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Залишивши натовп, Ісус піднявся на гору зі Своїми учнями.

“І, відкривши уста Свої, Він навчати їх став, промовляючи:

“Блаженні вбогі духом, бо їхнєє Царство Небесне” (Матвій 5:2–3).

Це перші з дев’яти віршів, які відомі як Блаженства. Ця подія стала відомою як Проповідь на горі,  

яка знаходиться в Матвій, розділи 5–7.
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І, відкривши уста Свої, Він навчати їх став, художник Майкл Малм
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Суботня вечірня сесія, 26 березня 
2016 р., генеральна сесія для жінок
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Розмарі М. Уіксом.
Вступна молитва: Морган Манфорд.
Заключна молитва: Соканні Парко.
Музичний супровід: зведений хор 
Початкового товариства, Товариства моло-
дих жінок і Товариства допомоги з колів 
у Солт- Лейк- Сіті, Юта, диригент— Лілліан 
Cеверінсон; органіст— Лінда Маргеттс; 
на скрипці грає Керстін Тенні; на віолон-
челі грає Елізабет Марш: “Чи зробив я 
сьогодні добро?” Гімни, № 132; попурі, 
ар. Мохлмена, не опубліковано: “Я Божеє 
дитя”, Гімни, № 186, і “Так всіх любіть 
ви”, Гімни, № 193; “Радість свята, блажен-
ний труд”, Гімни, № 80; “За Мною йдіть”, 
Гімни, № 59, ар. Мохлмена, не опублікова-
но; “Дай святості більше”, Гімни, № 66, ар. 
Гоатес, не опубліковано.

Суботня ранкова загальна сесія,  
2 квітня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Лінда К. Бертон.
Заключна молитва: Старійшина Арнульфо 
Валенсуела. Музичний супровід: Хор 
Скинії; диригенти— Мек Уілберг і Райян 
Мерфі; органісти— Річард Елліот і Ендрю 
Унсворт: “O, Царю святих”, Гімни, №164; 
“Діти Божі, йдіть до нас”, Гімни, № 
22; “Спасителя любов”, Збірник дитя-
чих пісень, с. 42, ар. Кардона, опуб. 
Джекменом; “Я молюсь на самоті”, Гімни, 
№ 75; “Мій Пастир знає”, Гімни, № 53, 
ар. Уілберга, опуб. Оксфордом; “Джерело 
благословення”, Гімни, № 26, ар. Уілберга, 
опуб. Оксфордом.

Суботня післяобідня загальна сесія,  
2 квітня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Старійшина Уго Е. 
Мартінес. Заключна молитва: Старійшина 
Тед Р. Каллістер. Музичний супровід: 
зведений хор з Університету Бригама 

186- а річна генеральна конференція
Янга— Айдахо; диригенти— Іда Ешбі і 
Ребекка Лорд; органіст— Бонні Гудліфф: 
“Sing Praise to Him” (Йому хвалу співайте), 
Hymns, no. 70, ар. Кемптон, не опубліко-
вано; “Був, Ізраїль, ти в полоні”, Гімни, № 
6, ар. Ешбі, не опубліковано; “Радіймо всім 
серцем”, Гімни, № 3; “Веди мене, Боже, 
веди!”, Гімни, № 162, ар. Кемптон, не 
опубліковано.

Суботня вечірня сесія священства,  
2 квітня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Старійшина Стенлі Г. 
Елліс. Заключна молитва: Старійшина 
Крейг А. Кардон. Музичний супровід: хор 
священства інституту релігії з Логану, Юта; 
диригенти— Аллен М. Метьюс та Ерік 
Стоффер; органіст— Клей Крістіансен: “In 
Hymns of Praise” (У гімнах хвали), Hymns, 
no. 75, ар. Крістіансена; “О, як осягнути 
Ісусові милості!”, Гімни, № 110, ар. Забріскі, 
опуб. LDS Music Source; “Прийди, о Цар 
царів”, Гімни, № 23; “Спокутар Ізраїля”, 
Гімни, № 5, ар. Уілберга, опуб. Хіншоу.

Недільна ранкова загальна сесія,  
3 квітня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: Старійшина Ентоні Д. 
Перкінс. Заключна молитва: Керол Ф. 
Мак- Конкі. Музичний супровід: Хор Скинії; 
диригент— Мек Уілберг; органісти— 
Ендрю Унсворт і Клей Крістіансен: “Let 
Zion in Her Beauty Rise” (Нехай Сіон 
цвіте в красі), Hymns, no. 41; “Вже настає 
ранковий час”, Гімни, № 1, ар. Уілберга, 
не опубліковано; “Буду я за Божим планом 
жити”, Збірник дитячих пісень, с. 86, ар. 
Хофхейнса/Крістіансена, не опубліковано; 
“Боже світло золоте”, Гімни, № 135, ар. 
Уілберга, не опубліковано; “Господь— наш 
Бог і Цар!” Гімни, № 27; “Вперед, святі, з 
надією в душі”, Гімни, № 33, ар. Уілберга; 
“O Thou Rock of Our Salvation” (Ти— скеля 
нашого спасіння), Hymns, no. 258, ар. 
Уілберга, не опубліковано.

Недільна післяобідня загальна сесія,  
3 квітня 2016 р.
Головує: Президент Томас С. Монсон.
Веде: Президент Дітер Ф. Ухтдорф.
Вступна молитва: Старійшина С. Скотт 
Гроу. Заключна молитва: Старійшина 
Шейн М. Боуен. Музичний супровід: Хор 
Скинії; диригенти— Мек Уілберг і Райян 
Мерфі; органіст— Лінда Маргеттс: “Славен 
Господь”, Гімни, № 30, ар. Уілберга, опуб. 
Оксфордом; “For I Am Called by Thy Name” 
(Бо названо мене ім’ям Твоїм), Гейтс, опуб. 
Sonos; “Ти, Єгово, нас веди”, Гімни, № 34; 
“Світанок палає”, Гімни, № 21, ар. Мерфі, 
не опубліковано; “Ці недільні збори вже 
закрити час”, Гімни, № 83, ар. Уілберга, не 
опубліковано.

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

На обкладинці
Перша сторінка обкладинки: Фотографія Коді Белла.
Остання сторінка обкладинки: Фотографія Алі Боргеса.

Фотографії з конференції
Фотографії генеральної конференції у Солт- Лейк- Сіті 
були зроблені Уелденом С. Андерсеном, Коді Беллом, 
Джене Бінгамом, Алі Боргесом, Ренді Кольєр, Марком 
Девісом, Крейгом Дімондом, Нейтом Едвардсом, Ешлі 
Ларсеном, Леслі Нільссон, Меттом Рієром і Крістіною 
Сміт; фотографію Іветт Бугінго люб’язно надано Іветт 
Бугінго; фотографію Джозефа Ссенгооба і Джошуа 
Валусімбі люб’язно надано Джозефом Ссенгооба; фото-
графію Джозефа Ссенгооба і Лейфа Еріксона люб’язно 
надано Джозефом Ссенгооба; фотографію дітей і 
Церковних зборів в Конго люб’язно надано Нілом Л. 
Андерсеном і Африканською Південно- східною тери-
торією; фотографію дівчинки біля вікна надано Кіртом 
Хармоном; фотографію Фернандо Арауйо з молодими 
чоловіками і сім’єю Арауйо люб’язно надано Фернандо 
Арауйо; фотографію Рассела М. Нельсона, сестри 
Нельсон і сім’ї Хетфілдів люб’язно надано Расселом М. 
Нельсоном; у Дрездені, Німеччина і Церква в руїнах, 
Getty Images; фотографія відбудованої Лютеранської 
церкви, iStock; фотографія динозавра і дітей, iStock.

Де знайти виступи з конференції
Щоб знайти виступи з конференції в Інтернеті багатьма мовами, зайдіть на сайт conference.lds.org 
і виберіть мову. Виступи також наявні в мобільному застосунку Gospel Library.
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Тематичний покажчик
Батьківство, 81, 93
Батьківство, 49, 63
Благодать, 33
Благополуччя, 39
Божественна сутність, 13, 

26, 66, 85, 101
Великдень, 10, 121
Вивчення Писань, 66
Витривалість, 124
Відновлення, 56, 105
Віра, 10, 19, 86, 87, 101
Воскресіння, 121
Генеральна конференція, 

19, 124
Гідність, 85
Гордість, 77
Джозеф Сміт, 29, 56, 97, 

105, 114
Діти, 23, 36, 49, 63, 81
Дружба, 53
Жінки, 10, 13
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Зцілення, 33
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33, 39, 46, 59, 70, 77, 81, 
87, 90, 101, 108, 114, 
121, 124

Книга Мормона, 56
Лихо, 26, 36, 77, 90,  

121, 124
Любов, 6, 10, 13, 16, 77, 93, 

111, 124
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Молитва, 19, 56, 63, 66, 

105, 108
Молодь, 46, 49
Музика, 26, 36
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Навчання, 23, 93

Надія, 101, 121, 124
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Падіння, 114
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108, 114, 124
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Товариство допомоги, 13
Товаришування, 49, 53
Учнівство, 70, 91, 101
Храми, 81, 86, 87, 90, 97, 118
Храмова робота, 29, 66, 97
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Церковне покарання, 93
Церковні провідники, 46
Шлюб, 77, 81, 93
Щастя, 77
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Суботня ранкова сесія квітне-
вої генеральної конференції 
почалася із запрошення від 

президента Генрі Б. Айрінга, який 
заохочував слухачів молитися за 
виступаючих та за хори, до їхніх 
виступів, а також під час них. І в 
завершення конференції на неділь-
ній післяобідній сесії старійшина 
Джеффрі Р. Холланд відмітив: “Якщо 
у подальші дні ви помічатимете 
… щось у своєму власному житті, 
що не співзвучне посланням, які ви 
почули в ці вихідні, не засмучуйтеся. 
… Велич євангелії в тому й поля-
гає, що ми отримуємо винагороду 
за старання, навіть якщо ми й не 
завжди досягаємо успіху” (сторінка 
125, 126).

Їхні заклики до дій передбачили 
та підтримали заклик Президента 
Томаса С. Монсона про те, що “коли 
ми думаємо про вибір, який робимо 
щодня в своєму житті …, якщо ми 
вибираємо Христа, ми зробимо пра-
вильний вибір” (сторінка 86).

Інші ключові моменти:
• Оголошення Президента Мон-

сона про чотири нові храми: в 
Белені, Бразилія; Кіто, Еквадор; 
Ліма, Перу (другий храм там); і 
Хараре, Зімбабве (див. історію на 
сторінці 142).

• Підтримка 11 нових генеральних 
авторитетів (їхні біографії почи-
наються на сторінці 131).

• Підтримка нового генерально-
го президентства Початкового 

товариства (їхні біографії почина-
ються на сторінці 136).

• Оголошення нової ініціативи для 
окремих осіб та сімей, щоб допо-
могти біженцям в їхніх місцево-
стях (див. сторінки 13, 111 і 141).

• Зосередження на сімейних 
стосунках, особливо ролі чоло-
віків як чоловіків, батьків і носіїв 
священства.

• Доктринальні ідеї від виступа-
ючих, такі як від старійшини 
Дейла Г. Ренлунда: “Коли ми 
наближаємося до Бога, уможлив-
лююча сила спокути Ісуса Христа 
прийде в наші життя. І разом з 
учнями на шляху до Еммауса ми 
пізнаємо, що Спаситель був з нами 
поряд весь цей час” (сторінка 42).

Ключеві моменти 186- ї річної 
генеральної конференції Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів



5ТРАВЕНЬ 2016 Р.



6 ГЕНЕРАЛЬНІ ЗБОРИ ЖІНОК | 26 БЕРЕЗНЯ 2016 Р.

Для того, щоб це продемонстру-
вати, вона викликала одну з молодих 
жінок і попросила її стати обличчям 
до себе. Потім [вона] узяла дзерка-
ло і поставила його між молодою 
жінкою і собою, щоб вона, [промо-
вець], дивилася у дзеркало у той час, 
коли намагалася говорити з молодою 
жінкою. Не дивно, що це навіть не 
починало бути схожим на ефектив-
ну чи сердечну розмову. Це був 
переконливий наочний урок, який 
продемонстрував, як важко спілкува-
тися з іншими і служити їм, якщо ми 
занадто непокоїмося самі про себе і 
наші потреби і дивимося лише на це. 
Потім [вона] відклала дзеркало, взяла 

зосередженим на інших. Одна жінка, 
яка доглядала свого чоловіка- інваліда, 
пояснила це так: “Не думайте про 
свою роботу як про тягар, думайте 
про неї, як про можливість дізнатися, 
що таке справжня любов” 7.

Виступаючи на духовному вечорі 
УБЯ, сестра Сондра Д. Хістон запи-
тала: “Що було б, якби ми могли 
дійсно зазирнути в серця одне одно-
го? Чи зрозуміли б ми одне одного 
краще? Будучи здатними відчути те, 
що відчувають інші, побачити те, що 
бачать інші, і почути те, що чують 
інші, чи знайшли б ми і чи виділили 
б час на те, щоб служити іншим, і чи 
ставилися б ми до них по- іншому? 
Чи ставилися б ми до них з більшим 
терпінням, більшою добротою і 
більшою толерантністю?”

Сестра Хістон розповіла про випа-
док з її служіння у таборі Товариства 
молодих жінок. Вона сказала:

“Oдна з наших … промовців на 
духовну тему … навчала нас того, 
що означає “бути”. Однією з її фраз 
… була така: “Будьте тим, хто робить 
крок, аби пізнати інших і служити 
їм—відкиньте дзеркала і подивіться 
у вікно”.

Шеріл A. Есплін
Перший радник у Генеральному  
президентстві Початкового товариства

“Любіть один одного! Як Я вас 
полюбив” 1. Ці слова, які проспі-
вав цей видатний хор, промо-

вив Ісус лише за кілька годин до Своєї 
величної викупної жертви—жертви, 
яку старійшина Джеффрі Р. Холланд 
описав як “найвеличніший вияв чистої 
любові, яку будь- коли було проде-
монстровано в історії цього світу” 2.

Ісус не лише навчав нас любити, 
але й жив за Своїми вченнями. Про-
тягом Свого служіння Ісус “ходив … 
добро чинячи” 3 і “закликав усіх наслі-
дувати Його приклад” 4. Він навчав: 
“Бо хто хоче душу свою зберегти, 
той погубить її, а хто ради Мене згу-
бить душу свою, той її збереже” 5.

Президент Томас С. Монсон, який 
зрозумів заповідь любити і жив за 
нею, сказав: “Я вважаю, що Спаси-
тель каже нам, що якщо ми не губимо 
себе у служінні іншим, то наше життя 
має небагато сенсу. Ті, хто живуть 
лише для себе, зрештою зсихаються 
і, … втрачають своє життя, у той час 
як ті, хто втрачають себе у служінні 
іншим, ростуть і розквітають—і в 
результаті рятують своє життя” 6.

Істинне служіння за прикла-
дом Христа є безкорисливим і 

Він просить нас  
бути Його руками
Істинне служіння за прикладом Христа є безкорисливим і 
зосереджене на інших.

Генеральні збори жінок | 26 березня 2016 р.

Важко спілкуватися з іншими людьми  
і служити їм, якщо ми бачимо лише себе  
і свої потреби.

