавши: “Як властивості 
Бога порівняти з рисами, які я мав у доземному 
житті?, які я маю тепер?, які я сподіваюся мати 
у наступному житті?” Він записував відповіді на 
ці запитання, коли знаходив їх у Писаннях, і ви-
користовував їх, щоб навчати інших про план 
спасіння.

Які запитання мають ваші діти про план 
спасіння?
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БЕРЕЗЕНЬ  
Спокута Ісуса Христа

Як нам дізнатися не тільки про Спокуту Ісуса  
Христа, але й про щиру надію нашого Спаси-
теля, що ми будемо застосовувати Його Спокуту 
в нашому житті?

Оскільки ми всі відчували самотність, робили 
помилки і потребували сили, всім нам потрібно було 
краще розуміти, що таке Спокута, і застосовувати її. 
Порадниця у Товаристві молодих жінок використала 
відео, щоб допомогти своєму класу краще зрозуміти, 
що таке Спасителева Спокута.

Ось досвід однієї молодої жінки:
“Ми дивились відео “З Ним не було нікого”  

(відео, LDS.org). Коли звучала скорботна мелодія 
на флейті, прозвучав голос старійшини Джеффрі 
Р. Холланда, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
який сказав: “Одна з найбільших втіх цієї пасхаль-
ної пори є такою—завдяки тому, що Ісус пройшов 
таку довгу, самотню путь, абсолютно один, нам не 
доведеться робити те саме”.

Я відчула сором за те, що потребую Спасителевої 
Спокути, але охоплена Духом, я відчула надію, що 
Його Спокута змете геть мої почуття провини. Го-
сподь віддав Своє життя за мене; Він не пошкодував 
про це, не пошкодую і я”.

Оскільки Спокута є вінцевою подією нашого 
спасіння, ми повинні навчати про неї і вивчати її під 
керівництвом Святого Духа. Можливо, ви проведете 
обговорення уривків з Писань або свідчень апосто-
лів, як наприклад, в документі “Живий Христос: 
Свідчення Апостолів”, (Ліягона, квіт. 2000, с. 2). 
Можна обговорити, наприклад, таке питання: 
“Коли ви відчували зцілюючу, зміцнюючу або 
викупляючу сили Спокути?”

 КВІТЕНЬ  
Розподіл часів, відступництво та Відновлення

Розуміння того, що є відступництвом— відхід 
від істинної євангелії— допомагає нам розуміти 
необхідність у відновленні євангелії, священства 
та Церкви Ісуса Христа.

Наведений далі урок із застосуванням пред-
метів допоміг одним місіонерам навчити когось 
із зацікавлених Церквою про відступництво та 
Відновлення.

“Ми з напарником взяли пластикові стаканчики, 
позначили їх як частини істинної Церкви і, скла-
даючи з них піраміду, пояснювали, як Ісус  
Христос встановив Свою Церкву.

Потім ми пояснили, що таке відступництво, 
витягнувши стаканчики, що представляли апосто-
лів, і подивилися, як вся ця структура завалилась. 
Коли ми пояснювали, що таке відновлення єван-
гелії через пророка Джозефа Сміта, ми відбуду-
вали цю вежу, показуючи, що Церква сьогодні 
організована таким же чином, як її спочатку орга-
нізував Христос.

Уперше цей чоловік зрозумів це. Нарешті від-
новлення набуло для нього значення, бо він зро-
зумів, чому воно було необхідним”.

Є багато інших способів представити цикл: 
розподіл, відступництво і відновлення. Ви мо-
жете прочитати уривки з Писань, що стосуються 
цих тем, і прислухатися до спонукань Духа, щоб 
придумати власну презентацію для свого нав-
чання (див., наприклад, Амос 8:11–12; 1 Нефій 13; 
УЗ 136:36–38; Мойсей 5:55–59).
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ТРАВЕНЬ  
Пророки і одкровення

Господь дуже дбає про те, щоб спілкуватися 
з нами. Ми отримуємо Його настанови у 

своєму житті через одкровення, які Він 
дає Своїм пророкам та нам особисто.

Часто ми можемо краще зрозу-
міти євангельські принципи, якщо 
порівнюємо їх з чимось конкре-
тним, а також з повсякденним 
досвідом. Одна молода жінка роз-

повідає, як порівняння допомогло 
їй дізнатися, що таке одкровення:
“Я дізналася про одкровення через 

сучасного пророка. Старійшина Девід А. Бед-
нар, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, говорив 
про дух одкровення і пояснював його, використо-
вуючи метафору про світло. Іноді одкровення є 
несподіваним і ясним, неначе включається світло 
в темній кімнаті. Частіше воно приходить посту-
пово, як вранішне сонце, що все більше й більше 
яскравішає. Найчастіше, за словами старійшини 
Беднара, одкровення приходить поступово, як 
світло в туманний день. “Ви можете бачити ледь 
достатньо, щоб зробити кілька кроків вперед у 
туман” (в “Способи отримання світла: Дух одкро-
вення” [video], LDS.org). Ця метафора, нехай вона 
і проста, справила на мене глибоке враження, бо 
я зрозуміла: одкровення є доступним для мене, 
якщо я знаходитиму час, щоб розпізнати його”.

Якщо ми знаходимо час для вивчення ме-
тафор, притч та символів, наше розуміння 
вчень буде й далі зростати. Ці методи 
навчання допомагають нам пізнати навіть 
більше, коли ми дозволяємо Духу відкри-
вати для нас перспективи.

ЧЕРВЕНЬ  
Священство і ключі священства

Священство— важлива тема для кожного. Це сила 
Бога і може благословити всіх нас. Кожний з нас 
відіграє важливу роль у роботі священства.

Дехто не знає про обовʼязки, чини та історію 
священства. Вікторина може бути веселим способом 
дізнатися про це.

Залежно від того, про що ви хочете дізнатися, ви 
можете використати деякі з наведених далі запитань 
і запропонувати вашим дітям знайти відповіді у Пи-
саннях та у вченнях сучасних пророків.

•  Які є чини і обов’язки Ааронового священства?, 
Мелхиседекового священства?

•  Що таке ключі священства? Хто їх тримає? Чому 
ключі є необхідними?

•  Яка різниця між чином у священстві, повнова-
женням і владою?

•  Як священство благословляє і чоловіків, і жінок?

Відповіді можна знайти у таких книгах- довідниках, 
як Принципи євангелії (2009) і Стійкі у вірі:  
Довідник з євангелії (2005) та в Писаннях, напри-
клад, Учення і Завіти 13, 20 і 107.

Відповідь на останнє запитання “Як священство 
благословляє і чоловіків, і жінок?” можна знайти в 
Писаннях, але найважливіше було б подумати, як 
це вчення впливає на нас особисто. ◼

Частина 2 цієї статті з іде-
ями для липня— грудня буде 
надрукована цього року пізніше.
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Пророк Джозеф Сміт сказав: “Це перший принцип євангелії— достовірно 
пізнати характер Бога” 1. Більш того, він додав: “Я хочу, щоб усі ви 
знали Його і знали, Хто Він” 2. Ми повинні мати “правильне уявлення 

про Його … досконалості, і риси”, та захоплюватися “неперевершеністю 
[Його] характеру” 3.

Цей заклик Пророка я хочу адресувати й нам та сказати, що ми і наші місіо-
нери, наші члени Церкви і наші зацікавлені повинні достовірно знати характер 
членів Божества. Ми повинні мати правильне уявлення про Їхні індивідуальні 
досконалості та риси і захоплюватися неперевершеністю Їхнього особистого 
характеру.

Це не випадково, що перше уложення нашої віри є таким: “Ми віримо в Бога, 
Вічного Батька, і в Його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа” (Уложення віри 1:1). 
Це послання ясне для всіх, хто навчає євангелії. Немає сенсу переходити до 
інших істин, в які ми віримо, якщо ми не маємо зафіксованої в нашому розумі і в 
розумі тих, кого навчаємо, основної ролі, яку відіграє Божество в нашій доктрині 
та в нашій вічній долі. Нам слід пізнавати цих Божественних Істот усіма доступ-
ними нам способами. Нам слід любити Їх, наближатися до Них, слухатися Їх 
і намагатися бути подібними до Них.

Старійшина  
Джеффрі Р. 
Холланд
З Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів

ПІЗНАВАТИ  

Нам слід пізнавати цих Божественних Істот 
усіма доступними нам способами. Нам слід 
любити Їх, наближатися до Них, слухатися 
Їх і намагатися бути подібними до Них.
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Божество
З виступу “Божество” на семінарі для нових президентів місій, що відбувся у Центрі підготовки 
місіонерів у Прово 23 червня 2013 р.
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щоб Вони не були незнайомцями для нас і ніколи не 
були далеко в наших думках і в намірах нашого серця 
(див. Мосія 5:13), тоді ми можемо мати такі ж резуль-
тати, які мав цар Веніямин. Якими ж вони були? В його 
народі відбулася “сильна зміна”, вони “вже не ма[ли] 
бажання чинити зло, але постійно чинити добро”, 
і мали “бажання увійти в завіт … виконувати [Божу] 
волю, і бути послушними Його заповідям у всьому, 
що Він заповідатиме [їм], у всі [їхні] дні, що залиши-
лися” (Мосія 5:2, 5).

Ось так вплинуло навчання царя Веніямина на його 
народ, і це є досконалим визначенням у Писаннях 
реального зростання, яке має відбуватися в наших 
навернених, на якому наголошуємо, коли встановлюємо 
Церкву “по цілому світові” (Марк 16:15).

Як навчав Сам Спаситель, місіонерська робота— 
робота зі спасіння— схожа на невід, який ми закидаємо 
у все ширшому й ширшому світі народів, культур та 
людей. Таким чином, ми будемо збирати, як сказано у 
притчі, рибу усяку (див. Матвій 13:47). Багато хто з тієї 
“риби” на нашому дедалі ширшому прикордонні не 
знає, Хто Такий Бог, або на що в дійсності схоже Його 
Батьківство; вони не знають, Хто в реальності є Ісус 
Христос, або чому Він— це єдине імʼя під небесами, 
яким би ми могли спастися (див. Дії 4:12); вони не зна-
ють, Хто Такий Святий Дух, або чому Цього члена Бо-
жества “було послано, щоб навчати істині” (УЗ 50:14).

Знання про Божество
Звичайно ж, є безліч всього іншого, чого ця риба, 

зібрана з усякого виду, не знає, але якщо вони прийма-
ють відновлену євангелію і по- справжньому шукають 
спасіння своїм душам, то з цього почнеться отримання 
певного знання про членів Божества і розуміння Їх. 
Зрештою, “справжнє і спасительне поклоніння [Богові] 
можна знайти тільки серед тих, хто знає істину про … 
Божество і хто розуміє істинний взаємозвʼязок, який 
люди повинні мати з кожним членом [як його назвав 
один з Братів] того Вічного Президентства” 4.

Старійшина Брюс Р. Мак- Конкі (1915–1985), з Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів, нагадував нам, що Люци-
фер розуміє важливість цієї доктрини, навіть якщо її не 
розуміємо ми. Він сказав:

Коли ми приводимо людей у Церкву, ми не христимо 
їх у Церкві якоїсь людини— чи то Джозефа Сміта, чи 
Бригама Янга, чи Томаса С. Монсона,— хоч ми й шану-
ємо тих пророків. І ми не христимо їх у Церкві щасли-
вих сімей чи Мормонського хору скинії.

Коли ми приводимо людей у Церкву, ми христимо 
їх в імʼя Батька, і Сина, і Святого Духа. Чинячи так, ми 
ведемо їх назад у присутність Батька через служіння, 
Спокуту і благодать Його Сина, під впливом Святого 
Духа, Який направляє їх до цієї мети. Ми завжди по-
винні памʼятати у своєму розумі насамперед про цю 
вищість Божества— як у меті нашої роботи зі спасіння, 
так і у способах її досягнення.

Якщо ми, за словами царя Веніямина, дійсно знаємо 
Цих Божественних Істот, Яким служимо, і робимо все, 

Ось так вплинуло навчання царя Веніямина на його народ, 
і це є досконалим визначенням у Писаннях реального зро-
стання, яке має відбуватися в наших навернених до Церкви, 
на якому ми наголошуємо, коли встановлюємо Церкву “по 
цілому світові”.
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“Не існує спасіння, якщо вірувати у … 
лжевчення, особливо, якщо дотримуватися 
помилкового чи нерозумного погляду на 
Божество або на Когось з Його членів. …

Ось тому- то диявол буде скоріше поши-
рювати лжевчення про Бога і Божество та 
викликати несправжні почуття стосовно 
Когось одного з Них, ніж він міг би робити 
це стосовно майже всього іншого” 5.

Отже, жодний зацікавлений Церквою 
не може прийти в неї зі справжнім свід-
ченням, зі справжнім наверненням, з тим, 
що ми називаємо справжнім зростанням, 
і якого ми прагнемо в кожному наверне-
ному, якщо тільки він чи вона принаймні 
не почне набувати певного особистого, 
духовного, справжнього досвіду, пов’яза-
ного з Богом. Цей різновид справжнього 
досвіду може прийти тільки тоді, коли є 
усвідомлення, що Він— реальна істота, 
конкретна особа, у буквальному розумінні 
Батько з плоті і кісток, Який говорить, і 
бачить, і відчуває, Який знає імена всіх 
Своїх дітей і всі їхні потреби, Який чує 
всі їхні молитви і Який хоче, щоб всі Його 
діти були в Його Церкві. Цим зацікавле-
ним Церквою потрібно знати, що Він має 
план для їхнього спасіння і що Він дав 
заповіді, аби ми могли знайти свій шлях, 
щоб повернутися до Нього.

Бог, Який турбується про них так 
ніжно, як батько турбується про дитину, 
не може бути ефірним туманом чи не-
ясною філософською Першопричиною, 
чи якимось деїстичним володарем, який 
невідомо де перебуває. Він повинен 
бути визнаний Тим, Ким Він насправді 
є— милосердним, співчутливим Бать-
ком, за Чиїм образом були створені всі 
Його діти і перед Яким одного дня всі ми 
постанемо— а потім опустимося на ко-
ліна! Небагато хто з наших зацікавлених 
Церквою знатимуть Такого Бога зараз, 

незалежно від того, належать вони тепер 
чи ні до сучасного християнства.

Тому найважливішим є те, що урок 1 
у посібнику Проповідуйте Мою євангелію 
починається з простого проголошення, 
що “Бог є нашим Небесним Батьком” 6. 
У цьому уроці перше, що повинні зрозу-
міти місіонери, це те, що кожна людина, 
яку навчають, має розуміти істинну при-
роду Бога.