Справжнє служіння вимагає нашого  
зосередження на потребах та почуттях 
інших людей.
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раму вікна і помістила її між своїм 
обличчям та обличчям молодої жінки. 
… Ми змогли побачити, що молода 
жінка стала центром [її] уваги і що 
істинне служіння вимагає, щоб ми 
зосереджувалися на потребах та емо-
ціях інших людей. Часто ми настільки 
непокоїмося про себе і наші заклопо-
тані життя—коли дивимося у дзерка-
ла, намагаючись знайти можливості 
для служіння—що не можемо добре 
бачити крізь вікна служіння” 8.

Президент Монсон часто нагадував 
нам, що нас “оточують ті, хто потребу-
ють нашої уваги, заохочення, підтрим-
ки, утішення чи доброти—це можуть 
бути члени сім’ї, друзі, знайомі чи 
незнайомці”. Він сказав: “Ми всі— руки 
Господа тут, на землі, і маємо доручен-
ня служити і надихати Його дітей. Він 
покладається на кожного з нас” 9.

Минулого року у січні журнали 
Friend (Друг) і Ліягона запросили 
дітей усього світу виконати пораду 
Президента Монсона—бути руками 
Господа. Дітей попросили здійснити 

якесь служіння— велике чи мале. 
Потім їх попросили обвести на арку-
ші паперу контур своєї руки, виріза-
ти його, написати, яке служіння вони 
виконали, і прислати ці аркуші до 

редакцій журналів. Можливо багато 
хто з вас, хто слухає цього вечора, 
є тими з тисяч дітей, хто виконали 
милосердне служіння і надіслали 
записи про це 10.

Тисячі дітей дослухалися до поради Президента Томаса С. Монсона бути руками Господа, 
виконуючи акти служіння.
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Якщо діти змолоду навчаються 
любити інших і служити їм, вони 
встановлюють для себе модель слу-
жіння на решту свого життя. Часто 
діти навчають нас усіх, що вияви 
любові і служіння не повинні бути 
великими і грандіозними, аби бути 
змістовними і змінити щось на краще.

Учитель Початкового товариства 
поділилася наступним прикладом. 

“Сьогодні,— сказала вона,— наш клас 
дітей п’яти і шести років виготовляв 
намисто любові. Кожна дитина нама-
лювала на смужках паперу зображен-
ня: одне— самих себе, одне— Ісуса 
і деяких членів їх сім’ї, чи когось 
для них близького. Ми склеїли з цих 
смужок кільця, які поєднувалися одне 
з одним, утворивши ланцюг, з якого 
ми зробили намисто любові. Поки 

діти малювали, вони говорили про 
свої сім’ї.

“Хезер сказала: “Мені здається, 
що моя сестра мене не любить. Ми 
завжди б’ємося. … Я навіть ненавид-
жу себе. У мене погане життя”. І вона 
поклала голову на свої руки.

Я думала про її сімейні обставини 
і відчувала, що можливо у неї дійсно 
важке життя. Але після того, як Хезер 
це сказала, Анна, яка сиділа з іншо-
го кінця столу, відповіла: “Хезер, я 
поміщу тебе у своєму намисті між 
мною та Ісусом, бо Він тебе любить 
і я тебе люблю”.

Коли Анна сказала це, Хезер під-
повзла під столом до Анни й обняла її.

В кінці уроку, коли бабуся Хезер 
прийшла її забрати, дівчинка сказала: 
“Ти знаєш, бабусю? Ісус любить мене”.

Коли ми простягаємо руки любові 
і служіння навіть у найнезначніші 
способи, серця змінюються і пом’як-
шуються, бо інші відчувають любов 
Господа.

Та іноді, через те, що нас оточує 
велика кількість людей, які потребу-
ють допомоги і полегшення тягарів, 
може бути складно задовольнити 
багато нагальних потреб.

Сестри, дехто з вас, хто слухає, 
можуть відчувати перенапруження 
від служіння для задоволення потреб 
сім’ї. Пам’ятайте, що у тій рутинній 
і часто нудній роботі ви “служите 
вашому Богові” 11.

Інші з вас можуть відчувати 
порожнечу, яку можна наповнити, 
якщо пошукати по сусідству, чи 
у найближчій громаді можливості 
полегшити тягарі одне одного.

Усі ми можемо включити у наше 
щоденне життя якесь служіння. Ми 
живемо у світі, сповненому супе-
речок. Ми служимо тоді, коли не 
критикуємо, коли відмовляємося 
пліткувати, коли не судимо, коли 
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усміхаємося, коли висловлюємо 
подяку і коли ми терплячі і добрі.

Інші види служіння вимагають 
часу, завбачливого планування і 
додаткової енергії. Але вони варті 
усіх ваших зусиль. Ми могли б поча-
ти, запитавши самих себе:

• Кому з мого кола впливу, я могла 
б сьогодні допомогти?

• Скільки часу і які ресурси в мене є?
• Як я можу використати свої таланти 

і навички для благословення інших?
• Що ми можемо зробити як сім’я?

Президент Дітер Ф. Ухтдорф 
навчав:

“Ви повинні робити … те, що 
робили учні Христа у кожному розпо-
ділі: радьтеся разом, використовуйте 
всі доступні джерела, шукайте натх-
нення Святого Духа, питайте Господа 
про Його підтвердження, а потім засу-
куйте рукави і ставайте до роботи.

Я даю вам обіцяння:— сказав він. 
— Якщо ви будете дотримуватися 

цього взірця, то отримаєте конкре-
тний провід про те хто, що, коли, 
і де стосовно надання допомоги 
в Господній спосіб” 12.

Намагаючись уявити, як воно 
буде, коли Спаситель прийде знову, 
я згадую Його прихід до нефійців, 
коли Він сказав:

“Чи маєте хворих серед вас? При-
ведіть їх сюди. Чи маєте ви кривих, 
або сліпих, або кульгавих, або скалі-
чених, або прокажених, або сухо-
руких, або глухих, або яких інших 
стражденних? Приведіть їх сюди, і Я 
зцілю їх, бо Я маю співчуття до вас; 
Моє нутро сповнене милості. …

 [Спаситель] зцілив кожного” 13.
А поки що Він просить нас бути 

Його руками.
Я пізнала, що саме любов до Бога 

і до ближніх дає сенс життю. Давайте 
наслідувати приклад нашого Спаси-
теля і Його настанову допомагати 
іншим з любов’ю.

Я свідчу про реальність обіцяння 
президента Генрі Б. Айрінга, “що якщо 

[ми будемо] використовувати [наші] 
дари, щоб служити іншим, [ми] відчує-
мо любов Господа до тієї людини. [Ми 
будемо] також відчувати Його любов 
до [нас]” 14. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
Примітка: 2- го квітня 2016 року сестру 
Есплін було звільнено з покликання  
першого радника у генеральному прези-
дентстві Початкового товариства.
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 1. Іван 13:34.
 2. Джеффрі Р. Холланд, “Де правосуддя 
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 3. Дії 10:38.
 4. “Живий Христос: Свідчення апостолів”, 

Ліягонa, квіт. 2000, с. 2.
 5. Лука 9:24.
 6. Томас С. Монсон, “Що я сьогодні зробив 

для когось?” Ліягона, лист. 2009, с. 85.
 7. Lola B. Walters, “Sunshine in My Soul”, 

Ensign, Aug. 1991, 19.
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Боже дитя, яке ми маємо виховати у 
відновленій євангелії,— це ми самі. 
Емма Сміт сказала: “Я бажаю мати 
Духа Божого, щоб знати й розуміти 
саму себе, аби бути здатною долати 
будь- яку традицію чи вроджену рису, 
які б заважали моєму піднесенню у 
вічних світах” 3. Ми повинні закласти 
основу віри в євангелію Спасителя 
та просуватися вперед в напрямку до 
піднесення, уповноважені храмовими 
завітами.

А якщо деякі з наших традицій не 
мають місця в відновленій євангелії 
Ісуса Христа? Для того, щоб відпу-
стити їх, можливо, буде потрібна 
емоційна підтримка та турбота іншої 
людини, так як це сталося зі мною.

Коли я народилася, мої батьки 
посадили у дворі магнолію, щоб у 
нас були квіти магнолії на моєму 
весіллі, яке проводилося б в проте-
стантській церкві моїх предків. Проте 
в день мого весілля ні моїх батьків, ні 
магнолій не було біля мене, тому що 
будучи наверненим членом Церкви 
лише рік, я поїхала до Солт- Лейк- Сіті, 
шт. Юта, щоб отримати храмовий 
ендаумент та запечататися з моїм 
нареченим Девідом.

Коли я залишила Луїзіану і набли-
жалася до Юти, почуття безпритуль-
ності охопило мене. Перед весіллям 
я буду знаходитися у нерідної бабусі 
Девіда, яку всі з любов’ю звали тіт-
кою Керол.

Я, незнайомка в Юті, збиралася 
пожити в чужому домі перед тим, як 
запечататися— на вічність— з сім’єю, 
яку ледве знала. (Добре, що я люби-
ла свого майбутнього чоловіка та 
довіряла йому і Господу!)

Коли я стояла біля вхідних дверей 
будинку тітки Керол, я хотіла кудись 
сховатися. Двері відчинилися— я 
стояла там наче переляканий кролик, 
а тітка Керол без слів простягнула до 

на її підтримку та захищати її. Наші 
натхнення та інтуїція є необхідними 
складовими для розбудови царства 
Бога, а на ділі це означає, що ми 
маємо виконувати свою частину, 
аби принести спасіння Божим дітям.

Розбудова царства через турботу
Ми будуємо царство, коли ми 

дбаємо про інших. Проте перше 

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

Невдовзі після Воскресіння 
та Піднесення Ісуса апостол 
Петро навчав: “Нехай [усі] … 

твердо зна[ють], що і Господом, і 
Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, 
що Його розп’яли ви!” Усі, хто чули 
Петра, серцем розжалобились і запи-
тали його та інших: “Що ж ми маємо 
робити, мужі- браття?” 1 І згодом вони 
покорилися вченням Петра з радістю.

Завтра— Великодня неділя, і я 
сподіваюся, що ми також серцем роз-
жалобимся, щоб признати Спасителя, 
покаятися та покоритися з радістю.

На цій генеральній конференції 
ми почуємо натхненне скерування 
від церковних провідників, як чоло-
віків, так і жінок. Знаючи, що їхні 
слова торкнуться наших сердець, я 
запитую вас цього вечора: “Жінки та 
сестри, що ж ми маємо робити?”

Генеральний президент Товари-
ства допомоги Елайза Р. Сноу заявила 
сестрам 150 років тому: “Господь 
поклав на нас високі обов’язки” 2. Я 
свідчу, що ці слова істинні й сьогодні.

Господня Церква потребує жінок, 
скерованих Духом, які використову-
ють свої унікальні дари, щоб дбати 
про євангельську істину, говорити 

Що ж ми  
маємо робити?
Ми будуємо царство, коли ми дбаємо про інших. Ми також  
будуємо царство, коли говоримо і свідчимо про істину.
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мене руки і обійняла мене. Вона, яка 
не мала власних дітей, знала— її тур-
ботливе серце знало, що мені треба 
було місце, де я була б своя. О, яким 
заспокійливим і приємним був той 
момент! Моє серце розтануло, і до 
мене прийшло відчуття, що я опини-
лася в духовно безпечному місці.

Виявити любов— це значить знай-
ти місце для когось у своєму житті, 
як це зробила для мене тітка Керол.

Матері буквально знаходять місце 
в своєму тілі, щоб дбати про нена-
роджену дитину,— і, сподіваюся, 
в своєму серці, коли виховують її,— 
але турбота не обмежується лише 
народженням дітей. Єва була названа 
“мати” до того, як мала дітей 4. Я вірю, 
що “бути матір’ю” значить “давати 
життя”. Подумайте про способи, 
якими ви даєте життя. Це може озна-
чати давати емоційне життя тим, хто 
втратив надію, або духовне життя 
тим, хто сумнівається. За допомогою 
Святого Духа ми можемо створити 
місце емоційного зцілення для тих, 
кого дискримінують, відкидають та 
для чужинців. Цими делікатними, 
проте потужними способами, ми 
будуємо царство Бога. Сестри, усі ми 
прийшли на землю з цими життєдай-
ними, турботливими, материнськими 
дарами, тому що це є Божим планом.

Необхідна самовіддана жертва, 
щоб слідувати Його плану і стати 
будівниками царства. Старійшина 
Орсон Ф. Уітні писав: “Усе, від чого 
ми страждаємо, і все, що ми витри-
муємо, особливо, коли робимо це 
з терпеливістю, … очищує серце … 
і робить нас більш чуйними й мило-
сердними, … і саме завдяки … праці 
й лиху ми здобуваємо освіту, … 
яка зробить нас більше подібними 
до нашого Батька і нашої Матері 
на небесах” 5. Ці випробування, що 
очищують нас, наближають нас 

до Христа, який може зцілити нас 
і зробити нас корисними в роботі 
спасіння.

Розбудова царства через розмови 
і свідчення

Ми також будуємо царство, коли 
говоримо і свідчимо про істину. Ми 
слідуємо зразку Господа. Він гово-
рить і навчає з силою і владою Бога. 
Сестри, ми також це можемо. Як пра-
вило, жінки люблять говорити і зби-
ратися разом! Коли ми працюємо з 
делегованим повноваженням священ-
ства, яке нам дають, наші розмови й 
зібрання переростають в навчання 
євангелії та провідництво.

Сестра Джулі Б. Бек, колишній 
генеральний президент Товариства 
допомоги, навчала: “Спроможність 
стати гідним особистого одкровення, 
отримати його і діяти згідно з ним— 
це єдина найважливіша навичка, яку 
можна здобути в цьому житті. … 
Потрібні свідомі зусилля” 6.

Особисте одкровення від Святого 
Духа надихне нас вчитися, говорити 
і діяти згідно з вічною істиною— 
істиною Спасителя. Чим більше ми 

слідуємо за Христом, тим більше 
ми будемо відчувати Його любов 
та спрямування; чим більше ми 
відчуваємо Його любов та спря-
мування, тим більше ми захочемо 
говорити і навчати істині так, як Він 
навчав, навіть коли ми стикаємося з 
протистоянням.

Кілька років тому, коли мені 
подзвонила незнайома жінка, я 
молилася про слова, щоб захистити 
материнство.

Та жінка запитала: “Ви— Ніл  
Мерріотт, матір великої сім’ї?”

Я радісно відповіла: “Так!”,— 
очікуючи, що вона скаже щось на 
зразок: “Це добре!”

Але ні! Я ніколи не забуду її від-
повідь, коли її голос сухо прозвучав 
у слухавці: “Я дуже ображена, що ви 
приводите дітей на цю перенаселену 
планету!”

“О,— я запнулася,— я розумію вас”.
Вона гаркнула: “Ні, не розумієте!”
Тоді я знічено сказала: “Може й ні”.
І вона почала вичитувати мене за 

мій нерозумний вибір бути матір’ю. 
Коли вона продовжувала говорити, 
я почала молитися про допомогу, і 
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заспокійлива думка прийшла мені 
в голову: “Що б сказав їй Господь?” 
Тоді я відчула, що стою на твердій 
основі й отримала сміливість від 
самої думки про Ісуса Христа.

Я відповіла: “Я рада бути матір’ю, 
і я обіцяю вам зробити все можливе, 
щоб так виховати моїх дітей, аби 
вони зробили світ кращим”.

Вона відповіла: “Ну, я сподіва-
юся, що ви так зробите!”— і кинула 
слухавку.