Якщо місіонерам вдасться передати  
належне розуміння Бога в розум і серце 
своїх зацікавлених Церквою на початку 
їхнього навчання, то все інше ставатиме 
на своє місце набагато легше під час по-
дальшого навчання.

Місія та послання Ісуса Христа
Так само й старійшина, сестра і заці-

кавлений Церквою також повинні ціну-
вати набагато більше, ніж вони цінують, 
велич місії й послання Ісуса Христа, Який 
прийшов від Батька і навчав того, чого 
Батько навчав Його. Усі повинні прийти 
до усвідомлення того, що Ісус прихо-
див у смертне життя, аби показати нам 
шлях, істину і життя. Дійсно, Він і є тим 
єдиним шляхом, тією повною істиною 

Усі повинні 
прийти до усві-
домлення того, 
що Ісус прихо-
див у смертне 
життя, аби 

показати нам 
шлях, істину 

і життя.
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і тим досконалим життям. А тому Він— 
єдина дитина в людській сімʼї, про Яку 
Батько може цілком і повністю сказати: 
“Це Син Мій Улюблений, що Його Я впо-
добав. Його слухайтеся!” (Матвій 17:5).

Нам слід мати віру в Христа, вірити в те, 
що Він викупив нас із смерті фізично і з пе-
кла духовно, прийняти Його Спокуту як 
єдиний засіб нашого примирення з Богом 
та визнати, що іншого шляху до спасіння 
немає. Світ, щоб йому бути викупленим, 
повинен схилити свої коліна і вустами 
визнати, що Ісус є Христос, живий Син 
живого Бога. Нам потрібно навчати палко 
і з вірою “вченню Христа” (Євреям 6:1; 
2 Івана 1:9; 2 Нефій 31:2, 21; 32:6; Кн. Якова 
7:2, 6), як воно проголошено у Писаннях 
і як воно узагальнено в уроці 3 посібника 
Проповідуйте Мою євангелію.

Нашій рибі у далеко закинутому неводі 
треба знати, що Святий Дух— це член 
Божества, з Яким вони будуть мати найча-
стіші і найбільш особисті стосунки, коли 
вони приймають місіонерів і моляться про 
небесні настанови стосовно їхнього по-
слання. Це Той член Божества, Який буде 
вести зацікавлених Церквою до істини, 
а потім буде свідчити про ту істину, коли 
вони зустрінуться з нею. Зацікавлених 
Церквою необхідно навчити розпізнавати 
Дух, коли Він виявляє Себе під час курсу 
навчання. Безсумнівно, місіонери повинні 
розуміти божественну роль Святого Духа 
у процесі навернення й повинні старатися, 
щоб Дух завжди був з ними.

“На що саме вас було висвячено?— 
запитує Господь.—  Щоб проповідувати 
Мою євангелію Духом, саме Втішителем, 
Якого було послано, щоб навчати істині. …

Отже, той, хто проповідує, і той, хто 
сприймає, розуміють один одного, і оби-
два напучуються і звеселяються разом” 
(УЗ 50:13–14, 22).

Ми можемо бути абсолютно впев-
неними в тому, що справа не буде йти 
добре— для місіонерів або для їхніх заці-
кавлених Церквою,— якщо ми не будемо 
навчати належним чином про Божество. 
Ми не повинні вказувати на смертних 
провідників, перш ніж навчимо й свід-
читимемо про небесних. Ми не повинні 
намагатися навчати другорядним істинам, 
перш ніж навчимо фундаментальних. Ми 
не повинні поспішати охристити ново-
наверненого і ставити за мету привести 
новонаверненого в Церкву, поки не нав-
чимо його істинній вірі в Бога, пояснимо 
потребу справжнього покаяння в Христі 
і переконаємося, що ті надзвичайно важ-
ливі перші паростки зростаючого свід-
чення наверненого залишаються міцними 
й життєздатними завдяки життєдайному 
впливу Святого Духа.

Плутанина в християнстві
Стосовно того, що ці Божественні Істоти 

є окремими за Своєю природою, наші 
одкровення останніх днів навчають так: 
“Батько має тіло з плоті й кісток, яке так 
само відчутне на дотик, як і людське; також 
Син; але Святий Дух не має тіла з плоті й 
кісток, але є особою з Духа” (УЗ 130:22). 

Ви не можете отримати основопо-
ложного твердження, яснішого за це! 
Та, на жаль, майже за два тисячоліття 
християнської історії з цього приводу 
виникла страшенна плутанина й майже 
фатальна помилка. Багато еволюцій та 
повторно виголошених релігійних поста-
нов значною мірою спотворили просту 
ясність істинного вчення, заявляючи, що 
Батько, Син і Святий Дух є абстрактними, 
абсолютними, надприродними, всюди-
сущими, однаковими за сутністю, вічно 
існуючими разом, непізнаваними; Вони 
без тіла, органів чи емоцій і перебувають 

Силою Святого 
Духа ми можемо 
відганяти від себе 
темряву й бути 
попередженими 
про небезпеку та 

неправду. Я свідчу, 
що Святий Дух є 
також Святим 
Духом Обіцяння, 

Який підтверджує 
і Який засвідчує 
справжність 

завітів та обрядів 
і Яким, зрештою, 

запечатуються всі 
благословення для 
вічного життя.
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Вони поза простором і часом.
Згідно з цими віруваннями, усі три члени є окремими 

особами, але вони є єдиною істотою, що часто назива-
ють “таємницею Трійці”. Вони є трьома окремими осо-
бами, і все ж не трьома Богами, а одним. Усі три особи 
є незбагненними, і в той же час Вони є одним Богом, 
Який є незбагненним.

Ми погоджуємося з нашими критиками принаймні 
ось в чому: такі формулювання стосовно природи 
Божества є справді незбагненними. Зовсім не дивно, 
що з таким заплутаним визначенням Бога, що навʼязу-
валося Церкві, монах у четвертому столітті вигукнув: 
“Горе мені! Вони забрали від мене мого Бога, … і я не 
знаю, кому поклонятися або до кого звертатися” 7. Як 
нам довіряти, любити і поклонятися, не кажучи вже 
про прагнення бути схожими на Того, Хто є незбагнен-
ним і непізнаваним? Як же нам розуміти молитву Ісуса 
про те, що “життя ж вічне— це те, щоб пізнали Тебе, 
єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що при-
слав Ти Його”? (Іван 17:3; курсив додано).

Це не наша мета— якось принизити віру будь- якої 
людини чи вчення будь- якої релігії. Ми виявляємо од-
накову повагу до їхніх учень і просимо виявляти повагу 
й до нашого вчення. (Це також висловлено в уложенні 
нашої віри). Але ж в такому авторитетному виданні, як 
Harper’s Bible Dictionary, в цьому золотому стандарті 
цієї царини, написано, що “формальної доктрини сто-
совно Трійці, як вона була визначена великими цер-
ковними соборами в четвертому і пʼятому століттях, 
не знайдено [ніде] [в Новому Завіті]” 8.

Тому для нас, чесно кажучи, є великим задоволенням 
повідомляти, що ми не тримаємося погляду на Боже-
ство, який сформувався під язичницьким впливом у 
четвертому чи пʼятому столітті, як і не трималися його 
ті перші християни- святі, які на власні очі бачили жи-
вого Христа 9. Ми— християни Нового Завіту, а не Нікей-
ського собору.

Єдність Божества
Однак я хочу відразу ж наголосити: якщо ми дійшли 

висновку, що Вони є окремими особами, то важливо 
також наголосити і на тому, наскільки єдиними Вони 
є і наскільки Божество дійсно є Одним. Думаю, я можу 

Світ, щоб йому 
бути викупленим, 
повинен схи-
лити свої коліна 
і вустами визнати, 
що Ісус є Христос, 
живий Син живого 
Бога.
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з певністю сказати, що одна з причин, чому нас на-
стільки неправильно розуміють інші, хто дотримується 
християнської традиції, полягає в тому, що наголо-
шуючи на індивідуальності осіб членів Божества, ми 
недостатньо часто слідкували за тим, щоб не тільки 
визнавати Їхню єдність, але й наполягати на тому, що 
Вони є єдиними практично в кожний інший мислимий 
спосіб. За це нас було піддано непотрібній критиці, і 
ми зробили свою позицію СОД важчою для розуміння, 
ніж вона повинна бути.

Справді, уривок про велике “учення Христа” в 2 Нефій 
31 закінчується таким проголошенням: “Це є вчення  
Христа, і єдине й істинне вчення Батька, і Сина, і Свя-
того Духа, Які є єдиним Богом, без кінця” (2 Нефій 31:21).

Ми всі читали величну Заступницьку Молитву Спа-
сителя в Іван 17. Ми знаємо її як проголошення про 
єдність між Батьком і Сином та між Ними і нами, Їхніми 

земними послідовниками. Читайте її часто, зокрема вра-
ховуючи і те, що Президент Девід О. Мак- Кей колись 
назвав її “найвеличнішою молитвою, … виголошеною 
будь- коли в цьому світі” 10. Ми повинні прагнути бути 
єдиними з Батьком, Сином і Святим Духом, як Ісус і мо-
лився про це.

Апостольське свідчення
Я закінчую своїм свідченням про кожну з Цих Боже-

ственних Істот, Які складають те “Вічне Президентство”, 
про яке було сказано. Я свідчу про Святого Духа духом 
Святого Духа, бо свідчити і засвідчувати— це дві Його 
великі ролі. Я свідчу, що Святий Дух є вчителем, Утіши-
телем і через Нього передається особисте одкровення. 
Я свідчу, що Святий Дух нагадає нам усе— це особливе 
благословення, тому що памʼятати— це одна з великих 
заповідей, даних нам, в т.ч. і в причасних молитвах 
(див. УЗ 20:77, 79).

Я свідчу, що силою Святого Духа ми можемо від-
ганяти від себе темряву й бути попередженими про 
небезпеку та неправду. Я свідчу, що Святий Дух є 
також Святим Духом Обіцяння, Який підтверджує і 
Який засвідчує справжність завітів та обрядів і Яким, 
зрештою, запечатуються всі благословення для вічного 
життя. Я відчуваю благоговійний трепет від думки, що 
ми маємо такий доступ до члена Божества, і цей доступ 
може бути постійним і неодноразовим, якщо ми жи-
вемо гідно, щоб мати його. Я висловлюю свою майже 
невимовну вдячність за дар Святого Духа.

Я свідчу про Ісуса Христа, живого Сина живого Бога, 
Який заплатив викуп, щоб звільнити вашу душу і мою, 
і душу кожного чоловіка, жінки та дитини, починаючи 
від Адама й до кінця світу. Я свідчу, що першим прин-
ципом євангелії є віра в Господа Ісуса Христа і що він 
є основою та головним посланням Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів.

Я свідчу, що кожна людська істота, народжена в 
цьому світі, народилася із Світлом Христа у своїй душі. 
Я свідчу, що Він є Першим і Останнім, Початком і Кін-
цем, Альфою і Омегою нашого Спасіння. Я проголо-
шую, що Він— великий Єгова, викупляючий Я Є, Агнець 
Божий, призначений на заклання ще до заснування 
світу. Я свідчу, що в Ньому перебувала вся повнота і що 

Ми повинні прагнути бути єдиними з Батьком, Сином  
і Святим Духом, як Ісус і молився про це.
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Він народився, жив і помер досконалою, 
безгрішною людиною, непорочною й 
чистою.

Я вдячний за те, що влада Ісуса Христа, 
яка регулює все, маюче вічне значення в 
цьому всесвіті, носить Його імʼя— Святе 
Священство за чином Сина Божого. Якби 
я прожив і тисячу років, то ніколи б не зміг 
належною мірою передати, який трепет 
і яку невідповідність я відчуваю, бувши 
покликаним стати одним з Його апостолів, 
свідком Його імені в усьому світі.

“О, як осягнути Ісусові милості
І муки, які довелось Йому винести!” 11

Я свідчу про Бога Вічного Батька, ве-
ликого Елогима, мого Батька й вашого 
Батька, Який дав нам духовне життя. Я 
свідчу, що Він є Людиною Святості, що 
такими якостями, як милість і великодуш-
ність, любов і співчуття можна тільки 
розпочати перераховувати Його основні 
й вічні якості. Я свідчу, що Христос при-
ходив, аби показати нам Батька і тому 
правомірно називався Сином Людини 
(Святості).

Я свідчу, що Бог, наш Батько, є авто-
ром великого плану спасіння і що те, що 
прийшло, аби стати відомим як євангелія 
Ісуса Христа, тепер відоме як “Євангелія 
Божа” (Римлянам 1:1; див. також вірші 
2–3). Я свідчу, що Батько був і є Творцем 
усього, Який діяв через Єгову та інших 
небесних представників, щоб завершити 
те Сотворіння й розділити титул Творця 
зі Своїм Улюбленим Сином. Я свідчу, що 
ми маємо служити Батькові в імʼя Сина 
так само, як ми маємо й молитися Бать-
кові в імʼя Сина.

Я свідчу, що Ісус Христос приходив, 
щоб виконати волю Батька, навчати док-
трині Батька та здійснити Своє власне 
спасіння через Батька. Я найурочистіше 

свідчу, що Батько настільки полюбив світ, 
Своїх дітей, що віддав Свою найкращу 
дитину, Свою досконалу дитину, Свою 
Єдинонароджену Дитину, щоб кожний, 
хто повірить в Нього, міг мати вічне життя 
(див. Іван 3:36; 6:47; Геламан 14:8).

Я вдячний за Батька, Сина і Святого 
Духа, в Чиї імена священні й спасительні 
обряди— від хрищення до храмового 
запечатування— виконуються в цій Церкві. 
Я запрошую кожного з вас краще пізнати 
Цих Божественних Істот. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Joseph Smith, in History of the Church, 6:305.
 2. Joseph Smith, in History of the Church, 6:305.
 3. Lectures on Faith (1985), 38, 42.
 4. Bruce R. McConkie, “Our Relationship with the Lord” 

(Brigham Young University devotional, Mar. 2, 1982), 
1, speeches.byu.edu.

 5. Bruce R. McConkie, “Our Relationship with the  
Lord”, 1–2.

 6. Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для 
місіонерського служіння (2004), с. 31.

 7. In Owen Chadwick, ed., Western Asceticism  
(1958), 235.

 8. Paul J. Achtemeier, ed., Harper’s Bible Dictionary 
(1985), 1099.

 9. Повне обговорення цього питання див. в 
Stephen E. Robinson, Are Mormons Christians? 
(1991), 71–89; див. також Robert L. Millet, Getting 
at the Truth: Responding to Difficult Questions about 
LDS Beliefs (2004), 106–122.