Це не було чимось великим— 
зрештою, я ж була у безпеці у своїй 
кухні! Але по своєму я могла говори-
ти на захист сім’ї, матерів і вихова-
телів, тому що: (1) я розуміла Боже 
вчення про сім’ю та вірила йому, і 
(2) я молилася про слова, якими я 
можу свідчити про ці істини.

Ми несхожі на світ та відрізня-
ємось від нього, а це неодмінно 
викличе критику, але ми повинні 
міцно стояти на вічних принципах 

та свідчити про них, незважаючи на 
реакцію світу.

Запитуючи себе: “Що ж ми маємо 
робити?”, давайте подумаємо над 
запитанням: “Що постійно робить 
Спаситель?” Він дбає. Він створює. 
Він заохочує до зростання та добро-
ти. Жінки та сестри, ми можемо 
робити все це! Дівчатка з Початко-
вого товариства, чи є хтось в вашій 
сім’ї, хто потребує вашої любові і 
доброти? Ви будуєте царство, дбаю-
чи про інших також.

Створення землі Спасителем під 
керівництвом Його Батька було 
могутнім виявом турботи. Він забез-
печив нас місцем для зростання та 
розвитку віри в Його спокутну силу. 
Віра в Ісуса Христа і Його Спокуту 
є найкращим місцем зцілення і надії, 
зростання і цілеспрямованості. Нам 
усім потрібне духовне і фізичне 
місце приналежності. Ми— сестри 
різного віку— можемо створити його; 
це святе місце.

Нашим найважливішим обов’яз-
ком є стати жінками, які слідують 
за Спасителем, виховують з натх-
ненням та безстрашно живуть за 
істиною. Коли ми просимо Небесно-
го Батька зробити нас будівниками 
Його Царства, Його сила потече в 
нас і ми будемо знати, як виховува-
ти, і в кінці кінців станемо схожими 
на небесних батьків. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Дії 2:36– 37.
 2. Елайза Р. Сноу, в путівнику Дочки 
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Жінки “скидали з себе нижні спідниці 
[які вони носили за модою того часу, 
а також для утеплення], панчохи, 
нічого не шкодували, прямо тут, у 
[старій] Скинії, і склали [все це] у фур-
гони, щоб відвезти святим у горах” 3.

Через кілька тижнів по тому, коли 
рятівники і загони з ручними візками 
вже наближалися до Солт- Лейк- Сіті, 
Президент Бригам Янг знову зібрав 
святих у старій Скинії. З великою 
наполегливістю він благав святих—
особливо сестер—доглядати за 
стражденними, годувати їх і прийма-
ти їх, кажучи: “Дехто з вас поба-
чить, що їхні стопи відморожені по 
щиколотку, у декого ноги відмороже-
ні по коліно і в декого відморожені 
руки. … Ми хочемо, щоб ви прийня-
ли їх, наче власних дітей, і мали такі 
самі почуття до них” 4.

Люсі Мезерва Сміт також писала:
“За допомогою чудових братів 

і сестер ми робили все, що було в 
наших силах, щоб втішити нужден-
них. … Їхні руки і ноги дуже відмо-
рожені. … Ми не припиняли своїх 
зусиль, доки всі не стали почуватися 
зручно. …

Я ніколи не отримувала більшого 
задоволення і, можу сказати, більшої 
радості від жодної роботи, яку мені 

Лінда К. Бертон
Генеральний президент Товариства допомоги

У день, коли було організовано 
Товариство допомоги, Емма 
Сміт проголосила: “Ми вчинимо 

щось надзвичайне. … Ми чекаємо 
надзвичайних можливостей і невід-
кладних завдань” 1. У таких невід-
кладних завданнях і надзвичайних 
можливостях часто виникала потреба 
як тоді, так і зараз.

Одне з них було поставлене 
на початку жовтневої генеральної 
конференції 1856 р., коли Президент 
Бригам Янг повідомив зібранню, що 
піонери з ручними візками все ще 
були в дорозі, а сезон добігав кінця. 
Він проголосив: “Ваша віра, релігія і 
сповідування релігії ніколи не спасуть 
душу жодного з вас в целестіально-
му царстві нашого Бога, якщо ви не 
будете дотримуватися саме тих прин-
ципів, яких я вас зараз навчаю. Рушай-
те і привезіть тих людей, що зараз на 
рівнинах, і дбайливо потурбуйтеся 
про ті речі, які ми звемо земними, … 
інакше ваша віра буде марною” 2.

Ми з вдячним захопленням пам’я-
таємо чоловіків, які вирушили на 
порятунок тих стражденних святих. 
Але, що робили сестри?

“Сестра [Люсі Мезерва] Сміт напи-
сала …, що після заклику Президента 
Янга присутні приступили до дій. … 

“Мандрівником Я був”
З молитвою вирішіть, що ви можете робити— відповідно до наявного 
у вас часу і ваших обставин— для служіння біженцям, які живуть по 
сусідству і поблизу від вас.

довелося виконувати в житті, така 
панувала одностайність у наших 
почуттях. …

Яка є наступна робота для охочих 
рук?” 5

Мої улюблені сестри, цю розпо-
відь можна застосувати до наших 
днів і тих, хто страждає по всьому 
світу. Ще одна “надзвичайна можли-
вість” торкається наших сердець.

По всьому світу є понад 60 міль-
йонів біженців, зокрема вимушених 
переселенців. Половина з них діти 6. 
“Ці люди зазнали страшних трудно-
щів і заново починають своє життя 
у … нових для себе країнах і культу-
рах. Хоча [іноді] там є організації, які 
допомагають їм з місцем проживання 
і задоволенням нагальних потреб, 
те що їм дійсно потрібно, це друг і 
товариш, який може допомогти їм 
[адаптуватися] в їхньому новому домі, 
людина, яка може допомогти їм опа-
нувати мову, зрозуміти як все працює 
та відчути приналежність” 7.

Минулого року я познайомилася 
з сестрою Іветтою Бугінго, яка у віці 
11 років втікала з одного місця до 
іншого після того, як її батька було 
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вбито, а троє її братів загубилися у 
спустошеній війною частині світу. 
Іветта з рештою членів її сім’ї згодом 
прожили шість з половиною років 
як біженці в сусідній країні, доки не 
змогли переїхати до постійного місця 
проживання, де були благословенні 
піклуванням подружньої пари, яка 
допомагала з транспортом, навчан-
ням та іншим. Вона сказала, що вони 

“по суті були відповіддю на наші 
молитви” 8. Її чудова матір і чарівна 
маленька сестра з нами цього вечора, 
співають у хорі. Відтоді, як я зустрі-
ла цих прекрасних жінок, я багато 
думала: “А що якби їхня історія була 
моєю історією?”

Ми, сестри, являємо собою 
понад половину резерву Господньої 
комори призначеного, щоб допо-
могти дітям Небесного Батька. 
Його комора— це не лише товари, 
але також і час, таланти, навички і 
наша божественна природа. Сестра 
Розмарі М. Уіксом навчала: “Боже-
ственна природа всередині нас 
запалює наше бажання допомагати 
іншим і спонукає нас діяти” 9.

Визнаючи нашу божественну при-
роду, президент Рассел М. Нельсон 
закликав:

“Нам потрібні жінки, які знають, 
як своєю вірою просувати виконання 
важливих справ, і хто є сміливими 
захисницями моралі та сімей у світі, 
зараженому гріхом … ; жінки, які зна-
ють, як прикликати сили небес для 
захисту та зміцнення дітей і сімей. …

… Заміжні чи незаміжні, ви, 
сестри, володієте значним потен-
ціалом та особливою інтуїцією, які 
ви отримали як дари від Бога. Ми, 
брати, не можемо точно відтворити 
ваш унікальний вплив” 10.

У листі від Першого Президент-
ства, надісланого Церкві 27 жовтня 
2015 р., висловлено велике занепоко-
єння і співчуття до мільйонів людей, 
які полишили свої домівки у пошуках 
порятунку від громадянських кон-
фліктів та інших труднощів. Перше 
Президентство закликало людей, сім’ї 
та церковні підрозділи брати участь у 
служінні, подібному до Христового, в 
місцевих проектах з надання допомо-
ги біженцям і робити внески в Гумані-
тарний фонд Церкви, де це доцільно.

Генеральні президентства Товари-
ства допомоги, Товариства молодих 
жінок і Початкового товариства дума-
ли над тим, як відгукнутися на заклик 
Першого Президентства. Ми знаємо, 
що ви, наші улюблені сестри різного 
віку, займаєте різне місце в суспіль-
стві та живете у різних умовах. 
Кожна з членів цього всесвітнього 
сестринства святих під час хрищен-
ня уклала завіт “співчувати тим, хто 
потребує співчуття” 11. Втім, нам слід 
пам’ятати, що жодній з нас не слід 
бігти швидше, ніж нам під силу 12.

Думаючи про ці істини, ми орга-
нізували зусилля з допомоги, назване 
“Мандрівником Я був”. Ми сподіваємо-
ся, що ви з молитвою вирішите, що ви 
можете робити— відповідно до наяв-
ного у вас часу і ваших обставин— 
для служіння біженцям, які живуть по 

сусідству і поблизу від вас. Це нагода 
служити одна одній особисто, сім’ями 
та як організації, щоб запропонувати 
дружбу, наставництво та інші види 
служіння, подібного до Христового, 
і це один з багатьох способів, у які 
можуть служити сестри.

Під час всіх наших молитовних 
зусиль, нам слід застосовувати мудру 
пораду царя Веніямина, яку той дав 
своєму народові, закликавши їх піклу-
ватися про нужденних: “Стежте за 
тим, щоб усе це робилося з мудрістю 
і за порядком” 13.

Сестри, ми знаємо, що Господу 
важливо аби ми з любов’ю простяга-
ли руки допомоги іншим. Обміркуйте 
ці увіщування з Писань:

“Як тубілець із вас буде для вас 
приходько, що мешкає з вами, і ти 
будеш любити його, як самого себе” 14.

“Не забувайте любови до приход-
нів, бо деякі нею, навіть не відаючи, 
гостинно були прийняли Анголів” 15.

І Спаситель сказав:
“Бо Я голодував був і ви нагодували 

Мене, прагнув і ви напоїли Мене, ман-
дрівником Я був і Мене прийняли ви.

Був нагий і Мене зодягли ви, сла-
бував і Мене ви відвідали” 16.

Спаситель з любов’ю визнав заслу-
гу вдови, чий внесок становив лише 
дві лепти, оскільки вона зробила 
те, що могла 17. Він також розповів 
притчу про доброго самарянина, 
яку завершив такими словами: “Іди, 
і роби так і ти!” 18 Іноді простягати 
руку допомоги незручно. Але, коли 
ми працюємо разом в любові та 
єдності, ми можемо розраховувати 
на допомогу небес.

На поховальній службі для однієї 
чудової дочки Бога, хтось розповів, 
що ця сестра, служачи президентом 
Товариства допомоги колу, працювала 
з іншими людьми в її колі, аби пожер-
твувати стьобані ковдри, щоб зігріти 

Будучи біженцями вже протягом кількох 
років, Іветта Бугінго (вгорі) та інші члени 
її сім’ї зустрілися з подружньою парою, яка 
допомагала їм звикнути до нової домівки.
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стражденних людей у Косові в 1990- ті 
роки. І, подібно до доброго самаряни-
на, вона доклала додаткових зусиль, 
щоб зробити більше: вона разом з 
дочкою повела вантажівку, наповнену 
тими стьобаними ковдрами, з Лондона 
до Косова. Під час подорожі додому 
вона отримала безпомилкове духовне 
враження, яке глибоко проникло в її 
серце. Враження було таким: “Те, що 
ти зробила,— дуже добра справа. А 
зараз повертайся додому, перейди 
через дорогу і послужи своїй сусідці!” 19

На поховальній службі пролуна-
ли й інші надихаючі розповіді про 
те, як ця віддана жінка розпізнавала 
надзвичайні та невідкладні виклики і 
реагувала на них, а також на звичайні 
випадки, які були у сфері її впливу. 
Наприклад, вона відкривала двері 
свого дому і своє серце для допо-
моги стражденній молоді у будь- яку 
годину— вдень чи вночі.

Мої улюблені сестри, ми можемо 
отримати запевнення в тому, що 
Небесний Батько допоможе нам, 
коли стаємо навколішки і просимо 
божественного скерування, щоб 
благословити Його дітей. Небесний 
Батько, наш Спаситель Ісус Христос 
і Святий Дух готові допомогти.

Президент Генрі Б. Айрінг виго-
лосив своє могутнє свідчення жінкам 
Церкви:

“Небесний Батько чує ваші спов-
нені віри молитви про скерування 
і допомогу, щоб витерпіти у своєму 
служінні Йому, і відповідає на них.

До вас і тих, кому ви допомагаєте, 
послано Святого Духа. Вас буде зміц-
нено і ви отримаєте натхнення знати 
межі та міру вашої здатності служити. 
Дух втішатиме вас, коли ви, можли-
во, будете думати: “Чи достатньо я 
зробила?” 20

Обмірковуючи “невідкладні 
завдання” тих, хто потребує нашої 

допомоги, давайте спитаємо себе: 
“А що якби їхня історія була моєю 
історією?” Давайте ж тоді прагнути 
натхнення, діяти за отриманими вра-
женнями і простягати у єдності руку 
допомоги нужденним, як тільки ми 
здатні й натхнені це робити. Можли-
во тоді про нас може бути сказано, як 
Спаситель сказав про люблячу сестру, 
яка служила Йому: “Вона добрий учи-
нок зробила. … Що могла, те зробила 
вона” 21. Я називаю це надзвичайним! 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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щоб ви передали від вашого май-
на бідним, кожна людина згідно з 
тим, що вона має, тобто нагодувати 
голодних, одягти роздягнених, від-
відати хворих і надати їм допомогу, 
духовну і матеріальну, згідно з їхніми 
потребами” (Мосія 4:26).

Чудовий напарник Алми, Амулек, 
також навчав тій істині, що ми повин-
ні продовжувати наше служіння 
заради Нього, щоб зберегти прощен-
ня: “А тепер дивіться, мої улюблені 
брати, я кажу вам, не вважайте, що 
це все; бо після того як ви зробите 
все це, якщо ви відвернете нужден-
ного і роздягненого, і не навідає-
теся до хворого і стражденного, і 
не поділитеся вашим майном, якщо 
воно у вас є, з тими, хто знаходить-
ся в нужді—я кажу вам, якщо ви не 
зробите чогось з цього, знайте, ваша 
молитва марна і нічого не дасть вам, 
і ви як ті лицеміри, які заперечують 
віру” (Алма 34:28).

Цього вечора я думав про жінок 
у моєму житті. У нашій сім’ї кіль-
кість жінок і дівчат дорівнює 31, 

Цар Веніямин навчав, що прощення 
не досягається в одну мить.

Він сказав про це так: “І от, заради 
того, що я вам сказав—тобто заради 
збереження прощення ваших гріхів 
день у день, щоб ви могли пройти 
безвинними перед Богом—я б хотів, 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Я вдячний за можливість бути з 
вами на цьому вечорі покло-
ніння, роздумів і відданості. 

Ми молилися разом. Наш люблячий 
Небесний Батько почув нас. Ми 
згадували нашого Спасителя, Господа 
Ісуса Христа, і були зворушені гім-
нами хвали Йому. Нас було натхне-
но робити більше, щоб допомогти 
нашому Вчителю у Його роботі— 
підбадьорювати дітей Небесного 
Батька і допомагати їм.