 10. David O. McKay, in Conference Report, Oct. 1967, 5.
 11. “О, як осягнути Ісусові милості”, Гімни, № 110.

Ісус Христос 
приходив, щоб 

виконати 
волю Батька, 
навчати док-
трині Батька 
й домагатися 
Свого власного 
спасіння че-
рез Батька. 
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Я РОЗПІЗНАВ СЛОВО БОГА
Перебуваючи кілька років тому 

в аеропорту Сан- Пауло, Брази-
лія, я побачив у вітрині книжкового 
магазину книгу з назвою “Книга 
Мормона: Ще одне свідчення про 
Ісуса Христа”. Я сумнівався в тому, 
що наш занепадаючий і безцільний 
світ прийме ще одне свідчення про 
Ісуса Христа, і всі вихідні думав 
про книгу.

Зрештою, я відчув, що більше 
не можу стримати свою зацікавле-
ність, і повернувся до книгарні, щоб 
придбати її. Проте, коли я прийшов 
туди, я не зміг її знайти. Я описав 
книгу продавцю, та він сказав, що 
ніколи її не бачив. Я також не міг 
знайти її в каталозі, хоча усі книги 
з вітрини у ньому були.

Трохи пізніше, знаходячись в 
аптеці, я помітив на прилавку від-
криту книгу. Коли я почав її читати, 
я дізнався про чоловіка на ім’я Кори-
гор, який наполягав на тому, що слід 
сумніватися в силі Бога, і зрештою 
онімів. Замислившись над прочи-
таними мною словами, я зрозумів, 
що вони від Бога.

А в цей час я саме шукав боже-
ственного спрямування. Одного 
дня я став на коліна, попросив Бога 
у палкій молитві вказати мені істин-
ний шлях, який приведе мене до 
Нього. Через кілька днів наш син 
захворів, і я знову пішов в аптеку. 
Коли я вже збирався виходити, за-
йшли три молоді американці з імен-
ними табличками. Я одразу ж відчув 
тепло в грудях, яке спонукало мене 
заговорити з ними.

Вони сказали мені, що знахо-
дяться в Бразилії для того, щоб про-
повідувати євангелію Ісуса Христа. 

Я запитав, чи можуть вони мене 
навчати, і ми запланували зустріч.

Щойно я вперше почув про про-
рока Джозефа Сміта, я зрозумів, що 
отримав відповідь на свою молитву. 
Потім місіонери дали мені книгу. На 
мій подив, це була Книга Мормона— 
точнісінько така сама, як та, яку я 
побачив у вітрині. Я знову відчув 
приємне тепло, і мене охопило таке 
щастя, що я ледве міг говорити.

Місіонери пояснили мені похо-
дження книги і потім попросили 
мене помолитися і запитати у Бога, 

чи вона істинна. Я вже знав з пов-
ною переконаністю про божествен-
ність книги, бо Господь відкрив це 
мені— двічі. Однак я дуже ретельно 
її вивчав. Читаючи 17- й розділ у 
3 Нефії, я пізнав що там містилася 
божественна історія, оскільки там 
були слова Ісуса Христа.

Основою мого свідчення є 
знання, що Книга Мормона містить 
слово Бога. Воно змінило мене 
і продовжує змінювати мене. ◼

Хосе Еванілдо Матіас Фернандес, 
Сан- Пауло, Бразилія

Трохи пізніше, 
знаходячись в аптеці, 

я помітив на прилавку 
відкриту книгу. Коли 
я почав її читати, я 
замислився над словами 
і зрозумів, що вони від 
Бога.
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ЗНАЙТИ СВІЙ 
ШЛЯХ В ІМЛІ 
ТЕМРЯВИ
Кілька років тому я пережила 

надзвичайно важкий період 
свого життя. Я зіткнулася з бага-
тьма труднощами і відчувала себе 
пригніченою і знесиленою під 
важкими тягарями.

Одного разу в неділю у церкві 
я поглянула навколо— на всі ці ща-
сливі сімʼї, які співали гімни і відчу-
вали Божу любов. Я хотіла відчувати 
те саме, але щось зі мною фізично 
було не так.

У минулому я відчувала Духа, 
але вже певний час я Його не відчу-
вала. Як у видінні Легія про дерево 
життя, я відчувала, неначе я огор-
нута імлою темряви— я не могла 
навіть бачити те дерево (див.  
1 Нефій 8:2–24).

Коли почався час для причас-
них молитов, я заплющила очі і 
звернулася до Небесного Батька, 

благаючи, дати мені запевнення в 
тому, що Він любить мене. Я спи-
тала Його, чому я не можу відчувати 
смак плоду дерева життя.

Коли я роздумувала над сном 
Легія, то до мене враз прийшло 
розуміння. “Чому ж я не памʼятала 
цього раніше?”—думала я. Іти в імлі 
темряви— цілковито нормальна 
частина Божого плану. Він дозволяє 
нам час від часу зазнавати трудно-
щів, щоб ми могли цілком поклада-
тися на Нього та Його Сина. Ключ 
до цього— міцно триматися за жезл 
із заліза. Я все ще бачила себе в імлі 
темряви, та вже мала надію.

Коли це враження зникло в мо-
єму розумі, я відчула приємне за-
певнення від Святого Духа, що мої 
випробування минуться. Дух свідчив 
мені, що Небесний Батько був там. 
Я витерла сльози з очей, відчуваючи 

вдячність за те, що могла відчувати 
Духа знову.

Я почала занурюватися у вивчення 
Писань. У мене й далі було багато по-
хмурих днів, але я мала віру: якщо я 
міцно триматимусь за жезл із заліза— 
слово Бога (див. 1 Нефій 11:25),— я 
вийду з імли темряви. Не можу на-
певно сказати, скільки пройшло часу, 
та одного дня я змогла відчути Божу 
любов знову. Це було, як тепле со-
нячне сяйво після довгої зими.

Коли час від часу я боролася з 
життєвими труднощами, то згаду-
вала своє обіцяння міцно триматися 
за жезл із заліза, вивчаючи Писання 
і слова пророків. Я знаю, коли на-
сувається імла темряви, у мене є 
знаряддя, необхідні, щоб бачити 
свій шлях в ній, і обіцяння теплого 
прийому на іншому боці. ◼
Джувента Веззані, шт. Каліфорнія, США

Не можу напевно сказати, 
скільки пройшло часу, та 

одного дня я змогла відчути Божу 
любов знову. Це було, як тепле 
сонячне сяйво після довгої зими.
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ТИ ЗНАЄШ, ВОНА— ІСТИННА!
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Одного дня, працюючи в універ-
мазі в Окленді, штат Каліфорнія, 

США, я зустрів подругу, яка зайшла 
до мене і запросила на вечерю. 
Вона сказала, що до нас приєдна-
ється двоє мормонських місіонерів.

Після вечері місіонери розклали 
невеличку фланелеву демонстраційну 
дошку і почали ставити мені запи-
тання. Я відчув певне роздратування. 
Я хотів просто послухати їх і піти.

Та під кінець розмови молодий 
місіонер зі штату Юта посунув свого 
стільця ближче до мого, подивився 
мені в очі, дав мені Книгу Мормона 
і приніс своє свідчення. Він сказав, 
що знає, що Церква істинна, і що 

я також можу це знати, прочитавши 
книгу. Потім він процитував Moро-
ній 10:4 і сказав, що якщо я запитаю 
у Бога зі щирим серцем, із справж-
нім наміром, Він явить мені істин-
ність книги силою Святого Духа.

Протягом наступного тижня я 
прочитав кілька розділів і ми знову 
зустрілися вдома у моєї подруги. 
Після нашої третьої бесіди місіонер 
зі штату Юта завершив свою місію 
і поїхав додому.

Я продовжував читати і молитися 
щовечора, запитуючи, чи ця книга 
істинна. Якось увечері, після мо-
литви, я ліг у ліжко і прочитав ще 
кілька розділів. Несподівано я почув 

голос, який сказав чотири простих 
слова: “Ти знаєш, вона— істинна!”

Я ніколи раніше не чув, щоб зі 
мною розмовляв Святий Дух. Але 
у той момент я пізнав, що Бог знає 
мене і любить мене. Я був настільки 
вражений, що не міг стримати 
сльози. Я знав, що маю приєднатися 
до істинної Церкви Ісуса Христа. 
Я також зрозумів, як молодий місі-
онер зі штату Юта міг сказати, що 
він знає, що Церква істинна.

Я приєднався до Церкви і пізніше 
уклав шлюб з чудовою молодою 
жінкою в Оклендському храмі в 
штаті Каліфорнія. У нас народи-
лося восьмеро дітей і ми жили 

Я взяв книгу, подивився 
йому у вічі, повернув 

йому її і сказав: “Я знаю, 
що ця книга істинна!”
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у Каліфорнії 33 роки, після чого 
переїхали до штату Юта.

Кілька років тому, коли наша най-
молодша дочка збиралася їхати на 
місію, вона запитала мене, чи я коли- 
небудь намагався зв’язатися з моло-
дим місіонером, який мене навчав.

“Я думав про нього протягом цих 
багатьох років,— відповів я,— та я не 
знаю, як з ним зв’язатися”.

Не пройшло і десяти хвилин, як 
вона прийшла і сказала: “Ось його 
номер телефону”.

Коли ми зв’язалися, у нас була 
довга розмова. Він попросив ад-
ресу моєї електронної пошти, щоб 
“розповісти мені про своє життя”. 
У своєму електронному листі, який 
прийшов наступного дня, він сказав 
мені, що вже не є членом Церкви 
понад 40 років, і сподівається, що 
це мене не розчарувало.

“Як я міг бути розчарований?” 
Я негайно написав йому відповідь. 
“Ти змінив моє життя!”

Ми обмінялися ще кількома елек-
тронними листами і домовилися 
зустрітися. Невдовзі я приїхав до 
нього додому. Він запросив мене 
зайти і познайомив зі своєю дружи-
ною. Коли ми поговорили про наше 
минуле, я запитав, чи є у нього Книга 
Мормона. Він піднявся сходами 
нагору і повернувся з примірником. 
Я узяв книгу, подивився йому в очі, 
повернув йому її і сказав: “Я знаю, що 
ця книга істинна! Якщо ти прочитаєш 
Moроній 10:4 і помолишся про це, 
ти також можеш отримати свідчення 
про її істинність”.

Протягом кількох наступних 
місяців він читав, молився і каявся. 
Незабаром його 18- річний син 

заново охристив його, і я мав благо-
словення конфірмувати його.

Я знаю, що моя дочка діяла за 
натхненням, коли ставила своє 
запитання, і я знаю, що Небесний 
Батько підготував нас обох до на-
шої зустрічі через 45 років. Я пізнав 
силу Книги Мормона. Я також діз-
нався, що ніколи не слід припиняти 
спроби допомогти людині, яка 
відійшла від Церкви. ◼
Генрі (Хенк) Браун, штат Юта, США

ЧИ ДОСТАТНІМ 
БУЛО МОЄ 
ВИВЧЕННЯ?
Я сумлінно читала Книгу Мормона 

щодня ще з підліткового віку. 
Навіть в ті вечори, коли я знесилена 
падала в ліжко й усвідомлювала, що 
не читала її в цей день, то брала її 
і читала хоча б кілька віршів.

Два роки тому мене попросили 
навчати Старого Завіту в ранковій 
семінарії. Старий Завіт я знала най-
менше з усіх книг Писань, тому в де-
які дні мені доводилося проводити 
по три— чотири години, вивчаючи 
його й готуючись до своїх уроків. 
Через те що я так багато часу виді-
ляла вивченню Біблії та одкровень 
останніх днів, я припинила читати 
Книгу Мормона кожний день. Ми 
читали її сімʼєю увечері, і я час від 
часу користувалася нею у пошуку 
перехресних посилань, тому відчу-
вала, що євангелію вивчаю щодня 
достатньою мірою.

Посеред навчального року, у 
січні, президент мого колу закликав 

увесь кіл читати щодня по одному 
розділу Книги Мормона. І хоч я 
запитувала себе, чи вдасться мені 
знаходити на це час, оскільки я була 
дуже зайнята підготовкою до семі-
нарії, я все ж вирішила відгукнутися 
на цей заклик. Мені потрібно було 
зробити це не тільки, щоб зміцни-
тися самій, але й щоб подати при-
клад своїм дітям та студентам.

З того моменту й надалі я читала 
по одному розділу з Книги Мормона 
щодня, коли починала готуватися до 
свого уроку в семінарії або перед 
тим, як лягати спати. Дух і сила, які 
були втрачені, а я й не знала цього, 
повернулися в моє життя. Мої уроки 
в семінарії, які проходили добре, 
стали ще кращими. Частини зі Ста-
рого Завіту, які було важко зрозуміти, 
стали яснішими. Я також усвідомила, 
що я краще розумію Книгу Мормона, 
і це сталося завдяки тому, що я гли-
боко вивчала вчення пророків та 
закон Мойсея.

У Вступі до Книги Мормона 
є ось ці слова пророка Джозефа 
Сміта: “Я говорив браттям, що 
Книга Мормона найбільш пра-
вильна з усіх книг на світі і є 
ключовим каменем нашої релігії, 
і людина буде ближча до Бога, 
твердо дотримуючись її заповідей, 
ніж будь- якої іншої книги”.

Книга Мормона пов’язує усі 
частини євангелії, і вона містить 
в собі могутнє свідчення про Ісуса 
Христа та план спасіння. Це допо-
магає всьому іншому в моєму житті 
мати сенс. Я вдячна за те, що Книга 
Мормона є частиною мого щоден-
ного життя. ◼
Енджі Ніколас, шт. Техас, США
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Кожну людину поміщено на 
землю в унікальні обста-
вини. Незважаючи на нашу 

унікальність, Господь явив через 
одкровення істини стосовно мети 
смертного життя, які стосуються 
всіх нас. Він навчав цим істинам 
наших перших батьків, Адама і Єву, 
та знов підтвердив їх у наш час.

Я називаю ці істини “реаліями 
смертного життя”. Якщо ми хочемо 
отримати найповніші благословення 
і користь від нашого земного дос-
віду, ми повинні розуміти і сприй-
мати ці явлені через одкровення 
реалії. Неспроможність зрозуміти 
або, що гірше, свідоме ігнорування 
їх, призведе до того, що наш час 
на землі буде витрачений даремно, 
використаний не в повній мірі та, 
можливо, цілковито змарнований.

Недостатньо просто прибути на 
землю, отримати смертне тіло і про-
жити тут все життя. Щоб зробити 
наш час тут змістовним, ми повинні 
жити і набувати досвіду відповідно 
до призначених Богом цілей смерт-
ного життя— повноцінно, цілковито 

та щиросердно,— а не відволікатися 
на те, що є цікавим, приємним та 
зручним.

Коли Адама і Єву було вигнано 
з Еденського саду, вони увійшли у 
смертний світ. Господь підготував 
їх до їхнього земного життя, навча-
ючи їх реаліям, з якими вони мали 
стикнутися. Я хочу розглянути три 
з цих реалій.

Спочатку я нагадаю, що ба-
гато доземних духів не отримали 
смертних тіл, оскільки вони не 
зберегли свій перший стан 1. Їхня 
мета— завадити нам пізнати повноту 
смертного життя. Вони прагнуть не 
дати нам набути того досвіду, що 
веде до нашого вічного щастя.

Реалія № 1: Праця допомагає 
нам розвинути якості та ха-
рактеристики, необхідні для 
вічного життя.

Бог сказав Адаму: “Потом свого 
лиця ти їстимеш хліб, аж поки не 
вернешся в землю” (Мойсей 4:25; 
див. також Буття 3:19). Деякі люди 
характеризують Господні слова, 

Старійшина 
Пол Б. Пайпер
Сімдесятник

як прокляття Адаму і його нащадкам 
за те, що він скуштував заборо-
нений плід. Однак я сприймаю ці 
слова, як такі, що промовляються 
люблячим Батьком, Який пояснює 
юному і недосвідченому сину умови 
в занепалому, смертному світі, де 
синові невдовзі доведеться жити.

Подібно до земного батька, що 
готує свого сина, якому невдовзі 
доведеться поїхати з дому, Батько 
допомагав першому чоловіку під-
готуватися до самостійного життя 
далеко від домівки. Він пояснював, 
що праця була новою реалією— 
реалією смертного життя.

Небесний Батько знав, що Адам 
і Єва невдовзі боротимуться зі сти-
хіями та самою землею. На відміну 
від їхнього досвіду в Еденському 
саду, де все для них було забезпе-
чено, смертне життя вимагатиме 
фізичних і розумових зусиль, поту, 
терпеливості та наполегливості, 
щоб вижити.

Вміння працювати— тренувати 
і дисциплінувати наш розум, 
тіло і дух для докладання зусиль, 

Явлені через 

СМЕРТНОГО 
одкровення реалії  

ЖИТТЯ
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Давайте уникати ілюзій 
людських повчань 
і зосереджуватися 
на явлених через 

одкровення реаліях, 
даних Богом, щоб наша 

подорож смертним 
життям могла бути 

насиченою, повноцінною 
і справжньою.
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творчості, досягнення результатів 
і розвитку— є основоположною 
реалією смертного життя кожної 
людини. Це один зі шляхів, завдяки 
яким ми стаємо подібними Богові та 
здійснюємо Його цілі на землі. Не-
бесний Батько, Ісус Христос і Свя-
тий Дух— усі вони працюють. Їхня 
робота і їхня слава— “здійснювати 
безсмертя і вічне життя людини” 
(Мойсей 1:39). Реалія полягає в тому, 
що без праці не може бути слави.

Одна з основних причин, чому 
людям потрібно працювати, це за-
безпечення своїх сімей. В документі 
“Сім’я: Проголошення світові” сло-
вом “забезпечувати” визначено одну 
з трьох ролей, призначених кон-
кретно для чоловіків 2. Чоловік, який 
знає як працювати і забезпечувати 
себе, має впевненість в тому, що він 
зможе укласти шлюб і забезпечувати 
дружину і дітей.

Єпископ Х. Девід Бертон, який 
служив Верховним єпископом 
Церкви, сказав: “Праця— чесна і 
продуктивна— приносить задово-
лення і почуття власної гідності. Зро-
бивши все, що в наших силах, для 
самозабезпечення, для забезпечення 
власних потреб і потреб нашої сім’ї, 
ми можемо з впевненістю звернутися 
до Господа, щоб попросити про те, 
чого нам може ще не вистачати” 3.

Сатана завжди готовий знищу-
вати цілі Бога та руйнувати наше 
земне життя. Всупереч тому, що 
Батько наголошує на важливості 
праці, супротивник переконав ба-
гатьох людей у наші дні в тому, що 
основна мета життя— це уникнення 
праці. У сучасних суспільствах 

праця— це зусилля, наполегливість, 
терпеливість і дисципліна для на-
буття важливого знання, виконання 
потрібної роботи або досягнення 
складної цілі.

Якщо ми не навчимося пра-
цювати у смертному житті, то не 
зможемо сягнути повноти нашого 
потенціалу і щастя в цьому житті 
та не розвинемо якості й риси,  
потрібні для вічного життя.

Реалія № 2: Завдяки вічному 
шлюбу ми можемо отримати 
всі благословення, які нам хоче 
дати Небесний Батько.

Господь обіцяв у клятві та завіті 
священства:

“Бо всіх, хто вірністю отримують 
ці два священства, про які Я гово-
рив … стають … сіменем Авраама, 
і церквою та царством, і обран-
цями Бога.

І також усі ті, хто приймає це 
священство, приймає Мене, каже 
Господь;

… А той, хто приймає Мене, при-
ймає Мого Батька;

А той, хто приймає Мого Батька, 
приймає царство Мого Батька; 
отже, усе, що має Мій Батько, буде 
дано йому.

І це за клятвою і завітом, що 
належать священству” (УЗ 84:33–35, 
37–39).

Наш люблячий Батько прагне, 
щоб кожен з Його дітей отримав 
усе— повноту, Його повноту. Для 
того, щоб отримати цю повноту, 
“людина має ввійти в цей чин свя-
щенства [що означає новий і вічний 
завіт шлюбу]” (УЗ 131:2).

багато людей зосереджуються на 
пошуку роботи, де добре платять, а 
працювати майже не треба, на інве-
стиціях або схемах, що приносять 
високий прибуток без докладання 
зусиль, та програмах, в рамках яких 
безкоштовно оплачується те, що 
вони хочуть. Дехто прагне уникати 
роботи, беручи в борг і живучи 
на кошти, які зовсім не мають на-
міру повертати. Вони не прагнуть 
працювати, складати бюджет і 
зберігати, перш ніж витрачати. 
Провідники Церкви радили нам 
відпрацьовувати те, що ми отриму-
ємо, і “уникати боргів, за винятком 
тих, що потрібні для задоволення 
найбільш нагальних потреб” 4.

Інша підступна тактика, яку су-
противник застосовує до цього 
покоління, це спрямування природ-
ного прагнення людини до роботи 
і досягнень на безглузді справи. Бог 
дав молодим чоловікам прагнення 
змагатися і досягати, з наміром, щоб 
вони скористалися ним, аби стати 
відданими годувальниками сім’ї. У 
нашої молоді це прагнення може 
бути зосереджене на навчальних, 
спортивних або інших заняттях, які 
допомагають навчати наполегливо-
сті, дисципліні та праці. Однак Са-
тана буде непомітно брати контроль 
над цим прагненням і спрямовувати 
його у віртуальний світ відеоігор, які 
поглинають час і енергію та ведуть 
до залежності.

Немає значення, наскільки на-
полегливо ви граєте у відеогру, 
віртуальна праця ніколи не при-
несе вам задоволення, яке прино-
сить справжня праця. Справжня 
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Вічний шлюб і все, що він при-
значений допомогти нам вивчити 
і пізнати, є ключем до набуття всіх 
благословень, які Небесний Батько 
хоче дати Своїм дітям. Лише сім’я— 
чоловік і жінка, які живуть гідно 
того, щоб увійти в дім Господа, 
і бути запечатаними одне з одним— 
можуть отримати на це право. 
Повнота благословень священства 
отримується разом чоловіком і жін-
кою або не отримується взагалі.

Цікаво, що у клятві та завіті свя-
щенства Господь використовує 
дієслова отримувати і приймати. 
Він не використовує дієслово ви-
свячувати. Саме у храмі чоловіки 
та жінки— разом— отримують і при-
ймають благословення та владу як 
Ааронового, так і Мелхиседекового 
священств. Після того, як подружня 
пара отримала ці благословення в 
домі Господа, вони головним чином 
в домашньому житті розвивають по-
божні риси і якості— жертвують одне 
для одного і служать одне одному, 
люблять одне одного у цілковитій 
вірності та стають єдиними у своїй 
любові одне до одного і до Бога.

Повнота, священство, сім’я— всі 
ці три пов’язані світи поєднані в реа-
лії вічного шлюбу. Якщо ми робимо 
все, що в наших силах, щоб зробити 
вічний шлюб реалією нашого смерт-
ного життя, то гарантовано не мар-
нуватимемо свій час на землі.

Сатана, який завжди обманює, 
працює в наші дні над викрив-
ленням та перекрученням реалій 
смертного життя. Він безперервно 
працює, щоб знищити саме зна-
чення і важливість шлюбу в розумі 

чоловіків і жінок. Комусь він підсо-
вує брехню, що шлюб не потрібен, 
що достатньо самої любові. Звер-
таючись до інших, він намагається 
скористатися новими юридичними 
визначеннями шлюбу, щоб узако-
нити аморальні стосунки. Іншим, 
які вірять у шлюб так, як визначив 

його Бог, він знижує його пріори-
тетність по відношенню до освіти 
та фінансової безпеки. Він залякує 
необхідністю жертвувати і долати 
труднощі, пов’язані зі шлюбом. 
Паралізовані страхом, багато людей 
нічого не роблять, будучи під дією, 
замість того, щоб просуватися впе-
ред і діяти з вірою.

Деякі люди, приголомшені тим, 
що вимагається для побудови 
справжніх стосунків, але які відчу-
вають прагнення мати супутника 
та інтимність, піддаються принадам 
хибної надії на віртуальний світ. 

Вічний шлюб 
є ключем до 
набуття всіх 

благословень, 
які Небесний 

Батько хоче дати 
Своїм дітям.



Їхні спроби мати інтимні стосунки 
віртуально не можуть принести 
нічого, окрім ще більшої порож-
нечі, туги і сорому. Багатьох знов 
і знов приваблює марний пошук 
інтимних стосунків, доки їхня по-
ведінка не стає згубною звичкою, 
яку ніколи неможливо втамувати 5. 
Вони потрапляють у замкнуте коло, 
яке поступово знищує їхню волю 
до спротиву. Вони все ще мають 
особисту свободу волі, але їм не 
вистачає надії у власну спромож-
ність чинити спротив. Потрапивши 
у це павутиння, вони ризикують 
втратити повноту і радість однієї з 
найпіднесеніших реалій смертного 
життя— вічного шлюбу.

Якщо ви потрапили у це паву-
тиння, отримайте допомогу. Не 
чекайте. Зволікання затримає ваше 
зростання і розвиток у смертному 
житті.

Проаналізуйте своє життя. Пе-
ресвідчіться в тому, що ваш розум 
не затьмарений хибними ідеями 
стосовно шлюбу. Пам’ятайте, що 
успішні шлюби побудовані на 
принципах “віри, молитви, пока-
яння, прощення, поваги, любові, 
співчуття, праці, а також здорового 
відпочинку” 6.

Почніть вже сьогодні робити ці 
риси невід’ємною частиною свого 
особистого життя. Коли ви це ро-
битимете, Господь відкриє вам 
шлях до отримання повноти бла-
гословень, підготовлених Ним для 
Своїх дітей— нового і вічного завіту 

шлюбу. Не дозвольте, щоб ваше 
смертне життя було “спустошено 
вщент” (Джозеф Сміт—Історія 1:39).

Реалія № 3: Народження і вихо-
вування дітей допомагає нам 
розвинути нашу спроможність 
стати подібними Богу.

Коли Бог “благословив”, або за-
печатав, Адама і Єву, щоб створити 
першу сім’ю на землі 7, Він дав їм за-
повідь: плодіться й розмножуйтеся, 
і наповнюйте землю (див. Буття 
1:28; Мойсей 2:28). Шлюб і діти 
взаємопов’язані. Сила породження, 
що уможливлює народження у 
смертному житті, має застосовува-
тися тільки чоловіком і жінкою, які 
є законно одруженими 8.

Адам і Єва розуміли, що народ-
ження дітей було важливою реалією 
смертного життя. Вони виявили 
послух Божій заповіді, “і пізнав Адам 
жінку свою, і вона породила йому 
синів і дочок, і вони почали плоди-
тися й наповнювати землю” (Мойсей 
5:2). Пророки у наші дні прого-
лосили, що “Божа заповідь Його 
дітям,—розмножуватися і наповню-
вати землю—залишається в силі” 9.

Однак у сучасному світі багато 
людей більше не вірять, що “діти— 
спадщина Господня” (Псалми 126:3).

Кілька років тому мене відвідала 
пара, яка готувалася до одруження. 
Вони попросили мене дати пораду 
щодо дітей. Я нагадав їм про за-
повідь, яку вони приймуть під час 
запечатування, і порекомендував їм 
дотримуватися цієї заповіді, радя-
чись з Господом. Я нагадав їм, що 
це заповідь, подібно до десятини, 

Адам і Єва 
розуміли, що 

народження дітей 
було важливою 

реалією смертного 
життя.
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дотримання святості Суботнього 
дня чи інших заповідей. Коли за-
віт укладено, питання полягає не 
в тому, чи дотримуватися його, а в 
тому, як дотримуватися його таким 
чином, щоб це було приємно Го-
споду і схвалювалося Ним.

Я спостерігав за тим, як почався 
їхній шлюб. Йому потрібно було 
провчитися ще рік, щоб отримати 
диплом, а їй ще рік у магістратурі. 
Вони відчули, що мають відразу ж 
народити дітей— незважаючи на 
навчання і непевність щодо працев-
лаштування в майбутньому. Коли 
дитина з’являється так швидко, це 
нелегко або незручно. Він мав шу-
кати роботу, вони мали переїхати, 
і їй треба було завершити навчання. 
Вони стикнулись із стресом і мали 
жертвувати. Йому доводилось 
мчати додому кожного дня і нагля-
дати за дитиною, поки вона писала 
дипломну роботу і проходила 
практику. Вона вчилася і писала у 
проміжках між годуванням і замі-
ною підгузків. 