Наша вдячність за те, що Спа-
ситель зробив для нас, збільшила 
наше прагнення служити іншим. Ось 
чому наші серця переповнюються 
почуттями, коли ми чуємо слова 
гімну: “Мене любов’ю Ти з Небес 
благословив, я нею щиро поділюсь, 
як Ти звелів” 1. Цар Веніямин у своїй 
великій проповіді, записаній у Книзі 
Мормона, обіцяв, що почуття вдячно-
сті прийде (див. Мосія 2:17–19).

Коли наша віра в Ісуса Христа 
спонукає нас стати гідними радості 
Його прощення, ми відчуваємо праг-
нення служити іншим заради Нього. 

Покладайте довіру 
свою на Того Духа,  
Який веде чинити добре
Ми наближаємося до Спасителя, коли з чистою  
любов’ю служимо іншим заради Нього.
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починаючи з моєї дружини і так 
далі аж до наших трьох наймолод-
ших правнучок. Дехто з них з нами 
цього вечора. П’ятьом менше 12 
років. Можливо це їхні перші збори у 
Конференц- центрі з їхніми сестрами у 
Церкві Спасителя. У кожної будуть різ-
ні спогади і кожна піде з цього вечора 
зі своїми власними зобов’язаннями.

Є три спогади і три зобов’язання, 
про які я молюся, щоб вони залиша-
лися з ними усе їхнє життя і навіть 
далі. Спогади стосуються почуттів. 
А зобов’язання стосуються того, що 
слід робити.

Найважливішим почуттям є 
любов. Ви відчули любов, з якою 
промовляли ці чудові сестри- 
провідники. І ви відчули Духом, що 
вони люблять вас, навіть не будучи 
знайомими з вами, оскільки вони 
відчули любов Небесного Батька 
і Спасителя до вас. Ось чому вони 
так сильно прагнуть служити вам і 
хочуть, щоб ви отримали благосло-
вення, яких Бог прагне для вас.

Цього вечора ви відчули любов до 
інших— друзів, однокласників, сусідів 
та навіть когось, хто лише щойно 
з’явився у вашому житті, до якогось 
незнайомця. Це почуття любові є 
даром від Бога. У Писаннях його 
називають “милосердям” та “чистою 
любов’ю Христа” (Мороній 7:47). 
Ви відчули цю любов цього вечора 
і можете часто відчувати, якщо буде-
те її прагнути.

Другим почуттям, яке ви мали 
цього вечора, був вплив Святого 
Духа. Сьогодні сестри пообіцяли вам, 
що Святий Дух спрямує вас знайти 
те служіння, яке Господь хоче, аби ви 
здійснили для інших заради Нього. 
Ви відчули Духом, що їхнє обіцяння 
було від Господа і що воно істинне.

Господь сказав: “І ось, істинно, 
істинно, Я кажу тобі, поклади довіру 

свою на Того Духа, Який веде чинити 
добре—так, чинити справедливо, 
ходити покірно, судити праведно; 
і це є Мій Дух” (УЗ 11:12).

Можливо ви отримали це благо-
словення цього вечора. Наприклад, 
протягом цих зборів вам могло 
спасти на думку ім’я або обличчя 
когось, хто в нужді. Це могла бути 
лише скороминуща думка, але, зав-
дяки тому, що ви почули сьогодні, ви 
будете молитися про це, вірячи, що 
Бог скерує вас робити добро, якого 
Він прагне для них. Коли такі молит-
ви стануть звичними у вашому житті, 
ви та інші змінитеся на краще.

Третє почуття, яке було у вас 
сьогодні,— це ваше прагнення бути 
ближчими до Спасителя. Навіть 
наймолодша з присутніх тут дівчат 
безперечно відчула реальність запро-
шення у словах гімну: “За Мною 
йдіть”,— Спаситель вчив. Робімо 
ж так, як Він звелів” 2.

Тож, маючи такі почуття, перше, 
що вам слід зобов’язатися робити,— 
це йти і служити, знаючи, що ви 
йдете не самі. Коли ви йдете, щоб 
втішити когось і служити комусь 
заради Спасителя, Він готує вам 
шлях. Тож, як вам скажуть присутні 

тут зараз колишні місіонери, це не 
означає, що кожна людина за кожни-
ми дверима готова привітати вас або 
що кожна людина, якій ви намагаєте-
ся служити, подякує вам. Але Господь 
йтиме перед вашим лицем, щоб 
підготувати шлях.

Президент Томас С. Монсон 
знов і знов говорив, що він знає 
реальність Господнього обіцяння: 
“І кожний, хто приймає вас, там і Я 
буду також, бо Я йтиму перед вашим 
лицем. Я буду праворуч і ліворуч від 
вас, і Мій Дух буде у ваших серцях, 
а Мої ангели—навколо вас, щоб під-
тримувати вас” (УЗ 84:88).

Один зі способів, у які Він йде 
перед вашим лицем,— це підготовка 
серця людини, якій Він попросив вас 
служити. Він також підготує і ваше 
серце.

Ви також дізнаєтеся, що Господь 
поставить помічників біля вас— 
праворуч і ліворуч, і навколо вас. 
Ви не йдете на самоті служити іншим 
заради Нього.

Він зробив це для мене цього 
вечора. Господь зібрав цілу “хмару 
свідків” (Євреям 12:1), щоб як слова-
ми, так і співом поєднати та примно-
жити силу того, що Він хотів би аби 
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я сказав. Мені лише треба було пере-
свідчитися, що я зможу вписати мою 
частину в Його композицію. Я маю 
надію на те, що ви відчуєте вдячність 
і радість, коли Господь об’єднає вас 
разом з іншими для служіння заради 
Нього, і молюсь про це.

Якщо у вас часто буде такий 
досвід,— а він буде,— ви усміхнетеся, 
впізнаючи знайомі почуття, саме як 
я, щоразу, коли ми співаємо: “Радість 
свята, блаженний труд” 3.

Ви також усміхнетеся, коли при-
гадаєте цей вірш: “Цар відповість і 
промовить до них: “Поправді кажу 
вам: що тільки вчинили ви одному з 
найменших братів Моїх цих, те Мені 
ви вчинили” (Матвій 25:40).

Друге, що вам слід робити,— це 
пам’ятати Господа, коли ви йдете слу-
жити заради Нього. Господь не лише 
йде перед нашим лицем і посилає 
ангелів служити з нами, але Він також 
і відчуває втіху, яку ми приносимо 
іншим, так, ніби ми принесли її Йому.

Кожна дочка Бога, яка чує послан-
ня, що пролунали на цих зборах, і 
вірить в них, запитає: “Що Господь 
хоче, аби я зробила, щоб допомог-
ти Йому підтримати нужденних?” 
Ситуація кожної сестри унікальна. Це 
стосується і моєї невеличкої компанії 
дочок, невісток, онучок і правнучок. 
Їм і всім дочкам Небесного Батька 
я повторюю мудру пораду сестри 
Лінди К. Бертон.

Вона просила вас молитися з 
вірою, щоб знати, що Господь хоче, 
аби ви робили у ваших обставинах. 
І потім вона говорила про обіцяння 
лагідної втіхи, яке Сам Господь дав 
жінці, яку критикували за те, що вона 
вилила Йому на голову цінне миро, 
коли його можна було б продати, 
щоб допомогти бідним.

“Ісус же сказав: Залишіть її! Чого 
прикрість їй робите? Вона добрий 
учинок зробила Мені.

Бо вбогих ви маєте завжди з собою, 
і коли схочете, можете їм робити 
добро, Мене ж не постійно ви маєте.

Що могла, те зробила вона: заздале-
гідь намастила Моє тіло на похорон.

Поправді кажу вам: де тільки ця 
Євангелія проповідувана буде в ціло-
му світі, на пам’ятку їй буде сказане й 
те, що зробила вона!” (Марк 14:6–9).

Цей короткий уривок з Писань є 
доброю і мудрою порадою для відда-
них сестер у Божому царстві в бурхли-
ві часи. Ви будете молитися, щоб знати, 
кому Батько хоче, аби ви послужили, 
спонукані любов’ю до Нього і нашого 
Спасителя. І ви не будете очікувати 
публічного увіковічнення, а насліду-
ватимете приклад жінки з Писань, чий 
святий вчинок із вшанування Спасителя 
світу згадується, а її ім’я— ні.

Я сподіваюсь, що сестри у нашій 
сім’ї, спонукані любов’ю до Бога, 
докладуть усіх можливих зусиль, щоб 
служити нужденним. І третє, що, як я 

сподіваюсь, вони будуть робити, це 
скромно ставитися до своїх добрих 
справ. Втім я молитимусь, щоб вони 
сприйняли пораду Господа, яку, 
переконаний, нам усім слід почути. 
Він сказав:

“Стережіться виставляти свою 
милостиню перед людьми, щоб бачи-
ли вас; а як ні, то не матимете нагоро-
ди від Отця вашого, що на небі”.

І далі Він сказав:
“А як ти чиниш милостиню, хай 

не знатиме ліва рука твоя, що робить 
правиця твоя,

щоб таємна була твоя милостиня, 
а Отець твій, що бачить таємне, від-
дасть тобі явно” (Матвій 6:1–4).

Я молюся за сестер у царстві, де 
б вони не були і якими б не були їхні 
обставини, щоб їхня віра в Спасителя 
і вдячність за Його Спокуту спрямову-
вали їх робити все, що в їхніх силах, 
для тих, кому Бог просить їх служити. 
Коли вони це робитимуть, я обіцяю, 
що вони просуватимуться вперед 
шляхом вдосконалення, щоб стати 
святими жінками, яких тепло привіта-
ють і щиро винагородять Спаситель 
і наш Небесний Батько.

Я свідчу, що це Церква воскрес-
лого Ісуса Христа. Він воскрес. Він 
сплатив ціну за всі наші гріхи. Я знаю, 
що завдяки Йому ми воскреснемо 
і можемо мати вічне життя. Прези-
дент Томас С. Монсон— Його живий 
пророк. Небесний Батько чує наші 
молитви і відповідає на них. Я свідчу, 
що ми наближаємося до Спасителя, 
коли з чистою любов’ю служимо 
іншим заради Нього. Я залишаю 
вам це тверде свідчення, в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Любов’ю щиро поділюсь”, Гімни, № 128.
 2. “За Мною йдіть”, Гімни, № 59.
 3. “Радість свята, блаженний труд”,  

Гімни, № 80.
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місці, де збираються святі. Але силою 
Духа ми можемо відчувати, що Він 
сьогодні з нами.

Де і коли ми відчуваємо близькість 
Спасителя залежить від кожного з 
нас. Він дав нам цю настанову:

“І ще, істинно Я кажу вам, Мої 
друзі, Я залишаю ці висловлення з 
вами, щоб ви обміркували їх у своєму 
серці, з цією заповіддю, яку Я даю 
вам, щоб ви прикликали Мене, поки 
Я близько—

Наближайтеся до Мене, і Я набли-
жатимусь до вас; шукайте Мене ста-
ранно, і ви знайдете Мене; просіть, 
і ви отримаєте; стукайте, і вам буде 
відчинено” (УЗ 88:62–63).

Я знаю прийнаймні двох людей, 
які слухають мене сьогодні й хочуть 
цього благословення всім своїм 
серцем. Вони завзято намагатимуться 
наближатися до Господа під час цієї 
конференції. Кожен з них написав 
мені— їхні листи прийшли у мій 
офіс в один тиждень— благаючи про 
однакову допомогу.

Обоє є наверненими до Церкви і 
раніше отримали чіткі свідчення про 

Я кажу вам, … де двоє чи троє збе-
руться разом в ім’я Моє, … знайте, 
там буду Я серед них—так само Я є 
серед вас” (УЗ 6:32).

Зараз не один чи два, а величезна 
кількість Його послідовників зібрала-
ся на цій конференції і, як було обіця-
но, Господь серед нас. Оскільки Він 
є воскреслою і уславленою істотою, 
фізично Він не перебуває в кожному 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Мої дорогі брати і сестри! Я 
вітаю вас на 186- й щорічній 
генеральній конференції 

Церкви Ісуса Христа Святих Остан-
ніх Днів. Я радий бути з вами і щиро 
вітаю вас від імені Президента Томаса 
С. Монсона, живого Божого пророка.

Я вдячний, що ви прийшли на 
конференцію, щоб відчути натхнен-
ня з небес і відчути себе ближче до 
Небесного Батька і до Господа Ісуса 
Христа.

На цих зборах, які охоплюють 
весь світ, зібралися мільйони послі-
довників Ісуса Христа, які уклали 
завіт завжди пам’ятати Його і служи-
ти Йому. Завдяки чудесам сучасних 
технологій ця відстань у часі й широ-
кому просторі зникає. Ми збираємо-
ся, ніби знаходимося разом в одному 
великому залі.

Але більш важливим за те, що ми 
збираємося разом, є те, у Чиє ім’я 
ми це робимо. Господь пообіцяв, 
що навіть за наявності величезної 
кількості Його послідовників на землі 
у наш час Він буде поруч з кожним з 
нас. Він сказав невеликій групці своїх 
учнів у 1829 році: “Істинно, істинно, 

Де двоє чи троє 
зберуться
Якщо ви слухаєте з Духом, то побачите, що ваше серце 
пом’якшується, ваша віра змінюється і ваша здатність  
любити Господа посилюється.
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любов Бога Батька і Його Сина, Ісуса 
Христа, Спасителя світу. Вони знали, 
що Пророк Джозеф Сміт організував 
Церкву через пряме одкровення від 
Бога, і що ключі святого священства 
було відновлено. Кожен з них отри-
мав свідчення, що ті ключі є в Церкві 
у наш час. Вони склали мені своє 
священне свідчення у своїх листах.

Однак обоє сумували, що почуття 
любові до Господа і Його любові 
до них зменшилися. Обоє вони від 
щирого серця хотіли, щоб я допоміг 
їм повернути радість і відчуття того, 
що їх люблять, які вони мали, коли 
прийшли до царства Божого. Обоє 
висловлювали побоювання, що якщо 
вони повною мірою не повернуть 
того почуття любові до Спасителя 
і Його Церкви, які мали раніше, то 
випробування і труднощі, перед 
якими вони зараз постали, зрештою 
здолають їхню віру.

Не лише вони мають такі пере-
живання, і їхнє випробування не 
є новим. Під час Свого земного 
служіння Спаситель розповів 

нам притчу про насіння і сіяча. 
Насіння— це слово Бога. Сіяч— 
Господь. Виживання насіння і його 
зростання залежать від стану ґрунту. 
Ви пам’ятаєте Його слова:

“І як сіяв він зерна, упали одні 
край дороги,— і пташки налетіли, 
та їх повидзьобували.

Другі ж упали на ґрунт кам’яни-
стий, де не мали багато землі,— і 
негайно посходили, бо земля негли-
бока була;

а як сонце зійшло,— то зів’яли, 
і коріння не мавши,— посохли.

А інші попадали в терен,— і 
вигнався терен, і їх поглушив.

Інші ж упали на добрую землю— і 
зродили: одне в сто раз, друге в шіст-
десят, а те втридцятеро.

Хто має вуха, щоб слухати, нехай 
слухає!” (Матвій 13:4– 9).

Пригадаємо, що насіння— це сло-
во Бога. Ґрунт— це серце людини, 
яка отримує насіння.

Усі ми маємо багато спільного з 
чудовими людьми, які написали мені, 
просячи про допомогу і підтримку. 