Господь благословив їх і дав 
їм процвітання. Коли багато інших 
людей втратили роботу під час 
економічних негараздів у 2008 р., 
він залишився на своїй посаді й 
отримав підвищення. Оскільки вони 
жили ощадливо, у них не було 
боргів, окрім іпотечного кредиту, 
і вони відтоді змогли повністю 
оплатити навчання в магістратурі 
без жодних боргів. Водночас вони 
продовжували отримувати цінні 
уроки, які приносить лише батьків-
ство. Народження дітей— це нелегко 
і незручно, але це заповідь, яка 

допомагає нам усвідомити справжні 
благословення смертного життя.

Великий дар
Смертне життя є одним з найве-

личніших дарів, даних нам нашим 
Батьком. Він любить нас і хоче, щоб 
ми скористалися цим даром цілком і 
повністю. Лише усвідомивши явлені 
Богом через одкровення реалії та 
зосередившись на них, ми можемо 
здійснити цілі, заради яких ми при-
йшли на землю. Сатана знає, що він 
не може ніяким чином завадити нам 
отримувати тіла, тому він намага-
ється відволікти нас від цілей, заради 
яких їх було створено— працювати, 
одружуватися і народжувати дітей.

Давайте не будемо жити без ске-
рування і без мети, лише для того, 
щоб наприкінці дізнатися, що ми 
витратили наш час на землі, від’єд-
нані від явлених через одкровення 
реалій смертного життя, необхідних 
для досягнення тут наших цілей. Да-
вайте уникати ілюзій людських по-
вчань і зосереджуватися на явлених 
через одкровення реаліях, даних 
Богом, щоб наша подорож смерт-
ним життям могла бути насиченою, 
повноцінною і справжньою. ◼
З виступу “Реалії смертного життя”, 
виголошеному на духовному вечорі в Уні-
верситеті Бригама Янга- - Айдахо 19 лю-
того 2013 року. Повний текст виступу 
англійською мовою можна знайти на 
сайті web.byui.edu/devotionalsandspeeches.

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Авраам 3:26, 28.
 2. Див. “Сімʼя: Проголошення світові”,  

Ліягона, лист. 2010, третя сторінка  
обкладинки.

 3. Х. Девід Бертон, “Благословення праці”, 
Ліягона, груд. 2009, с. 37.

 4. Ніл Л. Андерсен, “Благоговіння перед 

ОБІЦЯННЯ ВІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ
“Неодружені і ті, хто не можуть 
мати дітей, не позбавлені от-
римання вічних благословень, 
яких прагнуть, але які, на даний 
момент є для них недосяж-
ними. Ми не завжди знаємо, 
як або коли благословення 
прийдуть, та в обіцянні вічного 
зростання не буде відмовлено 
жодній вірній особі, яка укла-
дає священні завіти і дотриму-
ється їх”.
Президент Бойд К. Пекер (1924–2015), 
президент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, “Свідок”, Ліягона, трав. 2014, 
с. 95.

Богом—це початок мудрості”, Ліягона, 
січ. 2013, с. 26; див. також Роберт Д. 
Хейлз, “Стати завбачливими в забезпе-
ченні матеріальним і духовним”, Ліягона, 
трав. 2009, сс. 7–10.

 5. Старійшина Роберт Д. Хейлз, з Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів, сказав: 
“Залежність— це жага плотської людини 
і її неможливо втамувати” (“Стати завба-
чливими в забезпеченні матеріальним 
і духовним”, с. 10).

 6. “Сім’я: Проголошення світові”.
 7. Joseph Fielding Smith, Doctrines of 

Salvation, comp. Bruce R. McConkie,  
3 vols. (1954–1956), 1:115, 2:71.

 8. “Сім’я: Проголошення світові”.
 9. “Сім’я: Проголошення світові”.
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БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ВІД ПРОСУВАННЯ 
ВПЕРЕД

14 років, коли у нього було Перше 
видіння. Коли він став на коліна у 
Священному гаю, щоб помолитися, на 
нього напала невидима сила такої не-
ймовірної могуті, що ледь не знищила 
його. Лише застосувавши усю свою 
силу, щоб покликати Бога, він вряту-
вався, і йому явилися Батько і Син.

Пізніше, коли Джозеф поділився 
тим, що з ним сталося, його стали 
висміювати друзі та місцеві очіль-
ники (див. Джозеф Сміт—Історія 
1:15–17, 21–26). Це переслідування 
ніколи не припинялося і зрештою, 
через 24 роки, забрало його життя.

Але Джозеф просувався 
вперед з надією, і він 

ТЕМА СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА 2016 РІК

“Отже, ви повинні 

ПРОСУВАТИСЯ ВПЕРЕД  
З НЕПОХИТНОЮ ВІРОЮ В ХРИСТА,  

маючи справжню яскравість надії, і любов до Бога і до всіх людей. Отже, якщо 
ви просуватиметеся вперед, бенкетуючи словом Христа, і витерпите до 
кінця, ось так каже Батько: Ви будете мати вічне життя” (2 Нефій 31:20).

потужне послання. Коли ви просу-
ваєтеся вперед з непохитною вірою 
в Христа, залишаючись вірними 
вашим завітам, Бог може зробити ба-
гато дивовижного для вас і через вас. 
І Він може допомогти вам одночасно 
відчувати надію, втіху і мир.

Це те, про що дуже добре знав 
Джозеф Сміт. Йому було лише 

Генеральне президентство Товариства 
молодих чоловіків

Коли ми живемо як вірні члени 
Церкви, це приносить дивовижні 

благословення. Та це не означає, що 
життя час від часу не буде важким. 
У ньому є спокуси, невірні друзі, 
сімейні проблеми, і це ще неповний 
перелік. Багато що буде намагатися 
зіштовхувати вас зі шляху завітів.

Ось чому тема Спільних заходів 
цього року— “просуватися вперед 
з непохитною вірою в Христа” 
(2 Нефій 31:20)—містить настільки 

Стівен В. Оуен, президент (у центрі);  
Дуглас Д. Холмс, перший радник (зліва);  
М. Джозеф Бро, другий радник (справа)

ХРИЩЕННЯ
ПРИЧАСТЯ
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ПРОСУВАТИСЯ 
ВПЕРЕД
Генеральне президентство Товариства 
молодих жінок

Чи замислювалися ви над тим, 
куди ви прямуєте і де хочете 

завершити вашу подорож? Темою 
спільних заходів на 2016 р. є 2 Нефій 

31:20, і в цьому одному вірші вам 
дається кілька порад щодо вашого 
спрямування у житті. В ньому ви 
відкриєте для себе заповідані Богом 
спрямування, дію, ставлення, нав-
чання і обіцяну нагороду за ваші 
зусилля. Давайте розглянемо кілька 
ключових слів у цьому вірші.

Просуватися вперед означає, 
що від вас вимагається докладати 
справжніх зусиль проти якоїсь про-
тидіючої сили. Ми маємо докладати 
зусиль, щоб жити за євангелією, 
оскільки ми оточені світом, що про-
тидіє заповідям Бога.

Чи є ви непохитними у Христі? 
Чи є ви непорушними у своїй відда-
ності Йому?

Якщо ви “перебуваєте в Ньому” 
(див. Іван 15:4) і дотримуєтеся Його 
вчень, тоді ви дійсно є непохит-
ними і до вас безперечно прийдуть 
благословення.

Ваша надія і любов до Бога 
та людей зростатимуть, коли ви 
особисто зрозумієте і відчуєте Божу 
любов. Це розуміння зростає, коли 
ви бенкетуєте словами Христа, 
тобто з вдячністю і цілеспрямовано 
застосовуєте слова Христа у своєму 
особистому житті.

І, зрештою, ви повинні витер-
піти! Це слово здається сумним 
і безнадійним? Насправді витер-
піти може означати: продовжу-
вати чинити добрі справи, які ви 
робите,— бути невпинними у ва-
ших зусиллях просуватися вперед. 
Якщо ви міцно стоїте на євангель-
ському шляху, ви витерпите.

Чи це варто того? ТАК! Наш лю-
блячий Небесний Батько хоче, щоб 
ми повернулися до Нього, мали 
вічне життя з Ним, оскільки Він 
знає, що там ми матимемо справжні, 
тривалі щастя і радість, більші, ніж 
ми можемо собі уявити зараз. Саме 
тому в 2 Нефій 31:20 Він визначив 
дуже чітко і конкретно, що по-
трібно для повернення до Нього. 
Ми можемо це зробити з Його до-
помогою. Він завжди підготує шлях 
для нас, щоб ми зробили те, що Він 
заповідує. ◼

був щасливий робити це заради 
служіння Господу. У міру того як він 
зберігав непохитну віру в Христа і з 
вірою робив те, що правильно, Бог 
благословляв і підтримував його. Те 
саме Він зробить і для вас.

Тому просувайтеся вперед. Зобо-
в’яжіться жити за євангелією. Не-
ухильно зосереджуйте свій погляд 
на Спасителеві. Майте “справжню 
яскравість надії, і любов до Бога і до 
всіх людей”. “[Бенкетуйте] словами 
Христа”. Служіть під проводом свя-
щенства. Прагніть стати тими, ким 
Бог хоче, щоб ви стали.

Якщо ви будете просуватися 
вперед, укладаючи завіти і дотри-
муючись їх на шляху до вічного 
життя, ми свідчимо, що ви знайдете 
щастя. ◼

Бонні Л. Оскарсон, президент (по центру); 
Керол Ф. Мак- Конкі, перший радник (зліва); 

Ніл Ф. Мерріот, другий радник (справа)
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ВИ БУДЕТЕ МАТИ ВІЧНЕ ЖИТТЯ
Завдяки Спокуті Ісуса Христа 

Батько обіцяв нам вічне життя— 
можливість стати подібними до 
Нього— якщо ми будемо дещо ро-
бити. Далі наведено кілька уривків 
з Писань, де зазначено, що саме:

•  Іван 3:15; 6:54
•  Мороній 7:47
•  Учення і Завіти 5:22; 101:38; 

133:62
•  Мойсей 6:59

2 Нефій 31:20
Цьогорічна тема Спільних заходів допомагає нам бачити,  

як ми можемо просуватися вперед, залишаючись непохитними.

Від редакції: Мета цієї сторінки не в тому, щоб дати всебічне пояснення вибраного для  
опанування у семінарії вірша з Писань, а лише в тому, щоб бути відправною точкою для  
вашого особистого вивчення.

Р Я Д О К  З А  Р Я Д К О М

ВИТЕРПІТИ ДО КІНЦЯ
“Випробування 

люблячого Бога да-
ються не для того, 
щоб побачити, чи 

можемо ми витерпіти труднощі, але 
чи здатні ми їх витерпіти гідно. Ми 
успішно пройдемо випробування, 
якщо покажемо, що пам’ятали Його 
і дані Ним заповіді”.
Президент Генрі Б. Айрінг, Перший радник у  
Першому Президентстві, “З силою Господа”,  
Ліягона, трав. 2004, с. 17.

БЕНКЕТУВАТИ  
СЛОВАМИ ХРИСТА

“Бенкетувати оз-
начає більше, ніж 
пробувати на смак. 

Бенкетувати означає насолод-
жуватися. Ми насолоджуємося 
Писаннями, вивчаючи їх в дусі захо-
плюючого відкриття і відданого по-
слуху. Коли ми бенкетуємо словами 
Христа, вони … стають невід’єм-
ною складовою нашої сутності”.
Президент Рассел М. Нельсон, президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Living by Scriptural 
Guidance,” Ensign, Nov. 2000, 17.

ЛЮБОВ ДО БОГА І ДО ВСІХ ЛЮДЕЙ
“Любов до Бога і до всіх 

людей”— це обидві з двох найбіль-
ших заповідей (див. Матвій 22:37–
40). Іншим словом для такого виду 
любові може бути милосердя, або 
чиста любов Христа (див. Мороній 
7:47).

СПРАВЖНЯ  
ЯСКРАВІСТЬ НАДІЇ

“Тоді як слабка надія 
залишає нас на милість 
нашого настрою та 

подій, “яскравість надії” сповнює 
людей світлом. Їхнє світло видно, 
і воно також дає розуміння речей! 
… Іноді у найпохмурішій темряві 
немає зовнішнього світла— лише 
внутрішнє світло, щоб скеровувати 
і запевнювати”.
Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004),  
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Brightness 
of Hope,” Ensign, Nov. 1994, 35.

ПРОСУВАТИСЯ ВПЕРЕД
Що вам потрібно робити, про-

суваючись вперед на шляху до 
вічного життя? Прочитайте, що 
робили люди з видіння Легія про 
дерево життя (див. 1 Нефій 8:30). 
Які інші приклади ви можете наве-
сти з Писань?

НЕПОХИТНА ВІРА В ХРИСТА
Непохитність означає стояти 

твердо, непорушно. Непохитна 
віра в Христа означає незмінну віру 
в Нього і послух Його заповідям, 
а також отримання обрядів та укла-
дання і дотримання завітів.



ПРОСУВАТИСЯ  
ВПЕРЕД 

З НЕПОХИТНОЮ ВІРОЮ В ХРИСТА.  
2 НЕФІЙ 31:20
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пророка, яким я справді захоплю-
юсь. Однак мене завжди цікавило: 
чому Мороній був самотній? Чому 

Луїза Хоу

Багато що змінилося для мене, 
коли мені виповнилося 17 
років. Я переходила в нову 

школу і була на третьому році нав-
чання в семінарії. Та це ще не все, 
у мене також був і новий вчитель 
в семінарії— моя мама.

Чи казала я вже, що я була єди-
ною ученицею в її класі? Оскільки 
школа, яку я збиралася відвідувати, 
знаходилася на відстані годинної по-
дорожі потягом від місця мого про-
живання, то мама вирішила навчати 
мене в ранковій семінарії вдома, 
щоб я могла вчасно приїжджати на 
навчання. Мені пощастило, що вона 
навчала мене кожного дня, але це 
й трохи дратувало. Я мала бути аб-
солютно уважною на її уроках, що 
особливо важко було о 5:30 ранку.

Коли ми вивчали Книгу Мор-
мона, то дійшли до Моронія, 

Небесний Батько не послав йому 
когось, хто б його супроводжував? 
Чому він не нарікав, коли Господь 

ДОМІВКА: МАЙСТЕРНЯ  
З ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО НАВЧАННЯ

“Одним з найкращих місць, де ми прагнемо бути спов-
неними світла та істини, є наші власні домівки. … Сімʼї— це 
майстерні Господа на землі, які допомагають нам вивчати 

євангелію і жити за нею. Ми приходимо у свої сімʼї, маючи священний обо-
вʼязок допомагати зміцнювати одне одного духовно.

Міцні вічні сімʼї і домівки, сповнені Духом, не утворюються самі собою. 
Для їхнього створення потрібні великі зусилля, час і виконання своєї частки 
кожним членом сімʼї. Всі домівки різні, однак кожна домівка, де навіть одна 
людина шукає істину, може все змінити”.
Шеріл А. Есплін, перший радник у генеральному президентстві Початкового товариства,  
“Наповнити наші домівки світлом та істиною”, Ліягона, трав. 2015, с. 8.

Мороній, моя мама і  
життєвий урок 
для мене
Цей урок з Книги Мормона допоміг мені дізнатися, 
що я ніколи не буваю духовно самотня.
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ІДЕЇ, ЯК НАВЧАТИ ЄВАНГЕЛІЇ  
ВДОМА ТА ЖИТИ ЗА НЕЮ

залишив його самого, щоб закін-
чити Книгу Мормона?

Моя мати пояснила: завдяки 
своїй праведності й вірі в Не-
бесного Батька, Мороній знав, 
що він не був самотнім. У нього 
був Небесний Батько та Ісус 
Христос, щоб допомогти йому 
в завершенні Книги Мормона. 
І тоді я зрозуміла: Моронію не 
потрібна була чиясь фізична при-
сутність, бо він знав, що хтось 
був поряд духовно, наглядаючи 
за ним. Я знала, що Небесний 
Батько ніколи не залишить його.

Це справило на мене глибоке 
враження. Тепер я знаю: коли 
б я не думала, що я самотня, я 
духовно не самотня, оскільки 
мене супроводжує Святий Дух, 
Який допомагає мені відчувати 
себе ближче до мого Небесного 

Батька та Ісуса Христа. Я знаю: 
поки я матиму віру в Господа 
й довіру до Нього, я ніколи не 
буду ходити самотньо.

Цей особливий урок вплинув 
на мою віру і моє свідчення про 
Небесного Батька та Ісуса Хри-
ста. І хоч я трохи хвилювалася 
через семінарію вдома, тепер 
я вдячна за це, бо це дало мені 
особливий навчальний досвід 
з моєю мамою. ◼
Автор живе в Сингапурі.

“Своє серце прихилиш до розуму”.  
—Приповісті 2:2

“Той Дух правди, … вас попровадить до цілої 
правди”. —Іван 16:13

“Вчися змолоду виконувати заповіді Бога”. 
—Алма 37:35

“Прагніть знання, саме через навчання і також 
через віру”. —Учення і Завіти 88:118.

ЧОГО НАВЧАЮТЬ ПИСАННЯ  
ПРО ВИВЧЕННЯ ЄВАНГЕЛІЇ?

Записуйте духовні підказки. 
Записування своїх вражень може 
допомогти вам бути духовно більш 

обізнаними; такі записи робіть після того, як 
ви помолилися, прочитали Писання або взяли 
участь у домашньому сімейному вечорі.

Діліться тим, про що дізналися 
в семінарії, у церкві, під час 
вивчення вами Писань або навіть 

ідеями з вашого щоденного життя. Діліться 
думками, які зміцнюють інших.

Готуйтеся до проведення домаш-
нього сімейного вечора. Напри-
клад, ви можете попросити своїх 

батьків дати вам завдання, або нехай ваша сімʼя 
домовиться, що кожний прочитає якийсь виступ 
з генеральної конференції або розділ з Писань, а 
потім ви обговорите це разом на вашому наступ-
ному домашньому сімейному вечорі.

Навчайтеся з повсякденного 
життя. В яких ситуаціях від вас 
вимагається виявляти віру? Які  

у вас є можливості дотримуватися своїх завітів? 
Як усе навколо вас свідчить про Христа?
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ОТРИМАННЯ МОГО МЕДАЛЬЙОНА  
ДЛЯ МОЛОДИХ ЖІНОК

МІСЦЕ ДЛЯ НАС

З допомогою мами і сестри я 
намалювала прапор для спор-

тивного свята Товариства допомоги, 
що проводилося в нашому колі. 
Моя мама порекомендувала мене 
президенту Товариства допомоги, 
яка попросила мене виготовити 
для них їхній прапор. Я погодилася 
на їхнє прохання й почала робити 
ескізи. Об’єднавши свої зусилля із 
зусиллями сім’ї, нам вдалося ство-
рити чудовий твір мистецтва, який 
відображає тему “Знайти благо-
родство у материнстві і радість 
у жіночності”. 

Я знаю: якщо ми застосовуємо 
свої таланти, щоб служити іншим 

за цю організацію. Здобуваючи свій 
медальйон, я досягла одну з цілей, 
яку поставила для свого життя, і я 
знаю, що можу продовжувати й далі 
творити багато добра, займаючись 
Господньою роботою.
Кетрін Морено, Венесуела

людям, то не тільки приносимо їм 
радість, але й розвиваємо свої здіб-
ності. Господь благословляє тих, хто 
використовує отримані від Нього 
дари, щоб будувати Його царство. 
Як навчає притча про таланти, якщо 
ми не ділимося своїми талантами 
з іншими, то втрачаємо ці дари 
(див. Матвій 25:24–29). Але 
якщо ми використовуємо 
свої таланти для добра, 
то можемо зробити світ 
кращим.
Ванесса Пейміттен, 
Філіппіни

НАШІ ТАЛАНТИ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ СВІТ КРАЩИМ

Я така щаслива, що отримала 
звання “Зріла молода жінка”. Я 

пишаюся тим, що можу сказати, що 
я утримую себе цнотливою й чи-
стою і що я можу з гордістю носити 
свій медальйон. “Хто жінку чеснотну 
знайде? А ціна її більша від перел” 
(Приповісті 31:10).

Організація Товариство молодих 
жінок—чудова. Вона допомагає мо-
лодим жінкам розвиватися й підго-
туватися до шлюбу у святому храмі. 
Я вдячна моєму Небесному Батькові 
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ЧОГО ВИ МОЖЕТЕ НАВЧИТИСЯ З ПУТІВНИКА 
“ОБОВʼЯЗОК ПЕРЕД БОГОМ”

Активна участь у заходах за програмою Виконання мого обо-
вʼязку перед Богом вимагає всього вашого серця, всієї вашої 

відданості, сили і, більш за все, віри. Програма “Обов’язок 
перед Богом” є справді натхненною.

Як молодий чоловік ви можете дізнатися про те диво-
вижне, що зможете застосовувати впродовж решти свого 
життя, досягаючи цілей за програмою “Обов’язок перед  
Богом”, які стосуються духовного, мирського, матеріаль-
ного та багато чого іншого.

Я можу сказати, що вона абсолютно гідна зусиль, які 
ви докладаєте для досягнення цих цілей. Я навчився бути 
кращою людиною, зросло моє свідчення про євангелію 
Ісуса Христа, і я краще підготувався до отримання Мелхи-
седекового священства. Втішає знання про те, що одного 
дня я стану хорошим прикладом для своїх майбутніх дітей, 
бо я досягнув цієї чудової важливої мети.
Йонатан Аргуелльо, Венесуела

З юнацтва я чекав на день, коли 
поїду на місію повного дня. 

Коли я нарешті прибув на місце 
служіння, то виявив, що місіонер-
ське служіння було не таким, як я 
сподівався,— а ще кращим. Місія 
була важчою, ніж я думав, але за-
доволення від виконання того, що 
просив від мене Господь, описати 
неможливо.

Ніколи раніше я не відчував 
радості від того, що допоміг комусь 
відвідати церкву. Ніколи раніше 
я не відчував захоплення від того, 
що чув, як хтось каже: “Звичайно ЗЛ
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ж, заходьте до нас”, щоб вони 
могли почути про відновлену єван-
гелію. Ніколи раніше я не відчував 
реальність сили, що приходила, 
коли ми проголошували покаяння. 
Ніколи раніше я не молився з таким 
справжнім наміром. Ніколи раніше 
година вивчення Писань не про-
літала так швидко. Ніколи раніше 
усвідомлення своєї недосконалості 
не викликало в мене сліз. Ніколи 
раніше я не відчував того спусто-
шення, яке приходить від слів: 
“Старійшини, будь ласка, більше 
не приходьте до нас додому”. 

Ніколи раніше я не натирав пу-
хиря на своїй нозі розміром з мій 
великий палець. Ніколи раніше я 
не відчував себе таким захищеним. 
Ніколи раніше я не відчував таку 
велику відповідальність за свої 
вчинки, бо я носив імʼя Ісуса  
Христа на своїх грудях.

Ніколи раніше я не був так 
близько до мого Небесного Батька, 
як під час своєї місії повного дня.
Науель Кабранес, Перу

МІСІЯ ВИЯВИЛАСЯ КРАЩОЮ,  
НІЖ СПОДІВАЛОСЯ
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Просуватися вперед означає більше, ніж просто рухатися вперед. 
Просуватися означає, що вашому руху вперед щось перешкоджає 
і ви повинні пробиватися крізь це. Аби йти вперед у цьому житті, 

ви повинні відтісняти в сторони спокуси, пробиратися крізь 
перешкоди, топтати сумніви й страх під своїми ногами та 
набувати божественних якостей— мати віру, надію і любов.

Як вам просуватися вперед? Нефій дає відповідь: “Отже, ви повинні про-
суватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість 
надії, і любов до Бога і до всіх людей” (2 Нефій 31:20).

Просуватися вперед з непохитною вірою в Христа означає мати віру 
в Нього. Це означає зробити Його центром зосередження 
ваших думок і вчинків. Якщо ви, просуваючись вперед, ідете саме 
за Ним, то це найпрекрасніша пригода.

Просуватися вперед означає відкидати “спокуси і клопоти” світу та з 
точністю виконувати заповіді. “Якщо ви Мене любите,— сказав Ісус,— 
Мої заповіді зберігайте” (Іван 14:15).

Нефій додає, що з нашою непохитною вірою в Христа приходить 
справжня яскравість надії та любов до Бога і до всіх людей. Надія яскраво 
посміхається нам. Ми знаходимо мир навіть у важких обставинах. Учнівство 
дає нам побачити свої справжні цілі на землі. Ці цілі зосереджені на допо-
мозі нашій сімʼї, тим, кого ми любимо, і тим, хто навколо нас. 
Серед цих цілей— будівництво Божого царства, і якщо ми його 
будуємо, то станемо тими, ким повинні стати.

Нефій каже нам, що ми повинні просуватися вперед, бенкетуючи 
словами Христа. Він каже нам, що з даром Святого Духа ми можемо 
розмовляти язиком ангелів (і розуміти цю мову) (див. 2 Нефій 32:2– 5). Я 
знаю цей голос. Це той голос, який ми повинні постійно бути готові почути.

Якщо ви праведно просуваєтеся вперед, Ісус Христос “вестим[е] вас” 
(УЗ 78:18) і ви ще з більшою впевненістю пізнаєте Його реальність і Його 
любов до вас. Коли ви просуваєтеся з вірою, Святий Дух скаже і покаже 
вам те, що вам слід робити (див. 2 Нефій 32:5). ◼
З виступу на духовному вечорі в Університеті Бригама Янга— Гавайї 14 грудня 2013 р.

ЯК  
ПРОСУВАТИСЯ ВПЕРЕД

Cтарійшина  
Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів

В І Д П О В І Д І  В І Д  Ц Е Р К О В Н И Х  П Р О В І Д Н И К І В

ЯК ВИ  
ЗАСТОСОВУВАЛИ ЦЕ?

Мій улюблений уривок з Писань— 
Марк 4:39, бо там Спаситель 
сказав такі два слова: “Мовчи, пе-
рестань!” Так само, як учні пропа-
дали в лихій бурі, так і я відчувала, 
що пропадаю у нещасті без надії 
на порятунок. Це може трапитися 
з будь- ким. Але я дізналася, що 
Спаситель може вгамувати реальні 
бурі, сказавши ті прості слова. 
Якщо Він може вгамувати реальну 
бурю, то мене вдовольняє знання, 
що якщо я покладаю свою довіру 
на Нього, Він може вгамувати бурі 
щоденного життя.
Аннека В., 18 років, шт. Юта, США
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Найкраще, що можна робити у цій 
ситуації: (1) ставитися до свого друга 

з добротою, любов’ю і прихильністю 
та (2) бути завжди непохитним у своєму 
свідченні.

Якщо ви це робите, ваш друг, сподіва-
ємося, відчує вашу любов і прихильність 
та захоче бути поруч із вами. Також, спо-
діваємося, він побачить, що висміювання 
і знущання огидні та що будь- яка людина, 
яка гідна того, щоб він захоплювався нею 
і товаришував з нею, не стане чинити на-
падів на вірування іншої людини у такий 
спосіб.

Ваш приклад може бути одним з най-
кращих для вашого друга. Будьте по-
дібними до тих людей зі сну Легія, які 
скуштували плід дерева життя і зазнали 
глузувань з боку людей у великій і про-
сторій будівлі, але “не зважали на них” 
(1 Нефій 8:33). Якщо ваш друг бачить, що 
ви захищаєте свої вірування, а зазнаючи 
глузувань з боку інших людей, реагуєте з 
гідністю, повагою і добрим гумором, він 
може зрозуміти, що й він може чинити так 
само. Якщо в його серці все ще є насіння 
свідчення, тоді поданий вами приклад і 
виголошене вами свідчення можуть, серед 
іншого, допомогти йому відчути Дух і 
пригадати те, що він колись знав. ◼

ПО СУТІ

Ц ерква виступає проти будь- яких азартних ігор, у т.ч. 
лотерей (див. Довідник 2: Керування Церквою [2007], 

21.1.19). Причина, з якої нам радять не витрачати даремно 
час і гроші, є простою: “Азартні ігри—це зло. … Вони 
викликають залежність і можуть призвести до втрачених 
можливостей, зруйнованого життя та розбитих сімей. 
Неправильно вірити, що ви можете щось одержати просто 
так” (Заради зміцнення молоді [буклет, 2011], с. 41). ◼

Мій друг
став неактивним 
у Церкві, оскільки 

інші люди з 
цього глузують. 

Що я маю робити?

Як Церква ставиться  
до азартних ігор?
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Ви можете багато чого навчитися у житті, навчаючись з власного 
досвіду. Щоб то не означало— безтурботне ігнорування письмових 
інструкцій щодо збирання меблів, які вам привезли розібраними на 

мільйон частин, або самостійне вивчення гри на музичному інструменті 
шляхом підбирання мелодії на слух— ваша спроможність навчатися шляхом 
спроб і помилок є практично безмежною.