У певний час усім нам насіння, тобто 
слово Бога, було посіяне у серце. У 
когось це сталося в дитинстві, коли 
наші батьки запропонували нам 
охриститися і бути конфірмованими 
тими, хто має повноваження. Інших 
з нас навчали покликані служителі 
Божі. Кожен відчув, що насіння є 
добрим, навіть відчув розбухання 
в серці й відчув радість, коли серце 
і розум ніби розширилися.

Усі ми пройшли випробування 
своєї віри, коли важливі благосло-
вення не збувалися відразу, коли ми 
зазнавали жахливих нападок з боку 
тих, хто хотів зруйнувати нашу віру, 
відчували спокусу згрішити і підда-
валися егоїстичним захопленням, що 
послаблювали наші зусилля розвива-
ти і пом’якшувати духовні глибини 
нашого серця.

Ті, хто сумує через втрату радо-
сті, яку вони колись відчували, є 
благословенними. Дехто не помі-
чає занепаду своєї віри. Сатана 
розумний. Він каже тим, кого хоче 
зробити нещасними, що радість, яку 
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вони колись відчували— це дитячий 
самообман.

Сьогодні моє послання до нас 
таке— в наступні кілька днів ми мати-
мемо чудову нагоду зробити вибір і 
пом’якшити своє серце та отримати й 
підживити насіння. Насіння— це слово 
Бога, і воно буде проливатися в усіх 
нас, хто слухає, дивиться і читає 
виступи з цієї конференції. Музика, 
виступи і свідчення були підготовлені 
служителями Бога, які старанно праг-
нули того, щоб Святий Дух скерову-
вав їх під час підготовки. Чим ближче 
наближалися дні конференції, тим 
довше і смиренніше вони молилися.

Вони молилися, щоб мати силу 
заохочувати вас зробити вибір, що 
створить у вашому серці родючіший 
ґрунт, аби добре слово Боже вирос-
ло і було плідним. Якщо ви слухаєте 
з Духом, то побачите, що ваше серце 
пом’якшується, ваша віра змінюється 
і ваша здатність любити Господа 
посилюється.

Ваш вибір молитися зі справжнім 
наміром серця збагатить ваш досвід 
під час сесій конференції та в наступ-
ні дні й місяці.

Багато з вас уже почали це роби-
ти. На початку цієї сесії ви не лише 
слухали молитву; ви додали свою 
віру до прохання, щоб ми насолод-
жувалися благословенням присутно-
сті Святого Духа, Який виливається 
на нас. Коли ви подумки додали 
своє благання в ім’я Ісуса Христа, 
ви наблизилися до Нього. Це— Його 
конференція. Лише Святий Дух може 
принести благословення, які Господь 
приготував для нас. У Своїй любові 
до нас Він пообіцяв, що ми зможемо 
це відчувати:

“І те, що вони говоритимуть, 
спонукувані Святим Духом, буде 
Писанням, буде волею Господа, 
буде думкою Господа, буде словом 

Господа, буде голосом Господа і 
силою Бога на спасіння.

Ось, це є обіцяння Господа вам, 
о ви, Мої слуги.

Отже, будьте в доброму гуморі 
і не бійтеся, бо Я, Господь, з вами і 
стоятиму біля вас; і ви будете свідчи-
ти про Мене, Самого Ісуса Христа, що 
Я є Син живого Бога, що Я був, що Я 
є, і що Я маю прийти” (УЗ 68:4– 6).

Ви можете молитися кожного 
разу, коли служитель Божий набли-
жається до подіуму, і підтримувати 
його своєю вірою, аби здійснилося 
обіцяння Господа, що міститься в  
50- му розділі Учення і Завітів:

“Істинно Я кажу тобі, той, кого 
висвячено Мною і послано вперед 
проповідувати слово істини, пропові-
дує він його Духом істини чи яки-
мось іншим шляхом?

І якщо це відбувається якимось 
іншим шляхом, це не від Бога.

І знову ж таки, той, хто сприймає 
слово істини, сприймає він його Духом 
істини чи якимось іншим шляхом?

Якщо це відбувається якимось 
іншим шляхом, це не від Бога.

Отже, чому ж ви не можете зро-
зуміти і знати, що той, хто сприймає 
слово Духом істини, сприймає його 
так, як воно проповідується Духом 
істини?

Отже, той, хто проповідує, і той, 
хто сприймає, розуміють один одно-
го, і обидва напучуються і звеселя-
ються разом” (УЗ 50:17–22).

Ви можете молитися перед тим, 
як буде співати хор. Диригент, орга-
ністи і хористи молилися і репетиру-
вали з молитвою в серці та з вірою, 
щоб музика і слова пом’якшили серця 
і з більшою силою зміцнювали віру 
людей. Вони будуть співати для 
Господа, ніби вони стоять перед 
Ним, і вони будуть знати, що наш 
Небесний Батько чує їх так само, 
як Він чує їхні особисті молитви. 
Разом вони працювали з любов’ю, 
аби здійснилося обіцяння, дане 
спасителем Еммі Сміт: “Бо Моя душа 
втішається в пісні серця; так, пісня 
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праведних є молитвою для Мене, і на 
неї відповіддю буде благословення 
на їхні голови” (УЗ 25:12).

Якщо ви не лише слухаєте, але і 
молитеся, коли вони співають, відпо-
віддю на вашу молитву і їхні молитви 
будуть благословення на вашу й на 
їхні голови. Ви відчуєте благословен-
ня Спасителевої любові та схвалення. 
Усі, хто приєднається у тій хвалі, від-
чують, як зросте їхня любов до Нього.

Ви можете вирішити молити-
ся, коли відчуваєте, що промовець 
закінчує свій виступ. Він чи вона 
подумки будуть молитися Батько-
ві, щоб Святий Дух дав йому чи їй 
слова свідчення, які піднесуть серце, 
надії та рішучість слухачів завжди 
пам’ятати Спасителя і дотримуватися 
заповідей, які Він дав нам.

Свідчення не буде переказом 
послання. Воно буде підтвердженням 
певних істин, які Дух може принести 
в серце тих, хто молитиметься про 
допомогу, про божественне скеру-
вання і отримання чистої любові 
Христа.

Промовці отримають справж-
нє свідчення. Можливо вони не 
казатимуть багато слів, але ті слова 
проникнуть у серце смиренного 
слухача, який прийшов на конфе-
ренцію, прагнучи отримати добре 
слово Бога.

Я знаю з досвіду, на що здатна 
віра хороших людей, аби донести 
слова від Духа в кінці проповіді. 
Неодноразово мені казали після 
мого свідчення: “Як ви дізналися, 
що саме це мені так треба було 

почути?” Я навчився не дивуватися 
тому, що не міг пригадати, які саме 
слова промовляв. Я промовляв слова 
свідчення, але Господь був там, 
даючи їх мені в потрібний момент. 
Обіцяння, що Господь дасть нам 
слова в той момент, коли вони нам 
будуть потрібні, особливо стосуєть-
ся свідчення (див. УЗ 24:6). Уважно 
слухайте свідчення, які складатимуть 
на цій конференції, і ви відчуєте себе 
ближче до Господа.

Можливо ви відчуваєте, що я 
наближаюся до того моменту, коли 
завершу своє послання, яке намагався 
вам передати, свідченням про істину. 
Ваші молитви допоможуть мені отри-
мати слова свідчення, яке може допо-
могти комусь, хто прагне отримати 
відповідь на своє запитання.

Я залишаю вам своє певне свід-
чення, що наш Небесний Батько, 
великий Елогим, любить і знає 
нас— кожного. Під Його керів-
ництвом Його Син— Єгова— був 
Творцем. Я свідчу, що Ісус з Назаре-
та був народженим Сином Божим. 
Він зціляв хворих, давав зір сліпим 
і повертав до життя померлих. Він 
сплатив ціну за всі гріхи кожної 
дитини Небесного Батька, народже-
ної у смертному житті. Він розірвав 
пута смерті для всіх, коли воскрес 
з могили тієї першої Великодньої 
неділі. Він живе й сьогодні— Бог, 
воскреслий і славетний.

Це— єдина істинна Церква, і 
Він— її наріжний камінь. Томас С. 
Монсон— це Його пророк для всього 
світу. Пророки і апостоли, яких ви 
почуєте на цій конференції, промов-
ляють від імені Господа. Вони— Його 
служителі, уповноважені діяти від 
Його імені. Він іде перед Своїми слу-
жителями у світі. Я знаю це. І я свідчу 
про це в Його ім’я, священне ім’я 
Самого Ісуса Христа, амінь. ◼



23ТРАВЕНЬ 2016 Р

Майже охоплений панікою, він 
усвідомив, що його намоклі у воді 
черевики тягнуть його вниз. Нама-
гаючись втриматись на плаву, він 
почав робити спроби скинути з ніг 
свої важкі черевики. Але вони наче 
присмокталися до нього. Шнурки 
намокнули у воді, зробивши їхню 
хватку ще міцнішою.

У ту, можливо останню, відчай-
душну мить він спробував ногами 
здерти з себе черевики і зрештою 
вони, послабивши хватку, швидко 
впали на дно озера. Звільнившись 
від важкого тягаря, який тягнув його 
вниз, він відразу ж зринув з дочкою 
вгору. Тепер він міг плисти вперед, 
просуваючись до безпеки на іншому 
боці озера.

Іноді всі ми можемо відчувати, 
наче ми тонемо. Життя може бути 
важким. Ми живемо в “заклопотаному 

дитини? На жаль, усі ми в деякій мірі 
відчуваємо це почуття, якщо знаходи-
мось у ситуаціях, коли відчайдушно 
потребуємо допомоги аби вижити та 
врятувати близьких.

Мері Р. Дурхем
Нещодавно звільнений другий радник в генеральному  
президентстві Початкового товариства

Молодий батько в буквально-
му сенсі тонув. Він зі своїми 
двома дітьми і тестем виру-

шили на прогулянку навколо озера. 
Їх оточували величні, вкриті соснами 
гори, а небо було блакитним, повним 
ніжних білих хмаринок, і все вида-
валось красивим та безтурботним. 
Коли діти награлися і втомилися, два 
чоловіки вирішили посадити дітей 
собі на спину та трохи поплавати 
в озері.

Це здавалось легким, аж до тієї 
миті, коли батько відчув, що його 
тягне вниз і все стає дуже важким. 
Вода штовхала його на дно озера і 
його охопило нестямне почуття. Як 
йому втриматися на плаву— і зробити 
це зі своєю дорогоцінною дочкою на 
спині?

Він покликав і звуки зникли у 
далині; його тесть був надто далеко, 
щоб відповісти на відчайдушне бла-
гання про допомогу. Він почувався 
самотнім і безпорадним.

Чи можете ви уявити, наскільки 
самотнім він себе відчував, не будучи 
в змозі дотягнутись до чогось, за що 
можна було б вхопитися, і без надії 
врятувати своє життя і життя своєї 

Дар, який  
скеровує дитину
Як ми можемо навчати наших дітей скидати  
з себе мирські тягарі та довіряти Духу?
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й гамірному світі. … Якщо ми не 
обережні, то речі цього світу можуть 
[заглушити] те, що від Духа” 1.

Як ми можемо діяти за прикладом 
цього батька і скинути з себе деякі 
мирські тягарі, які носимо на собі,— 
щоб ми могли тримати над водою 
голівки наших дітей і свій занепокоє-
ний розум? Як ми можемо, за порадою 
Павла, “скинути всякий тягар” 2? Як ми 
можемо підготувати наших дітей до 

того дня, коли вони більше не горну-
тимуться до нас і наших свідчень— 
коли вони пливтимуть самі?

Відповідь приходить, коли ми 
розпізнаємо це божественне джерело 
сили. Це джерело, яке часто недооці-
нюють, втім ним можна користува-
тися щодня, щоб полегшувати наше 
навантаження і скеровувати наших 
дорогоцінних дітей. Цим джерелом 
є скеровуючий дар Святого Духа.

У восьмирічному віці діти можуть 
охриститися. Вони дізнаються про 
Бога та укладають із Ним завіт. 
Коли їх занурюють у купіль, вони 
знаходяться в оточенні людей, які 
їх люблять, і вони виходять з неї з 
почуттям великої радості. Потім вони 
отримують невимовний дар Святого 
Духа— дар, який може постійно ске-
ровувати їх, якщо вони живуть гідно 
цього благословення.

Старійшина Девід А. Беднар 
сказав: “Через простоту [конфірмації] 
ми можемо недооцінювати її значу-
щість. Ці три слова— “Прийми Свя-
того Духа”— є не просто пасивним 
проголошенням; ні, вони передають 
припис священства— владний наказ 
діяти, а не бути під дією” 3.

Діти мають природне прагнення 
чинити добро і бути добрими. Ми 
можемо відчувати їхню непороч-
ність, їхню чистоту. Вони також дуже 
чутливі до тихого, лагідного голосу.

У 3 Нефій 26 Спаситель показав 
нам духовний потенціал дітей:

“Він розв’язав їм язики, і вони 
говорили своїм батькам великі й 
дивовижні речі, навіть величніші, 
ніж Він відкрив людям. …

… Вони і бачили, і чули цих дітей; 
так, навіть немовлята відкрили свої 
вуста і вимовили дивовижні слова” 4.

Як ми, батьки, можемо збільшити 
духовний потенціал наших малень-
ких? Як нам навчити їх відкидати 
вплив світу та покладатися на Дух, 
коли нас немає поруч з ними і вони на 
самоті у глибоких водах свого життя?

Дозвольте мені поділитися з вами 
кількома ідеями.

Перше, коли наші діти чують 
або відчувають Дух, ми можемо 
звернути на це їхню увагу. 
Давайте повернемося у часи Старого 
Завіту, щоб побачити, як Ілій зробив 
це для Самуїла.
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Отрок Самуїл двічі чув голос і 
підбігав до Ілія, кажучи: “Ось я”.

“Я не кликав”,— відповів Ілій.
Але “Самуїл ще не пізнав голосу 

Господа, і ще не відкрилося йому 
Господнє слово”.

У третій раз Ілій зрозумів, що це 
Господь кликав Самуїла і повелів 
Самуїлові сказати: “Говори, Господи, 
бо [слуга] Твій слухає Тебе!” 5

Самуїл тільки починав відчувати й 
розпізнавати голос Господа та дослу-
хатися до нього. Але у цього отрока 
не відкрилося розуміння, аж доки 
Ілій не допоміг йому в цьому. І вже 
будучи навченим, Самуїл міг краще 
розпізнавати тихий, лагідний голос.

Друге, ми можемо підготува-
ти наші домівки та наших дітей, 
щоб відчувати тихий, лагідний 
голос. “Багато вчителів іноземних 
мов вірять, що діти найкраще опано-
вують мову, беручи участь у “програ-
мах занурення у середовище”, коли 
вони оточені іншими людьми, які 
говорять тією мовою, і повинні гово-
рити нею самі. Вони навчаються не 
лише промовляти слова, але й вільно 
говорити і, навіть, думати новою 
мовою. [Найкращим] середовищем 
для “занурення” в духовну освіту є 
домівка, у якій духовні принципи 
можуть бути покладені в основу пов-
сякденного життя” 6.

“І пильно навчиш [Господнім сло-
вам] синів своїх, і будеш говорити про 
них, як сидітимеш удома, і як ходити-
меш дорогою, і коли ти лежатимеш, і 
коли ти вставатимеш” 7. Якщо ми зану-
рюємо наші сім’ї в Дух, серця наших 
дітей будуть відкриті до Його впливу.

Третє, ми можемо допомог-
ти нашим дітям зрозуміти, як 
Дух промовляє до них. Джозеф 
Сміт навчав: “Якщо Він приходить 
до малої дитини, Він пристосується 
до мови та розумових здібностей 

малої дитини” 8. Одна мати відкрила 
це для себе, оскільки її діти навча-
лися по- різному— дехто візуально, 
дехто аудіально, тактильно чи 
кінестетично— чим більше вона спо-
стерігала за своїми дітьми, тим більше 
усвідомлювала, що Святий Дух нав-
чає кожного з її дітей у такий спосіб, 
у який той навчається найкраще 9.

Інша мати розповіла, як вона 
допомагала своїм дітям навчитися 
розпізнавати Дух. “Іноді,— писала 
вона,— [діти] не усвідомлюють, що 
думка, яка з’являється знов і знов, 
почуття втіхи після того, як вони 
плакали, або згадка про щось саме 
в потрібний час— все це способи, у 
які Святий Дух спілкується [з ними]”. 
Вона продовжує: “Я навчаю своїх 
[дітей] зосереджуватися на відчуттях 
і [діяти відповідно до них]” 10.

Відчуття і розпізнавання Духа 
сповнять духовним потенціалом 
життя наших дітей, і голос, який 
вони пізнали, ставатиме для них все 
більш яснішим. Це буде так, як сказав 
старійшина Річард Г. Скотт: “Якщо 
ви набудете досвіду й успіху в тому, 
щоб бути веденими Духом, ваша 
довіра до вражень, які ви відчуваєте, 
може стати набагато певнішою за 

вашу довіру до того, що ви бачите 
або чуєте” 11.

Нам не потрібно боятися, коли ми 
бачимо, як наші діти входять у води 
життя, бо ми допомогли їм позбу-
тися мирських тягарів. Ми навчили 
їх жити так, щоб бути гідними дару 
Духа, Який скеровує. Цей дар про-
довжуватиме полегшувати їхні тягарі 
та поведе їх назад до їхньої небесної 
домівки, якщо вони житимуть гідно 
нього і дослухатимуться до Його спо-
нукань. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Тут, на землі, ми дивимося на 
себе з багатьох різних точок зору, 
зважаючи на місце нашого народ-
ження, національність і мову. Для 
декого критерієм самовизначення 
служить навіть їх професія чи хобі. 
Ці земні способи самовизначення не 
є неправильними, якщо тільки вони 
не стоять вище нашого усвідомлення 
вічної особистості, як сина чи дочки 
Бога, або не суперечать йому.

Коли нашій наймолодшій дитині 
було шість років, у першому класі 
її вчителька дала дітям завдання— 
виконати на уроці письмову вправу. 
То був жовтень, місяць Хелловіну, 
свята, яке відмічають у деяких части-
нах світу. Хоча це не моє улюблене 
свято, гадаю, що можуть існувати 
якісь невинні аспекти Хелловіну, які 
виправдовують його.

Учитель роздала юним учням 
аркуші паперу. Зверху була схема-
тично зображена міфічна відьма (я 
попереджав, що це не моє улюблене 
свято), яка стояла над киплячим каза-
ном. Запитання, вказане на сторінці, 

цьому, не отримавши глибокого, 
нового відчуття сили й могуті” 6.

Це вчення є настільки осново-
положним, настільки часто повто-
рюваним і настільки інстинктивно 
простим, що здається звичайним, 
хоча насправді воно є одним із 
найдивовижніших із доступних 
нам знань. Суттєво важливим для 
піднесення є правильне розуміння 
нашого небесного походження. Воно 
є фундаментальним для розуміння 
славетного плану спасіння і для під-
живлення віри у Батькового Першо-
народженого, Ісуса Христа, і в Його 
милостиву Спокуту 7. Крім цього, 
воно постійно надає нам мотивацію 
укладати необхідні для нас вічні заві-
ти і дотримуватися їх.

Кожен, хто бере участь у цих 
зборах, за невеликим винятком, може 
прямо зараз, без записаного тексту чи 
музики, проспівати “Я Божеє дитя” 8. 
Цей улюблений гімн є одним з тих, 
які у цій Церкві виконують найчасті-
ше. Та критично важливе запитання 
таке: “Чи ми дійсно знаємо це?” Чи 
ми знаємо це нашим розумом, нашим 
серцем і нашою душею? Чи наше 
походження від небесних батьків є 
для нас найпершим і найточнішим 
визначенням особистості?

Старійшина Дональд Л. Холлстром
З президентства сімдесятників

Наше найфундаментальніше 
вчення містить знання, що 
ми— діти живого Бога. Ось чому 

одне з Його найсвятіших імен— це 
Батько— Небесний Батько. Пророки 
віками ясно навчали нас цього вчення:

• Коли Сатана спокушав Мойсея, 
той категорично відповів йому, 
сказавши: “Хто ти? Бо ось, я син 
Бога” 1.

• Звертаючись до Ізраїля, автор 
Псалмів проголосив: “Сини ви 
Всевишнього всі” 2.

• Павло навчав афінян на Марсовій 
горі, що вони були “Божим … 
родом” 3.

• Джозеф Сміт та Сідні Рігдон мали 
видіння, в якому побачили Батька 
і Сина, і голос з небес проголосив, 
що жителі світів “є синами й доч-
ками, народженими Богові” 4.

• У 1995 році, 15 живих апостолів і 
пророків підтвердили: “Усі люди 
… створені за образом Бога. 
Кожна людина є улюбленим 
духовним сином або улюбле-
ною духовною дочкою небесних 
батьків” 5.

• Президент Томас С. Монсон свід-
чив: “Ми— сини і дочки живого 
Бога. … Ми не можемо зали-
шатися щиро переконаними в 

Я— Божеє дитя
Суттєво важливим для піднесення є правильне  
розуміння нашого небесного походження.
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яке мало задіяти уяву дітей і переві-
рити їхні початкові навички письма, 
було таким: “Ви щойно випили чашу 
відьминого варива. Що з вами стало-
ся?” Будь ласка, пам’ятайте, що я не 
розповідаю цю історію в якості пора-
ди вчителям щодо того, як навчати.

“Ви щойно випили чашу відьмино-
го варива. Що з вами сталося?” Вико-
ристовуючи свої найкращі навички 
письма, наша донечка написала: “Я 
помру і буду на небесах. Мені там 
сподобається. Мені там сподобаєть-
ся, бо це найкраще місце, де можна 
бути, оскільки ви біля вашого Небес-
ного Батька”. Мабуть ця відповідь 
здивувала її вчительку. Проте, коли 
наша донечка принесла додому вико-
нане завдання, ми побачили, що вона 
отримала зірку— найвищу оцінку.

В реальному житті ми зустрічаємо 
справжні, а не уявні труднощі. Буває 
біль—фізичний, емоційний і духов-
ний. Бувають розбиті серця, коли 
обставини дуже відрізняються від 
того, що ми очікували. Буває неспра-
ведливість, коли нам здається, що ми 
не заслуговуємо на нашу ситуацію. 
Буває розчарування, коли людина, 
якій ми довіряли, підводить нас. 
Бувають проблеми в області здоров’я 
і фінансів, які можуть дезорієнтувати 
нас. Можуть бути часи запитань, коли 
якесь питання з доктрини Церкви чи 
її історії виходить за межі нашого 
нинішнього розуміння.

Коли у нашому житті відбувається 
щось складне, якою є наша негай-
на реакція? Збентеження, сумнів чи 
відхід від духовного? Чи є це ударом 
для нашої віри? Чи ми звинувачує-
мо Бога або інших людей у наших 
обставинах? Чи можливо перше, що 
ми згадуємо— це те, що ми— діти 
люблячого Бога? Чи додається до 
цього абсолютна довіра, що Він 
допускає певні земні страждання 

оскільки Він знає, що це благосло-
вить нас як вогонь золотаря, щоб ми 
стали подібними до Нього і отрима-
ли наш вічний спадок? 9

Недавно я був на зборах зі старій-
шиною Джеффрі Р. Холландом. Навча-
ючи нас принципу, що смертне життя 
може викликати страждання, але наші 
труднощі мають вічну мету, навіть 
якщо ми на даний час цього не розу-
міємо, старійшина Холланд сказав: “Ви 
можете отримати те, що хочете, або 
можете отримати щось краще”.

П’ять місяців тому ми з моєю дру-
жиною Діаною поїхали до Африки 
разом зі старійшиною Девідом А. 
Беднаром і сестрою Беднар. Шостою 
і останньою з країн, які ми відвіда-
ли, була Ліберія. Ліберія— це чудова 

країна з благородним народом і 
багатою історією, але не все там 
було легко. Десятиліття політичної 
нестабільності і громадянських воєн 
посилили пошесть бідності. Крім 
цього, страшний вірус Ебола під час 
останньої епідемії позбавив життя 
близько 5000 людей. Ми були пер-
шою групою Церковних провідників 
з- поза меж території, які відвідали 
Монровію, столицю країни, з того 
часу як Всесвітня організація охорони 
здоров’я оголосила її безпечною для 
відвідування після кризи з Еболою.

Дуже жарким і вологим недільним 
ранком ми прибули до орендовано-
го приміщення у центрі міста. Було 
виставлено кожен доступний стілець, 
що загалом створило 3500 місць для 
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сидіння. Зрештою нарахували 4100 
відвідувачів. Майже усі, хто при-
йшов, мали подорожувати пішки або 
незручним громадським транспор-
том. Зібратися святим було нелегко. 
Але вони прибули. Більшість прибу-
ла за кілька годин до призначеного 
початку зборів. Коли ми увійшли в 
зал, там панувала радісна, духовна 
атмосфера! Святі були готові до 
навчання.

Коли промовець цитував вірш з 
Писань, члени Церкви повторювали 
його вголос. Не мало значення, чи 
був той вірш короткий чи довгий, 
усі присутні повторювали в унісон. 
Ми не обов’язково рекомендуємо це, 
але дійсно, той факт, що вони могли 
це зробити, вражав. А хор! Він був 
потужний. Разом зі сповненим енту-
зіазму диригентом хору і 14- річним 
хлопцем за клавішним музичним 
інструментом, члени Церкви співали 
енергійно і сильно.

Потім виступав старійшина 
Беднар. Це, звичайно ж, було очікува-
ним головним моментом зібрання— 
почути навчання і свідчення 

Апостола. Явно отримавши скеруван-
ня від Духа, десь посередині свого 
виступу старійшина Беднар зупинив-
ся і сказав: “Чи ви знаєте гімн “Святі, 
вашій вірі не буде кінця”?”

Здавалося, що 4100 голосів зарев-
ли у відповідь: “ТАК”!

Потім він запитав: “Чи знаєте ви 
7- й куплет?”

І знову уся група відповіла: “ТАК”!
Аранжування сильного гімну 

“Святі, вашій вірі не буде кінця” у 
виконанні Мормонського хору скинії 
протягом останніх 10 років вже вклю-
чало 7- й куплет, який раніше вико-
нувався нечасто. Старійшина Беднар 
сказав: “Давайте проспіваємо 1, 2, 3 і 
7 куплети”.

Тут же підскочив диригент хору. 
Акомпаніатор, носій Ааронового 
священства, негайно почав енергійно 
брати вступні акорди. З рівнем пере-
конання, якого я ніколи не відчував 
під час виконання аудиторією гімну, 
ми заспівали 1, 2 і 3 куплети. Потім 
гучність і духовна сила зросли, коли 
4100 голосів заспівали сьомий куплет 
і проголосили:

“І тих, що ідуть до Ісусових ніг,
Ворожій руці не віддам Я повік.
І душу, що йде крізь пекельну 

пітьму,
Ніколи, ніколи, ніколи, ніколи,
Ніколи, ніколи не кину саму!” 10

Протягом однієї з найвизначні-
ших духовних подій мого життя, я 
того дня засвоїв глибокий урок. Ми 
живемо у світі, який може змусити 
нас забути, ким ми насправді є. Чим 
більше ми маємо відволікань, тим 
легше нам спочатку ставитися до 
нашого зв’язку з Богом легковаж-
но, потім ігнорувати його, а потім 
про нього забувати. Святі в Ліберії 
мають небагато в матеріальному 
відношенні, але, здається, що мають 
усе в духовному. Що ми побачили 
того дня в Монровії,— то була група 
синів і дочок Бога, які знали це!

У сьогоднішньому світі, де б ми 
не жили і якими б не були наші 
обставини, суттєво важливо, щоб 
найголовнішим у нашому сприйнят-
ті себе було те, що ми— діти Бога. 
Знання про це дозволить нашій вірі 
розцвітати, буде мотивувати нас на 
постійне покаяння і надасть силу, 
щоб ми були “стійкі і непохитні” 
протягом нашого смертного життя 11. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Мойсей 1:13; курсив додано.
 2. Псалми 81(82):6; курсив додано.
 3. Дії 17:29; курсив додано.
 4. Учення і Завіти 76:24; курсив додано.
 5. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 

лист. 2010, 3- тя сторінка обкладинки; 
курсив додано.

 6. Томас С. Moнсон, “Канарейки з сірими 
пір’їнами на крилах”, Ліягона, черв. 
2010, с. 4; курсив додано.

 7. Див. Колосянам 1:13–15.
 8. “Я Божеє дитя”, Гімни, № 186.
 9. Див. Малахія 3:2.
 10. “Святі, вашій вірі не буде кінця”, Гімни, 

№ 36.
 11. Moсія 5:15.
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Чим більше я замислююся над 
цим випадком, тим більш глибокою 
мені стає ця аналогія. Я в захопленні 
від того, як Небесний Батько любить 
Своїх дітей. Я глибоко вражений 
відвідуванням Джозефа Сміта небес-
ними істотами та величними видіння-
ми вічності, які Бог показав Йому. І, 
зокрема, моє серце сповнено вели-
чезної вдячності за відновлення вла-
ди священства та ключів священства. 
Без цього відновлення ми були б 
неспроможні скористатися засобом, 
необхідним для того, щоб доставити 
нас, під час нашої подорожі додому, 
до люблячих небесних батьків. Для 
виконання кожного зі спасительних 
обрядів, з яких складається наш 
завітний шлях назад до присутності 
нашого Небесного Батька, необхідно 
мати відповідне повноваження, яке 
надається через ключі священства.

У травні 1829 року Іван Христи-
тель явився Джозефу Сміту та Оліве-
ру Каудері, висвятив їх у священство 
Ааронове та дарував відповідні ключі 
того священства. Невдовзі по тому 
Петро, Яків та Іван дарували їм ключі 
священства Мелхиседекового 1

У той час наші думки були зосе-
реджені головним чином на тому, 
як потрапити в машину та зігрітися, 
але я все ж таки подумав— навіть 
тоді— тут криється якийсь урок. 
Без ключів це прекрасне інженер-
не диво було не більше ніж пла-
стик та метал. Хоча машина і мала 
великий потенціал, та без ключів 
вона не могла функціонувати за 
призначенням.

Старійшина Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Коли зимове післяполудневе 
сонце зайшло за велику вкри-
ту снігом гірку для катання на 

лижах, холодне гірське повітря поча-
ло різко щипати нам щоки та носи, 
наче суворий розпорядник, який 
наставляє нас знайти наші машини 
та вантажівки на паркувальному 
майданчику гірськолижного курорту. 
Там, у наших зручних машинах, обі-
грівачі скоро зігріють холодні пальці 
рук та ніг. Звук мерзлого снігу, який 
рипів від кожного нашого кроку, 
підтверджував, що було надзвичайно 
холодно.