Єдина річ в тому, що такий спосіб, як правило, не дуже легкий.
Уявіть собі щось дійсно складне. Що якби ви були відповідальним за 

будівництво власного дому і перед вами лежали всі необхідні матеріали. 
Чи можете ви собі уявити цю велетенську купу? Дошки, цвяхи, труби, 
дроти, інструменти та все інше, що вам знадобиться, щоб побудувати  
прекрасний дім для себе і своєї сім’ї.

Чи забажаєте ви продовжувати проектувати його в процесі будівництва? 
Або чи захочете ви, щоб вам допоміг хтось, хто дійсно знає, як найкраще 
розпорядитися цими матеріалами?

З нашою подорожжю життям все так само. Усім нам потрібна допомога 
під час будівництва нашого життя. І немає кращого будівельника, до кого 
можна звернутися, окрім Бога.
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Як пояснюється в брошурі Заради зміцнення мо-
лоді: “Господь зробить ваше життя набагато кращим, 
ніж ви самі могли б це зробити. Він примножить ваші 
можливості, розширить бачення та надасть вам сили. 
Він надасть вам необхідну допомогу у подоланні ваших 
випробувань і труднощів. Ваше свідчення зміцниться, 
й ви знайдете справжню радість, пізнаючи вашого  
Небесного Батька та Його Сина Ісуса Христа, і ви  
відчуєте Їхню любов до вас” ([2011], с. 43).

Коли ми дотримуємося Божих заповідей і залучаємо 
Його в наші плани, ми стаємо тим, ким нам потрібно 
стати, а не тим, ким, як нам здавалось, ми хотіли би 
бути.

Ось кілька людей, які, з Божою допомогою, 
знайшли кращий шлях, ніж той, який вони  
вибрали для себе.

Позбутися насильства
У відеоматеріалах на сайті mormonchannel.org юнак 

на ім’я Бабба ділиться своєю історією про своє життя, 
яке наближалося до катастрофи 1. Він виріс в сім’ї, де 
панувало насильство, де його батька було вбито, коли 
Баббі було лише три роки. 

Бабба зростав, вибираючи таке саме життя, яке 
завжди бачив. Він приєднався до банди і почав битися 
з усіма, хто ставав у нього на шляху. У старших класах 
він зрозумів, що невдовзі опиниться у в’язниці. Але йому 
було байдуже.

Бог втрутився. У цей вирішальний час свого життя 
Бабба познайомився з сім’єю святих останніх днів, яка 
поставилася до нього з любов’ю і добротою. Він ніколи 
раніше не був серед таких людей, як ці,— людей, які 
виявляли співчуття і любов. Він почав проводити з ними 
якомога більше часу. Коли він запитав цю сім’ю, чому 
вони діяли саме так, вони сказали, що це через їхню 
віру в Ісуса Христа.

Він захотів дізнатися те, що знають вони. Він по-
чав молитися і вивчати Писання. Невдовзі він відчув 
щось, чого ніколи не відчував раніше. “Бог дійсно є, 

і Він мене любить!”—  каже Бабба. З Божою допомо-
гою Бабба почав заново будувати своє життя, взявши 
за основу Ісуса Христа і залишивши старе життя в 
минулому.

“Моє єство змінилося. Я тепер зовсім інша людина, 
ніж був раніше. Тепер я маю мету. У мене є доля,— 
 каже він. — Мені є куди йти”.

Зараз Бабба дивиться в своє майбутнє з оптимізмом, 
вірою і надією. “Я знаю, що лише завдяки Ісусу  
Христу, моя віра в Нього допоможе мені дістатися  
туди, де я хочу бути”,— каже він 2.

Коли ми дотримуємося Божих заповідей 
і залучаємо Його в наші плани, ми стаємо 

тим, ким нам потрібно стати, а не тим, 
ким, як нам здавалось, ми хотіли би бути.
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Зміна напрямку
Президент Х’ю Б. Браун (1883–1975), член Кворуму 

Дванадцятьох Апостолів і Першого Президентства, по-
ділився досвідом того, як Бог зробив його життя повні-
шим, ніж він зробив би це сам.

Х’ю служив в армії Канади і був у списку на підви-
щення до звання генерал. Він працював, сподівався і 
молився про це підвищення 10 років.

Однак коли посада стала вакантною, йому не дали 
підвищення просто через те, що він був членом Церкви. 
Це в буквальному сенсі було єдиною причиною і йому 
так і сказали.

Х’ю розлютився. Він сказав: “Я сів на потяг і поїхав 
назад … з болем у серці і гіркотою в душі. … Увій-
шовши у свій намет, … я кинув кашкет на ліжко. Стис-
нувши кулаки, я затряс ними до неба. Я сказав: “Як ти 
міг так вчинити зі мною, Боже? Я зробив усе можливе, 
щоб отримати це призначення. Я зробив усе можливе з 
усього того, що міг і що повинен був зробити. Як же ти 
міг так вчинити зі мною?” Мені було нестерпно гірко” 3.

Тоді Х’ю пригадав подію, що сталася кількома роками 
раніше. Якось він придбав занедбану ферму, де був 
дуже зарослий смородиновий кущ. Оскільки цей кущ 
не обрізали, він ніколи не плодоносив. Все, чого він 
прагнув— зростати ще вище.

Тому Х’ю сильно обкарнав його. Потім він побачив 
маленькі краплі рідини на кінчику кожної обрізаної віти. 
Вони здавалися схожими на сльози. Він сказав смороди-
новому кущу: “Садівник тут я”. Х’ю знав, яким хоче, щоб 
цей кущ став— аж ніяк не тінистим деревом.

Ця подія спала йому на думку, коли він боровся з 
гнівом, викликаним тим, що він не отримав підвищення. 
“Я почув голос і впізнав тон того голосу. Це був мій 
власний голос, і цей голос сказав: “Садівник тут я. Я 
знаю, що я хочу, щоб ти робив”. Гіркота полишила мою 
душу і я впав на коліна біля ліжка, щоб просити про-
щення за свою невдячність. …

… І ось тепер, через майже 50 років, я підводжу 
очі до [Бога] і кажу: “Дякую, Пане Садівник, за те, що 

обрізали мене, за те, що достатньо любили мене, аби 
заподіяти біль” 4.

Х’ю так ніколи і не став генералом. У Господа були 
інші плани щодо президента Брауна. Під керівництвом 
Господа, як архітектора, життя президента Брауна стало 
прекрасною будівлею.

Будівництво з нуля
Коли Божий пророк називає вас “дитям пекла”, ско-

ріш за все ваше життя рухається не в дуже правильному 
напрямку. Але саме так сталося з Зизромом, одним із 
законників у Книзі Мормона. (Див. Алма 11:23).

Алма і Амулек проповідували у землі, де Зизром, як 
законник, намагався заробити грошей, збурюючи лю-
дей проти Алми і Амулека. Зизром спробував упіймати 
в пастку Алму і Амулека своїми запитаннями, але вони 
відповіли і докорили йому. Дух відкрив їм думки Зиз-
рома. (Див. Aлма 11–12).

Коли розмова продовжилась, Зизром приголомшено 
замовк. Він почав усвідомлювати свої провини і відчув 
сильну вину через свої гріхи і те, що вчинив, зводячи 
людей на манівці. Згодом він намагався в якійсь мірі 
відвернути заподіяну ним шкоду, кажучи: “Знайте, 

“Садівник тут я. Я знаю,  
що я хочу, щоб ти робив”.
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ТИМЧАСОВЕ ЧИ ВІЧНЕ
У цьому житті у нас є багато нагод, 
щоб скористатися нашою сво-
бодою волі. Усі соціальні мережі, 
популярність та друзі можуть 
здаватися доволі важливими у 
цьому житті, але наприкінці ма-
тиме значення лише Царство Бога. 
Мені подобається цитата з виступу 
старійшини Ніла А. Максвелла 
(1926–2004), з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, на генеральній 
конференції: “Якщо ви спершу не 
вибрали Царство Бога, то напри-
кінці не матиме значення, що саме 
ви вибрали замість нього” 5.

Іноді у цьому житті ми настільки 
зосереджені, що забуваємо про 
найважливіше. Якби ми могли 
прибрати від себе завісу, змінилась 
би вся наша перспектива. Ми стали 
би більш покірними і вважали би 
Господа більш важливим, а людину 
не настільки важливою.

Я переконана, що прагну бути 
праведною і наслідувати Бога. Я 
хочу мати вічну перспективу, щоб 
мати змогу увійти в Його могутнє 
царство. Це буде краще, ніж мати 
всі гроші та владу світу. У цьому 
житті ми житимемо лише корот-
кий час у порівнянні з вічностями. 
Слава, яку ми отримаємо, буде 
славою, яку ми матимемо вічно.
Ізабель А., 19 р., Мексика

я винен, а ці люди незаплямовані перед Богом” (Алма 14:7).
Але це не спрацювало. Люди вигнали Зизрома зі свого міста. Відчуття 

вини і відчай через скоєне— бо він помилково боявся, що його пропові-
дування проти Алми і Амулека призвело до їхньої загибелі— спричинили 
у Зизрома лихоманку— його “спалювала запальна гарячка” (Алма 15:3).

Будівля, яку він звів для свого життя, розвалилась до самісінької ос-
нови. Але на цьому історія Зизрома не завершується.

Дізнавшись, що Алма і Амулек все ще живі, Зизром сповнився муж-
ності й попросив їх прийти до нього. Коли вони прийшли, Зизром  
благав про зцілення. Завдяки вірі Зизрома, його було повністю зцілено. 
Потім він охристився і, з того часу й надалі, почав проповідувати (див. 
Алма 15:11–12).

Так розпочалося нове життя Зизрома і цього разу його архітектором 
був Бог.

Окрім молотка і цвяха
Гарна новина полягає в тому, що для нас ніколи не призначалось іти 

крізь життя на самоті. Бог прагне допомогти нам на кожному етапі до-
роги. І коли ми дозволимо Йому допомогти, не буде обмежень в тому, 
ким ми можемо стати. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. “His Grace” video series, mormonchannel.org.
 2. “From Gang Member to ‘Good Man’” (video), mormonchannel.org.
 3. Х’ю Б. Браун, “Смородиновий кущ”, Ліягона, бер. 2002, с. 24; New Era, Jan. 1973, 15.
 4. Х’ю Б. Браун, “Смородиновий кущ”, Ліягона, сс. 22, 24; New Era, 14, 15.
 5. Neal A. Maxwell, “Response to a Call,” Ensign, May 1974, 112.
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Мене звати 
Тсіон!

Високо тримати  
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Д І Т И ,  Я К І  В И С О К О  Т Р И М А Ю Т Ь  Г О Л О В У

ЯК Я ОТРИМАЛА 
СВІДЧЕННЯ
Вперше я прийшла до 

церкви, коли мені 
було вісім років. 

Я читала Книгу 
Мормона, слу-
хала місіонерів 
і молилася. Свя-
тий Дух сказав 
мені, що Церква 
істинна, і я хотіла 
охриститися. 
Євангелія робить 

мене щасливою.

голову в  

Я живу в Ефіопії, в країні на сході Африки. Мені  
подобається грати в футбол і читати. І коли я виросту, 

я хочу бути лікарем. Я намагаюся високо тримати  
голову, щодня живучи за євангелією  

і ділячись нею з моїми друзями!

Емі Джейн Левітт
Автор живе в штаті 
Юта, США.

Ефіопії
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ЩО ДЛЯ МЕНЕ 
ОЗНАЧАЄ— ВИСОКО 
ТРИМАТИ ГОЛОВУ

“Високо тримати голову” означає 
щодня жити за євангелією. Небесний 
Батько та Ісус хочуть, щоб я свідчила 
про Них! Я хочу, щоб усі мої друзі по 
всьому світу ділилися відновленою 
євангелією з їхніми друзями.

ЯК Я ДІЛЮСЯ СВОЇМИ ЗНАННЯМИ
Я розповідаю своїм друзям у школі про віднов-
лену євангелію. Одна моя подруга спочатку 
розпитувала мене про Церкву— та раптом при-
пинила. Я запитала її чому. Вона сказала, що це 
засмучувало її батьків. Сподіваюся, що одного 
дня її батьки змінять свою думку.

МОЄ ЦЕРКОВНЕ 
ПОКЛИКАННЯ
Мій улюблений час у церкві— це 
причасні збори. Мені доручено 
диригувати.

Мені подобається пізнавати 
євангелію. Моя улюблена 
історія з Писань— це історія про 
Давида і Голіята. Mоя улюблена 
пісня— це “Оповідання з Книги 
Мормона”.

ДОПОМОГА МОЇЙ СІМ’Ї
Моя сім’я зазвичай ходить до церкви пішки, і це займає десь годину. 
Коли мій молодший братик втомлюється, мій брат або я несемо 
його. Я допомагаю вдома— мию посуд  
і прибираю оселю.

ПОРАДИ ТСІОН ЩОДО 
ТОГО, ЯК ВИСОКО  
ТРИМАТИ ГОЛОВУ

•  Здобути власне свідчення. Читати 
Писання і молитися.

•  Ділитися своїм свідченням і бути 
хорошим прикладом для своїх 
друзів.

•  Кожної неділі ходити до церкви 
і жити за євангельськими нормами.

НАДІШЛІТЬ НАМ  
СВОЮ ІСТОРІЮ

Як ви наслідуєте Ісуса, високо тримаючи голову?  
Надішліть нам історію та фотографію разом  
з дозволом від ваших батьків. Надішліть їх  

електронним листом на liahona@ldschurch.org.
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Марісса Віддісон та  
Соня Квеналлата
Ґрунтується на справжніх подіях

Читати 
краще з 
кожним 
днем
Джозеф перегорнув сто-

рінку в своїй книзі. Він 
насупив брови. Йому зали-
шалося прочитати ще дві 
сторінки.

“У тебе все гаразд?” 
—  запитала мама.

“Мені подобається 
читати,— сказав Джозеф.—  
Але я так повільно читаю. 
Як мені навчитися читати 
краще?”

“У мене є ідея,— сказала 
мама.—  Щодня читай по од-
ному розділу з Книги Мор-
мона. Це допоможе тобі 
навчитися читати краще”.

Джозеф спробував. Спо-
чатку це зайняло багато часу. 
Йому треба було читати довгі 
слова вголос. Та він продов-
жував читати кожного дня. 
Скоро він міг читати більше, 
ніж один розділ.
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Минуло два тижні. За-
кладка Джозефа перемісти-
лася з книги 1 Нефій у книгу 
2 Нефій. Потім вона опини-
лася у книзі Якова!

Одного вечора настала 
черга Джозефа провести урок 
на домашньому сімейному 
вечорі.