Наша сім’я приємно і весело про-
вела день на гірськолижних схилах і 
тепер, коли він добігав кінця, ставало 
все холодніше. Коли ми дісталися 
машини, я засунув руку в кишеню 
куртки, щоб взяти ключі, потім в 
іншу кишеню, потім ще в одну. “Де 
ж ключі?” Всі з нетерпінням очікували 
на ключі! Акумулятор машини був 
заряджений та всі системи, зокрема 
обігрівач, були готові до роботи, але 
без ключів замкнені двері не відкри-
ти; без ключів двигун не заведеться і 
машина не поїде.

Де ключі та влада 
священства?
Влада священства та ключі священства запускають двигун, 
відкривають браму небес, надають доступ до сил небес і торують 
завітний шлях назад до нашого Небесного Батька.
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Приблизно через сім років по 
тому в неділю у Кертлендському хра-
мі, рівно через тиждень після його 
освячення, “Господь Єгова являється 
у славі” Джозефу та Оліверу, а після 
Нього явилися Мойсей, Іліяс та Ілля, 
які ввірили “свої ключі й розподі-
ли” 2. Відновлена влада священства 
та ці ключі були загублені протягом 
століть. Подібно до того, як моя 
сім’я була позбавлена можливості 
потрапити до машини через те, що 
загубили ключі, так і всі діти Небес-
ного Батька були позбавлені мож-
ливості отримати всі спасительні 
обряди євангелії Ісуса Христа— доки 
не здійснилося божественне віднов-
лення цими небесними посланцями. 
Нам вже ніколи більше не доведеться 
питати: “Де ж ключі?”

Одного чудового осіннього дня 
минулого року я відвідав затишний 
ліс, розташований у північно- східній 

частині штату Пенсільванія, відомій у 
Писаннях як Гармоні, де Іван Христи-
тель явився Джозефу Сміту і Оліве-
ру Каудері та відновив Ааронове 
священство. Я також стояв на березі 
річки Сасквеганна, де Джозеф і Олі-
вер, наділені владою та ключами, 
охристились. Неподалік від тієї самої 
річки Петро, Яків та Іван явилися та 
відновили Мелхиседекове священ-
ство і належні йому ключі 3.

Ці визначні місця, а також від-
будований перший дім Джозефа та 
Емми, де було перекладено більшу 
частину книги Мормона, і розташо-
ваний неподалік дім батьків Емми 
та центр для відвідувачів, який було 
розміщено у новому домі зборів, 
являють собою нову історичну 
пам’ятку “Місце відновлення свя-
щенства”, освячену президентом 
Расселом М. Нельсоном у вересні 
минулого року. Там я відчув силу 

та реальність небесних подій, які 
сталися у цьому святому місці. Цей 
духовний досвід спонукав мене до 
роздумів, вивчення і молитов про 
владу священства та ключі священ-
ства, сповнивши мене бажанням 
поділитися з молодими жінками та 
молодими чоловіками Церкви тим, 
як влада священства та відновлені 
ключі можуть благословити їх.

По- перше, розуміння цих термі-
нів може бути корисним. Священ-
ство або влада священства були 
визначені як “влада і повноваження 
Бога” 4 та “найвища сила на землі” 5. 
Ключам священства також дано таке 
визначення для нашого розуміння: 
“Ключі священства є владою, яку 
Бог дав провідникам священства, 
щоб керувати, контролювати і 
управляти використанням Його свя-
щенства на землі” 6. Ключі священ-
ства контролюють використання 
влади священства. Для виконання 
обрядів, про які у Церкві створюєть-
ся запис, необхідні ключі, і вони не 
можуть бути виконані без уповно-
важення. Старійшина Оукс навчав: 
“Зрештою, всі ключі священства 
тримає Господь Ісус Христос, Якому 
і належить це священство. Він—
єдиний, Хто визначає, які ключі 
передавати смертним і як ці ключі 
будуть використовуватися” 7.

Тепер для вас, молоді чоловіки та 
молоді жінки, я розгляну три спосо-
би, у які ви можете “знайти ключі” 
або використовувати ключі та владу 
священства, щоб благословити своє 
життя і життя інших людей.

Перше— підготуйтеся  
до служіння на місії

Мої юні брати та сестри, мож-
ливо ви цього не усвідомлюєте, 
але місіонерську роботу в нашому 
розподілі уможливлено завдяки 
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ключам збирання Ізраїля, відновле-
ним Мойсеєм. Візьміть до уваги силу 
приблизно 75000 місіонерів повно-
го дня, працюючих у місцях свого 
служіння під керуванням цих ключів. 
Розмірковуючи над цим, пам’ятайте, 
що для вас немає такого поняття, як 
надто рано, щоб готуватися до місіо-
нерського служіння. У брошурі Зара-
ди зміцнення молоді ми читаємо: 
“Молоді чоловіки Ааронового свя-
щенства, … працюйте старанно, аби 
підготуватися представляти Господа 
в якості місіонера” 8. Молоді жінки 
також можуть готуватися, “але на них 
цей обов’язок не поширюється” 9. Вся 
ваша підготовка, незалежно від того, 
чи будете ви служити як місіонер 
повного дня або ні, збільшить ваші 
благословення на все життя, коли 
ви будете виконувати місіонерську 
роботу як член Церкви.

Другий спосіб “знайти ключі”— 
 це відвідування храму

У святих храмах можуть виконува-
тися обряди завдяки ключам запеча-
тування, відновленим старозавітним 
пророком Іллею. Окремі люди та 
сім’ї мають змогу повернутися у 
присутність наших небесних батьків 
за допомогою обрядів, виконаних у 
цих храмах.

Ми заохочуємо молодих чоловіків 
та молодих жінок шукати та знаходи-
ти імена своїх предків і виконувати 
за них хрищення у храмі. Ми бачи-
мо, що ці обряди вже виконуються 
у безпрецедентно великій кількості 
по всьому світу! Христильні багатьох 
храмів заповнені молодими чоловіка-
ми і молодими жінками рано- вранці 
та ввечері. Ключі повернено і завдя-
ки цьому сім’ї поєднуються разом під 
час священних обрядів у цих храмах.

Чи можете ви побачити зв’я-
зок між ключами священства та 

благословеннями? Коли ви залучитеся 
до цієї роботи, гадаю, ви побачите 
руку Господа навіть в її дрібницях. 
Досвід показує це. Я недавно дізнався 
про матір, яка регулярно супрово-
джувала своїх дітей до храму, щоб 
виконувати хрищення за померлих. 
У той особливий день, коли сім’я вже 
завершила виконання хрищень і зби-
ралася піти з храму, до христильні 
зайшов чоловік з великою пачкою 
своїх сімейних карток. Усвідомлюю-
чи, що у христильні не залишилось 
нікого, хто міг би допомогти з цими 
картками, один з храмових працівни-
ків знайшов цю сім’ю, яка залишала 
храм, та запитав дітей, чи згодні вони 
повернутися та перевдягнутися ще 
раз, щоб допомогти з цими хри-
щеннями. Вони охоче погодилися 

і повернулися. Поки дітей христили, 
мати, слухаючи, почала впізнавати 
імена і невдовзі, на диво всім, усві-
домила, що у пачці сімейних кар-
ток того чоловіка були також імена 
померлих предків з її сім’ї. Ніжна, 
лагідна милість для них.

Два тижні тому було освячено 
храм у центрі Прово, який став 150- м 
діючим храмом Церкви у світі. Хоче-
мо зазначити, що, коли Президент 
Томас С. Монсон був підтриманий 
як апостол у 1963 році, тоді у Цер-
кві налічувалось тільки 12 діючих 
храмів. Храми стають все ближче 
і ближче до вас. Але тим з вас, хто 
живе там, де відстань або обставини 
не дозволяють регулярно відвідувати 
храм, слід завжди залишатися гідни-
ми його відвідати. Ви можете робити 
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важливу роботу поза храмами, коли 
ви шукаєте і подаєте родинні імена.

Нарешті, номер три: Просувайтеся 
вперед з вірою

Старозавітний пророк Авраам, 
отримав велике благословення від 
Господа у своєму розподілі, яке іноді 
називають Авраамовим завітом. 
Через тисячі років по тому, благо-
словення розподілу євангелії, дані 
Аврааму, було відновлено. Це стало-
ся, коли пророк Іліяс явився Джозефу 
Сміту та Оліверу Каудері у Кертленд-
ському храмі.

Завдяки цьому відновленню кожен 
з вас має доступ до великих благо-
словень, обіцяних Аврааму. Ці благо-
словення можуть стати вашими, якщо 
ви залишитеся вірними та житимете 
гідно. У брошурі Заради зміцнення 
молоді вам дані кілька дуже практич-
них настанов щодо того, як “просу-
ватися вперед з вірою”. Я підсумую 
деякі з цих порад: “Щоб допомогти 
вам стати повністю такими, якими 
бажає бачити вас Господь, кожного 
ранку і вечора ставайте на коліна в 
молитві до вашого Небесного Батька. 
… Щодня вивчайте Писання і засто-
совуйте прочитане у своєму житті. 
… Намагайтеся кожного дня бути 

слухняними. … За будь- яких обста-
вин дотримуйтеся вчень пророків. 
… Будьте смиренними і готовими 
почути Святого Духа”.

Після цієї поради наведено 
обіцяння, яке веде до обітниць, що 
даються завдяки благословенням 
Авраама: “Якщо ви будете слідувати 
цьому, 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, пізнаю-
чи вашого Небесного Батька та Його 
Сина Ісуса Христа, і ви відчуєте Їхню 
любов до вас” 10.

Якщо підсумувати: готуйтеся до 
місіонерського служіння, відвідуй-
те храм та просувайтеся вперед з 
вірою.

Висновок
Давайте тепер закінчимо там, 

де ми почали, стоячи на холодно-
му паркувальному майданчику із 
запитанням: “Де ж ключі?” До речі, 
пізніше того вечора я знайшов- таки 
ключі, які випали з моєї кишені на 
схилі. Господь показав нам, що не 
залишить нас стояти на сильному 
морозі без ключів або влади, яка б 
безпечно спрямувала нас додому— 
до Нього.

Якщо ви схожі на мене, то, мабуть, 
часто запитуєте себе протягом дня: 
“Де ж ключі” від машини, офісу, 
будинку або квартири? Коли це тра-
пляється зі мною, я не можу не усмі-
хатися подумки, бо шукаючи ключі, 
я ловлю себе на тому, що згадую про 
відновлені ключі священства та Пре-
зидента Томаса С. Монсона, якого ми 
підтримуємо “як пророка, провидця 

і одкровителя” 11 та “єдину людину на 
землі, яка володіє і має владу викори-
стовувати всі ключі священства”. Так, 
ключі в безпеці, бо ними володіють 
пророки, провидці та одкровителі. Їх 
надають, делегують та призначають 
іншим згідно з волею Господа під 
керівництвом Президента Церкви.

Я свідчу, що влада священства та 
ключі священства запускають двигун, 
відкривають браму небес, надають 
доступ до сил небес і торують завіт-
ний шлях назад до нашого люблячо-
го Небесного Батька.

Я молюся, щоб ви, підростаю-
че покоління молодих чоловіків та 
молодих жінок, “просувалися вперед 
з непохитною вірою в Христа” 12, 
щоб ви розуміли, що це ваш свя-
щенний привілей— діяти під керів-
ництвом тих, хто тримає ключі 
священства, які відімкнуть благосло-
вення, дари та сили небес.

Я свідчу про Бога Батька; нашо-
го Спасителя і Викупителя, Ісуса 
Христа; Святого Духа; і про Віднов-
лення євангелії в ці останні дні, в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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 5. Бойд К. Пекер, “Сила священства в домі” 
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 6. Довідник 2, 2.1.1.
 7. Далін Х. Оукс, “Ключі і повноваження 

священства”, Ліягона, трав. 2014, с. 50.
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який зачитується на щорічних 
конференціях приходів і колів.

 12. 2 Нефій 31:20.
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наскільки я був здивований, коли 
одного дня, знявши бинт, побачив, 
що скалка вийшла з мого пальця.

Мазь зробила мою шкіру м’якшою 
й допомогла вийти тому, що спричи-
няло біль так багато років. Коли скалку 
було видалено, палець швидко загоївся 
і до цього дня на ньому не залишило-
ся жодної ознаки того, що його було 
пошкоджено.

Подібним чином, серце, яке 
не прощає, носить у собі багато 
непотрібного болю. Коли ми вико-
ристовуємо цілюще миро Спокути 
Спасителя, Він пом’якшить наше 
серце і допоможе нам змінитися. Він 
може зцілити поранену душу (див. 
Кн. Якова 2:8).

Я переконаний, що більшість з нас 
воліє прощати, однак нам дуже важко 
це зробити. Коли до нас поставилися 
несправедливо, ми можемо швидко 
сказати: “Та людина вчинила непра-
вильно. Її слід покарати. Де справед-
ливість?” Ми помилково думаємо, що 
якщо ми прощаємо, справедливість 
не настане і покарання не буде.

видалити скалку і гадав, що у мене 
вийшло, однак зрештою виявилося, 
що ні. З часом шкіра над скалкою 
почала гнити і мій палець набряк.  
Він докучав, а іноді й болів.

Кілька років потому я нарешті 
вирішив щось зробити з цим. Все, 
що я зробив,— просто втер у набряк 
мазь і замотав її бинтом. Я часто пов-
торював цей процес. Ви не уявляєте, 

Старійшина Кевін Р. Дункан
Сімдесятник

Все, що від Бога, включає в себе 
любов, світло й істину. Втім, 
будучи людьми, ми живемо в 

занепалому світі, який іноді сповне-
ний темряви й перебуває в замі-
шанні. Тому й не дивно, що люди 
помилятимуться, несправедливість 
траплятиметься, а гріхи вчинятимуть-
ся. Внаслідок цього немає жодної 
живої душі, яка, час від часу, не 
ставатиме жертвою чиїхось недбалих 
вчинків, образливої або навіть гріхов-
ної поведінки. Це те, що притаманне 
кожному з нас.

На щастя, Бог, сповнений милості 
і любові до Своїх дітей, підготував 
шлях, щоб допомогти нам справляти-
ся з цими, іноді важкими, випробуван-
нями життя. Він забезпечив порятунок 
для всіх, хто стає жертвою нена-
лежної поведінки інших людей. Він 
навчав нас, що ми можемо прощати! 
Хоча ми й можемо стати жертвою, 
нам не потрібно ставати нею двічі, 
несучи тягар ненависті, гіркоти, болі, 
образи або навіть помсти. Ми можемо 
прощати і ми можемо бути вільними!

Багато років тому я лагодив пар-
кан і загнав собі в палець невеличку 
дерев’яну скалку. Я щосили намагався 

Цілюще миро 
прощення
Прощення— це славетний, цілющий принцип. Нам не потрібно 
ставати жертвою двічі. Ми можемо прощати.
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Так просто не може бути. Бог 
призначить справедливе покаран-
ня, бо милість не може пограбувати 
справедливість (див. Алма 42:25). 
Бог з любов’ю запевняє і вас, і мене: 
“Залиште суд тільки Мені, бо він Мій, 
і Я відплачу. [Однак,] мир вам” (УЗ 
82:23). Пророк Яків з Книги Мормона 
також пообіцяв, що Бог “заспоко-
їть вас у ваших стражданнях, і Він 
захищатиме вашу справу, і нашле 
справедливий вирок на тих, хто праг-
не вашого знищення” (Кн. Якова 3:1).