“Я знаю, що я зроблю!”—  
подумав Джозеф. Він знайшов 
книгу Оповідання з Книги 
Мормона. Там були слова і 
малюнки. Він погортав сто-
рінки, поки не знайшов підхо-
дящу історію.

Джозеф прочитав цю іс-
торію своїй сім’ї. Він читав 
короткі слова, такі як море. 
Він читав довгі слова, такі як 
побудувати. Пророки писали 
ці слова давним- давно. Слова 
було легко прочитати.

Коли історія закінчилася, 
у мами на очах були сльози.

“З тобою все гаразд, 
мамо?”—  запитав Джозеф.

“Так,— відповіла мама.—  
Я щаслива. Ти наполегливо 
навчався”.

Джозеф широко усміхнувся.
“Я читаю щодня, так як ти 

і казала”. Він показав мамі 
свою Книгу Мормона. Його 
закладка була в книзі Алми!

Колись закладка Джозефа 
буде в кінці книги. І потім 
він зможе почати знову! ◼
Автори живуть в штаті Юта, США,  
та Болівії.

ІЛЮСТРАЦІЇ КЕЙТІ МАК- ДІ
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Я дізнався 
про це, 

коли я був 
хлопчиком.

Як я можу отримати моє 
ВЛАСНЕ свідчення?

В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А
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Старійшина  
Роберт Д. Хейлз
З Кворуму  
Дванадцятьох 
Апостолів

 
Коли ви робите 

те, що є правильним, 
Святий Дух буде  
допомагати вам.

Ви можете більше дізнаватися про Них,  
читаючи Писання.

Ви можете більше дізнаватися про Них із учень 
та свідчення ваших батьків і вчителів.

Ваше свідчення буде зростати, коли ви будете більше  
дізнаватися про Небесного Батька та Ісуса.

З виступу “Вічне життя— пізнати нашого Небесного Батька і Його Сина,  
Ісуса Христа”, Ліягона, лист. 2014, сс. 80– 82.
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Одного дня я побачив, як мій 
старший син Уілфорд готував 

конверт для сплати десятини. На 
той час йому було близько п’яти 
років. Уілфорд не заробляв гро-
шей, тому я здивувався, чому він 
сплачує десятину. Коли я спитав 
його, він сказав мені, що насправді 
сплачує пожертвування від посту.

В Уілфорда було небагато 
власних коштів. Але йому все 
одно було приємно сплачувати 

пожертвування від посту.
Я був вражений цим виявом 

доброти. Я спитав його, чому він 
вирішив це зробити.

Уілфорд відповів: “У мене немає 
жодних потреб. Але я знаю, що 
в інших вони є”. Він знав, що його 
гроші допоможуть людям. Це при-
носило йому велику радість.

Ця проста подія стала для мене 
гарним уроком: діти дійсно пе-
ребувають в гармонії з Духом 

Уілфорд і його 
 пожертвування від посту
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Старійшина Чі 
Гонг (Сем) Вонг
Сімдесятник

і мають природну любов, подібну 
до Христової. В Уілфорда було 
щось, у чому він не мав потреби, 
і він знав, що це буде корисним 
іншим людям. Він був готовий 
пожертвувати.

Зберігати гроші— чудово. Але 
мій син своїм прикладом виклав 
мені інший урок. Дослухаючись 
до Духа, ми можемо благослов-
ляти життя інших людей, коли 
ділимося тим, що маємо. ◼
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Книга Мормона 
навчає про  

Ісуса Христа
Читаючи Книгу Мормона, ви поринете 

у багато пригод. Ви будете подоро-
жувати у пустині з сім’єю Легія і Сарії та 
спостерігати, як Нефій будує корабель. 
Ви також познайомитеся з багатьма 
пророками— такими, як Легій, Нефій, 
Авінадій, Самуїл та Мормон. Усі про-
роки в Книзі Мормона навчали про 
Ісуса. Дехто з них навіть бачили Його. 
Насправді, саме для цього Небес-
ний Батько дав нам цю особливу 
книгу—щоб допомогти людям  
повсюди дізнатися більше 
про Ісуса. ◼

СКЛАДІТЬ ПЛАН!
Складіть план, щоб прочитати Книгу Мормона цього року. Знайдіть 
картку з персонажем з Книги Мормона і завдання з читання на цей 
місяць на сторінках 74–75.

Подивіться “Розділ 1: How We Got the Book of Mormon [Як ми  
отримали Книгу Мормона]” на сайті scripturestories.lds.org.  
Клацніть на “Book of Mormon [Книга Мормона]”.
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ДІТЯМ
 По черзі прочитайте зазначені далі вірші. Напишіть 

номери уривків з Писань, які описують кожного 
з пророків у Книзі Мормона. Перевірте свої  
відповіді нижче.

1.  Етер 12:39, 41
2.  1 Нефій 1:5, 9
3.  1 Нефій 11:26–27
4.  Мосія 16:8–9
5.  Алма 6:8
6.  Мороній 9:22

Мороній

Легій

Нефій

Авінадій

Алма

Відповіді: 1. Moроній; 2. Легій; 3. Нефій; 4. Авінадій; 5. Алма; 6. Мормон
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НАПИШІТЬ ПРО ЦЕ!
Як Ісус Христос виявив Свою любов 
до нас у Книзі Мормона?

Мормон



Нефій мав виконати багато складних і небезпечних завдань. Він мав полишити свою домівку, здобути 
пластини з латуні у злочестивої людини і допомогти своїй сім’ї вижити в пустині. Але він довіряв 

Богові та знайшов в собі мужність слухатися. Як ви можете наслідувати приклад Нефія у цьому місяці?

Нефій був СЛУХНЯНИЙ
Г Е Р О Й  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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□  Завчіть напам’ять1 Нефій 3:7.

□  Коли батьки просять вас щось зро-
бити, будьте слухняними, як Нефій!

□  Подивіться розділи 2–9 відеоматеріа-
лів до Книги Мормона на сайті script
urestories.lds.org.

□  Я зобов’язуюсь …

Ми з мамою почали 
читати Книгу Мормона. 
Коли ми читали про 
Нефія, я усвідомила, 
що Нефій завжди був 
слухняним і завдяки 
цьому отримував бла-

гословення. Я відчуваю, що це правильно, 
і хочу бути такою, як Нефій. Тож тепер, 
коли моя мама каже: “Винеси сміття”, 
я кажу: “Гаразд, мамо!”
Хейді М., 10 років, Йонгнам, Південна Корея

Я можу бути 
слухняним!

Н Е Ф І Й

Виріжте, складіть і зберігайте 
цю картку із зобов’язанням!

Еллі Б., 8 років, шт. Юта, США
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ДІТЯМ
 

К оли сім’я Нефія мандрувала в пустині, Господь дав їм осо-
бливий компас, що називається Ліягона. Коли вони були 

вірними, Ліягона підказувала їм, в якому напрямку мандрувати 
і навіть де знайти їжу! Прочитайте більше про Ліягону на сто-
рінках 76–78. І шукайте інше завдання для читання у наступ-
ному номері! ◼

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

ДЖ
АР

ЕД
А 

БЕ
КС

ТР
ЕН

ДА
; Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

З 
КА

РТ
ИН

И 
ЛІ

ЯГ
О

НА
, Х

УД
О

Ж
НИ

К 
АР

НО
ЛЬ

Д 
Ф

РІ
БЕ

РГ

Ви можете надрукувати більше копій на сайті liahona.lds.org.

Я  М О Ж У  Ч И Т А Т И  К Н И Г У  М О Р М О Н А

Ліягона

Уривки з Писань на цей місяць
Після того, як ви прочитаєте уривок з Писань,  
розфарбуйте відповідні, позначені цифрами, 
місця на Ліягоні!
1  1 Нефій 1:1–10
2  1 Нефій 2:1–7, 16–20
3  1 Нефій 3:1–9
4  1 Нефій 3:22–31, 4:1
5  1 Нефій 4:4–35
6  1 Нефій 8:2, 5–18
7  1 Нефій 8:19–33
8  1 Нефій 16:9–16

1

1

1
2 2

3

6

5

5
5

4 4

7

4
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Подорож  
Д Л Я  М О Л О Д Ш И Х  Д І Т Е Й
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Батько Нефія молився. Небесний 
Батько сказав йому, що його 
сім’ї потрібно піти з міста, щоб 
бути в безпеці. Їм було важко 
залишати дім. Та сім’я Нефія 
послухалася.

Нефій жив зі своєю сім’єю в 
Єрусалимі. Його батько, Легій, 
був пророком. Його матір’ю була 
Сарія. Його братами були Ламан, 
Лемуїл і Сам.

у пустині
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ДІТЯМ
 

Небесний Батько дав сім’ї 
Нефія особливий компас. 
Він називався Ліягона. 
Коли сім’я Нефія слухалася 
Небесного Батька, компас 
показував їм шлях, яким 
вони мали подорожувати 
в пустині. Він навіть показав 
Нефію, куди піти, щоб 
знайти їжу для його сім’ї.

Сім’я Нефія пішла в пустиню. Потім Небесний Батько сказав, що Нефію 
та його братам слід повернутися в місто, щоб здобути Писання. Це 
було складне завдання. Але Нефій показав хороший приклад, коли його 
брати не хотіли слухатися. Він сказав, що зробить те, про що попросив 
Небесний Батько.
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Ми можемо бути як Нефій, якщо виконуємо заповіді 
і дослухаємося до Небесного Батька! ◼



ДІТЯМ

Р О З М А Л Ь О В К А

Я можу вибирати правду
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Під час навчання в коледжі я 
був одним з групи студентів, 

призначених взяти участь у по-
льовій експедиції,— це входило в 
обов’язкову програму з вивчення 
геології. …

Виконуючи певне завдання, ми 
знаходилися а експедиції протягом 
багатьох днів. … Коли час, при-
значений для досліджень, майже 
добіг кінця, нас накрила потужна 
буря, після якої повалив сніг— не 
по сезону і неочікувано, та однак 
снігопад посилювався і нам загро-
жувала небезпека опинитися серед 
снігових заметів серед пагорбів. 
Буря досягла свого апогею, коли 
ми спускалися довгим і крутим 
схилом за кілька миль від маленької 
залізничної станції, на якій ми спо-
дівалися того вечора сісти в поїзд, 
що відвіз би нас додому. Доклавши 
великих зусиль, ми дісталися до 

станції пізно вночі, а буря все ще 
вирувала. …

… Поїзд, якого ми з таким споді-
ванням і надією чекали, називався 
“Совиний експрес”. Це був швидкий 
нічний поїзд, що з’єднував великі 
міста. …

Далеко за північ прибув поїзд 
у жахливому вихорі вітру та снігу. 
Я трохи відстав від своїх супут-
ників, які поспіхом піднімалися у 
вагон, бо мою увагу привернув 
машиніст, який протягом короткої 
зупинки, поки його помічник по-
повнював запас води, метушився 
біля паровоза— деякі частини зма-
щував, інші регулював, і взагалі 
ретельно оглядав пихкаючий ло-
комотив. Я зважився заговорити з 
ним, хоч він був зайнятий. Я спитав 
його, що він відчуває у таку ніч— 
нестямну, жахливу і несамовиту, 
коли здається, що нищівні сили 

ПРИТЧА ПРО 
“СОВИНИЙ 
ЕКСПРЕС”
Я глибоко замислився над словами 
замурзаного, забрудненого мастилом 
машиніста.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

випущено на волю— повсюдно і 
безконтрольно,— коли виє буря і з 
усіх боків загрожує небезпека. …

Його відповідь стала уроком, 
якого мені й досі не забути. Фак-
тично він сказав, хоча й уривча-
стими і нескладними реченнями: 
“Подивіться на прожектор паровоза. 
Хіба він не освітлює колію майже на 
сотню чи більше метрів? Все, що я 
намагаюсь робити, це охоплювати 
поглядом цю сотню метрів освітле-
ної колії. Це те, що я можу бачити, 
і я знаю, що на такій відстані колія 
відкрита і безпечна. … Світло паро-
воза завжди попереду мене!”

Коли він піднімався до себе в 
кабіну, я поспішив сісти у перший па-
сажирський вагон; і, вмостившись на 
м’якому сидінні, блаженно радіючи 
теплу й загальному комфорту,— які 
були разючим контрастом шаленій 
ночі за вікном,— я глибоко замис-
лився над словами замурзаного, 
забрудненого мастилом машиніста. 
Вони були сповнені віри—тієї віри, 
що веде до великих досягнень, тієї 
віри, що дає сміливість і рішучість. …

Ми можемо не знати, що чекає 
на нас у наступні роки чи навіть дні 
або години, які от- от настануть. Але 
на кілька метрів вперед, а можливо й 
трохи менше, колія чиста, наш обо-
в’язок зрозумілий, наш шлях освіт-
лено. Рушаймо ж на цю коротку 
відстань, освітлену натхненням від 
Бога, до наступного кроку! ◼

З “Трьох притч—“Нерозумна бджола”,  
“Совиний експрес” та “Дві лампи”, Ліягона, 
лют. 2003, сс. 36–41. ІЛ
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Старійшина  
Джеймс Е. Талмейдж 
(1862–1933)
З Кворуму  
Дванадцятьох  
Апостолів



Як нам стати народом, який відвідує храм?

“Давайте будемо народом, який відвідує храм. Відвідуйте храм настільки часто, наскільки дозволяють особисті обставини.  
Тримайте зображення храму у своєму домі, щоб ваші діти могли бачити його. Навчайте їх меті дому Господа. Нехай вони  
з юного віку планують іти туди і залишатися гідними цього благословення”.

НАТХНЕННІ ДУМКИ

Президент Говард В. Хантер (1907–1995), “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, November 1994, 8.

НЕЩОДАВНО ПЕРЕОСВЯЧЕНИЙ ОГДЕНСЬКИЙ ХРАМ, ЮТА



Також читайте у цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

Явлені через  
одкровення реалії  
смертного життя
Ми можемо мати життя, сповнене сенсу та мети, 
усвідомивши три реалії смертного життя, яким 
Господь навчав Адама і Єву. 

с. 44

ДЛЯ МОЛОДІ

Генеральні президентства Товариства молодих 
чоловіків і Товариства молодих жінок пояснюють 
цьогорічну тему і те, що означає “просуватися вперед 
з непохитною вірою в Христа” (2 Нефій 31:20).

с. 50

ДЛЯ ДІТЕЙ

Книга Мормона  
навчає про  
Ісуса Христа

Читаючи Книгу Мормона у цьому році, ви багато 
дізнаєтеся про пророків, які всі прагнули одного—
навчати про Ісуса Христа!

с. 72

Тема спільних  
заходів  на 2016 р.