Якщо ми вірні, будучи жертва-
ми, ми можемо мати велику втіху 
в знанні про те, що Бог відшкодує 
нам за кожну несправедливість, якої 

ми зазнали. Старійшина Джозеф Б. 
Віртлін сказав: “Господь відшкодовує 
відданим Йому кожну втрату. … Кож-
на сльозинка сьогодні обернеться 
сотнями сліз радості і вдячності” 1.

Прагнучи простити інших, давай-
те також намагатися пам’ятати, що 
всі ми зростаємо духовно, але кожен 
з нас знаходиться на різних рівнях. 
Легко спостерігати за змінами і зро-
станням фізичного тіла, а от побачи-
ти зростання наших духів— важко.

Один з ключів прощення інших— 
намагатися бачити їх так, як бачить їх 
Бог. Іноді Бог може розсунути завісу 
і благословити нас даром бачити 
серце, душу і дух іншої людини, 

яка образила нас. Таке розуміння 
може навіть викликати надзвичайну 
любов до тієї людини.

Писання навчають нас, що Божа 
любов до Його дітей є досконалою. 
Він знає їхній потенціал чинити 
добро, яке б минуле у них не було. 
В усіх історичних розповідях не було 
агресивнішого або суворішого ворога 
послідовників Ісуса Христа, ніж був 
Савл Тарсянин. Втім, коли Бог показав 
Савлу світло й істину, вже не можна 
було знайти більш відданого, спов-
неного ентузіазму або безстрашного 
учня Спасителя. Савл став апостолом 
Павлом. Його життя є чудовим при-
кладом того, що Бог бачить людей не 
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лише такими, якими вони є зараз, але 
й такими, якими вони можуть стати. 
Навколо всіх нас у нашому житті є 
люди, подібні до Савла, які мають 
потенціал Павла. Чи можете ви уяви-
ти, наскільки можуть змінитися наші 
сім’ї, наші громади й світ у цілому, 
якби всі ми намагалися бачити одне 
одного так, як нас бачить Бог?

Надто часто ми дивимося на 
образника так, як дивилися б на 
айсберг,—ми бачимо лише верхівку 
і не бачимо тієї його частини, що 
під водою. Ми не знаємо всього, що 
відбувається в житті особи. Ми не 
знаємо її минулого; ми не знаємо її 
проблем; ми не знаємо, з яким болем 
вона живе. Брати і сестри, будь ласка, 
зрозумійте це правильно. Простити— 
не означає прийняти образу. Ми не 
виправдовуємо погану поведінку і не 
дозволяємо іншим погано поводитися 
з нами лише через те, що у людини є 
проблеми, вона відчуває біль, чи має 
слабкості. Але ми можемо здобути 
краще розуміння й мир, коли дивимо-
ся, маючи ширше бачення.

Безумовно, духовно незрілі люди 
дійсно можуть робити серйозні 
помилки—проте жодному з нас не 
можна давати оцінку лише за тим 
найгіршим, що ми будь- коли зроби-
ли. Бог є досконалим суддею. Він 
бачить весь айсберг. Він знає все і 
бачить все (див. 2 Нефій 2:24). Він 
сказав: “Я, Господь, прощатиму того, 
кого прощатиму, але від вас вимага-
ється прощати всіх людей” (УЗ 64:10).

Сам Христос, коли Його було 
несправедливо звинувачено, коли 
Його по- варварськи схопили, побили 
і залишили страждати на хресті, в 
той самий момент сказав: “Отче, від-
пусти їм,— бо не знають, що чинять 
вони!” (Лука 23:34).

Через нашу недалекоглядність 
іноді ми легко можемо образитися на 

людей, які діють або думають не так, 
як ми. У нас може виникнути нетер-
пимість через такі речі, як підтримка 
суперницьких спортивних команд, 
відмінні політичні погляди або інші 
релігійні вірування.

Президент Рассел М. Нельсон дав 
мудру пораду, коли сказав: “Мож-
ливості слухати тих, хто має інші 
релігійні або політичні переконання, 
можуть розвивати толерантність і 
вміння навчатися” 2.

У Книзі Мормона говориться про 
час, коли “люди церкви почали зано-
ситися гордовито у своїх очах, і … 
стали зневажливими один до одного, 
і почали утискувати тих, хто не вірив, 
згідно з їхніми волею і бажанням” 
(Алма 4:8). Давайте пам’ятати, що 
Бог дивиться не на колір спортивної 
футболки і не на політичну партію. 
Натомість, як проголосив Аммон: 
“[Бог] дивиться вниз на всіх дітей 
людських; і Він знає думки і наміри 
серця” (Алма 18:32). Брати і сестри, 
якщо ми перемагаємо у змаганнях 
життя, давайте перемагати милости-
во. Якщо втрачаємо, давайте втрача-
ти з милістю. Бо, якщо ми живемо, 
маючи милосердя одне до одного, 
милість буде нашою винагородою 
в останній день.

Саме так, як усі ми є жертвами 
лиходійства інших людей, ми також 

іноді є кривдниками. Всі ми робимо 
помилки і всім нам потрібні милість, 
милосердя і прощення. Ми мусимо 
пам’ятати, що прощення наших 
особистих гріхів і провин зумовлена 
тим, як ми прощаємо іншим. Спаси-
тель сказав:

“Бо як людям ви простите прогрі-
хи їхні, то простить і вам ваш Небес-
ний Отець.

“А коли ви не будете людям про-
щати, то й Отець ваш не простить 
вам прогріхів ваших” (Матвій 6:14–15).

З усього того, що Спаситель міг 
сказати в Господній молитві, яка є 
дивовижно короткою, цікаво, що Він 
вирішив включити: “І прости нам дов-
ги наші, як і ми прощаємо винуватцям 
нашим” (Матвій 6:12; 3 Нефій 13:11).

Прощення і є тією причиною, 
чому Бог послав Свого Сина, тож 
давайте радіти Його приношенню 
заради зцілення всіх нас. Спокута 
Спасителя існує не лише для тих, 
кому треба покаятися; вона також 
і для тих, кому потрібно прости-
ти. Якщо вам важко простити іншу 
людину або навіть себе, попросіть 
Бога допомогти вам. Прощення— це 
славетний, цілющий принцип. Нам 
не потрібно ставати жертвою двічі. 
Ми можемо прощати.

Я свідчу про міцну любов і трива-
ле терпіння Бога до всіх Його дітей, 
і про Його бажання, щоб ми любили 
одне одного так, як Він любить нас 
(див. Іван 15:9, 12). Якщо ми чинити-
мемо так, то проб’ємося крізь темряву 
цього світу до слави й величі Його 
царства на небесах. Ми будемо віль-
ними. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Джозеф Б. Віртлін, “Хай станеться, що 

станеться, і радій цьому”, Ліягона, лист. 
2008, с. 28.

 2. Russell M. Nelson, “Listen to Learn”, 
Ensign, May 1991, 23.
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і Завіти 112:10 й Eтер 12:27. Вірш 
з Етер звучить так: “І якщо люди 
прийдуть до Мене, Я покажу їм їхню 
слабкість. Я даю людям слабкість, 
щоб вони були покірними; … бо 
якщо вони упокорюються переді 
Мною і мають віру в Мене, то Я вчи-
ню так, щоб слабке стало сильним 
для них”.

Як і всі церковні гімни, “Будь 
у слабкостях смиренним” навчає 
чистим і простим істинам. Він навчає, 
що якщо ми будемо смиренними, то 
отримаємо відповіді на наші молит-
ви, будемо насолоджуватися спокоєм 
розуму, більш ефективно служити 
у наших покликаннях, і, якщо ми і 
надалі будемо вірними, то зрештою 
повернемося у присутність нашого 
Небесного Батька.

Спаситель навчав Своїх послідов-
ників, що вони мають упокоритися, 
як малі діти, щоб увійти у царство 
небесне 6. Виховуючи наших влас-
них дітей, нам треба допомагати їм 
залишатися смиренними під час їх 
дорослішання. Ми не робимо цього, 
ламаючи їхній дух жорстокістю або 
занадто суворою дисципліною. У той 
час, як ми підживлюємо їхню впевне-
ність у собі і самоповагу, нам треба 
навчати їх якостям безкорисливості, 
доброти, слухняності, відсутності 
гордині, вихованості і скромності. 
Нам треба, щоб вони навчилися 
радіти успіхам своїх братів, сестер і 
друзів. Президент Говард У. Хантер 
навчав, що “нам слід бути щиро 
зацікавленими в тому, щоб інші були 
успішними” 7. Якщо це буде не так, 
вони можуть бути занадто зацикле-
ними на самозвеличенні і перемозі 
над іншими. Успіх однолітків викли-
катиме у них заздрощі й образи. Я 
вдячний за мою матір, яка бачачи, що 
я занадто заносився в гордовитості, 
казала: “Сину, трошки смирення саме 

Кертлендському збірнику церковних 
гімнів від 1836 року 3. У тій брошурі 
було лише 90 пісень. Багато з них 
були взяті з протестантських церков. 
Принаймні 26 з них були написані 
Уільямом У. Фелпсом, який пізніше 
підготував збірник гімнів і допоміг 
його надрукувати. Там містився 
лише текст, без супроводу нот. Цей 
смиренний маленький збірник гімнів 
став великим благословенням для 
перших членів Церкви.

Найпізніше видання збірника 
церковних гімнів англійською мовою 
було опубліковано у 1985 році. Бага-
то гімнів, вибраних Еммою багато 
років тому, і досі включені у наш 
збірник гімнів, як наприклад, “Живе, 
живе Спокутар мій” і “Святі, вашій 
вірі не буде кінця” 4.

Одна з таких нових нових пісень 
у виданні 1985 року— це “Будь у 
слабкостях смиренним” 5. Цей спо-
кійний гімн написала Ґріт’є Тербург 
Роулі, яка померла минулого року. 
Вона приєдналася до Церкви у 1950 
році на Гавайях, де викладала у 
школі. Сестра Роулі служила у Гене-
ральному музичному комітеті і допо-
магала адаптувати гімни для багатьох 
мов. За основу для свого тексту гімну 
“Будь у слабкостях смиренним” вона 
взяла два вірші з Писань: Учення 

Старійшина Стівен Е. Сноу
Сімдесятник

Ми благословенні у Церкві тим, 
що маємо збірку гімнів, які 
допомагають нам поклоняти-

ся за допомогою пісень. На наших 
церковних зборах “гімни запро-
шують Духа Господа, викликають 
почуття благоговіння, об’єднують 
нас як членів Церкви і дають можли-
вість принести хвалу Господу. Деякі 
з найвеличніших проповідей виголо-
шуються саме через спів гімнів” 1.

Лише через кілька місяців після 
організації Церкви, пророк Джозеф 
Сміт отримав одкровення для своєї 
дружини Емми. Господь доручив їй 
“скласти збірку священних гімнів, як 
це буде дано тобі, і це приємно Мені, 
щоб вони були в Моїй Церкві” 2.

Емма Сміт склала збірник гім-
нів, які спочатку з’явилися у 

Будь смиренним
Смирення допомагає нам бути кращими батьками, синами 
і дочками, чоловіками і дружинами, сусідами і друзями.

Перше видання збірника гімнів святих 
останніх днів завершене в 1836 році.
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зараз принесе тобі велику користь 
у майбутньому”.

Але смирення це не щось таке, 
чого треба навчати лише дітей. Нам 
усім слід прагнути стати більш сми-
ренними. Смирення необхідне для 
отримання євангельських благосло-
вень. Смирення дає нам змогу мати 
скрушене серце, коли ми грішимо чи 
допускаємо помилки, й уможливлює 
наше покаяння. Смирення допомагає 
нам бути кращими батьками, синами 
і дочками, чоловіками і дружинами, 
сусідами і друзями.

З іншого боку, надлишкова 
гординя може зруйнувати сімейні 
стосунки, шлюби і знищити дружбу. 
Особливо важливо пам’ятати про 
смирення, коли у вас вдома виника-
ють суперечки. Подумайте про увесь 
сердечний біль, якого ви можете 
уникнути, якщо будете достатньо 
смиренними, щоб сказати: “Пробач”, 
”То було легковажно з мого боку”, 
“А що ти хочеш зробити?”, “Я просто 
не подумав” або “Я дуже пишаюся 
тобою”. Якби ми смиренно викори-
стовували ці маленькі фрази, у наших 
домівках було б менше суперечок і 
більше спокою.

Саме життя може бути досвідом, 
який навчає смиренню. Нещасні 
випадки і хвороба, смерть близьких 
людей, проблеми у стосунках, навіть 
фінансові проблеми можуть поста-
вити нас на коліна. Коли ці складні 
обставини виникають не з нашої 
вини або через наші неправильні 
рішення і неправильне судження, 
такі випробування додають смирен-
ня. Якщо ми виберемо отримувати 
духовний супровід і залишатися 
смиренними і відкритими до навчан-
ня, наші молитви стануть щирішими, 
а віра і свідчення зростатимуть у міру 
подолання нами викликів смертного 
життя. Усі ми з нетерпінням чекаємо 

на піднесення, але до того, як ми 
його отримаємо, нам слід наполег-
ливо йти шляхом, який називали 
“долиною смирення” 8.

Багато років тому наш 15- літній 
син Ерік отримав серйозну травму 
голови. Те, що він був у комі понад 
тиждень, викликало у нас нестерпні 
страждання. Лікарі сказали нам, що 
не знають, що буде далі. Тому ми 
були надзвичайно щасливі, коли до 
нього почала повертатися свідомість. 
Ми думали, що тепер з ним усе буде 
гаразд, та ми помилялися.

Коли він прийшов до тями, він не 
міг ходити, розмовляти чи годувати 
себе. Що було найгірше— у нього 
була відсутня короткочасна пам’ять. 
Він міг згадати майже все, що сталося 
до нещасного випадку, але не міг 
згадати, що було потім, навіть того, 
що сталося кілька хвилин тому.

Якийсь час ми переживали, що 
наш син залишиться у свідомості 

15- літнього. До нещасного випадку 
нашому сину усе давалося дуже лег-
ко. Він був спортивний, популярний 
і дуже добре навчався. До цього його 
майбутнє здавалося яскравим; тепер 
ми непокоїлися, що у нього може і не 
бути майбутнього, принаймні такого, 
яке він міг би запам’ятати. Тепер 
йому було важко заново навчатися 
найпростішим навичкам. Той час нав-
чав його бути дуже смиренним. Той 
час також навчав його батьків бути 
дуже смиренними.

Чесно, ми запитували себе, як таке 
могло статися. Ми завжди намагали-
ся робити усе правильно. Життя за 
євангелією завжди було пріоритетом 
для нашої сім’ї. Ми не могли зрозу-
міти, як з нами могло статися щось 
настільки болісне. Ми були змушені 
стати на коліна, оскільки невдовзі 
стало зрозуміло, що його реабіліта-
ція займе місяці, навіть роки. Та ще 
складніше було прийняти поступове 
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усвідомлення того, що він ніколи 
не буде таким, як раніше.

Протягом цього часу пролива-
лося багато сліз, і наші молитви 
ставали навіть ще більш сердеч-
ними і щирими. Очима нашого 
смирення, ми поступово почали 
бачити маленькі чудеса, які відбува-
лися з нашим сином протягом цього 
болісного періоду. Він поступово 
почав досягати прогресу. Його 
настрій і налаштованість були дуже 
позитивними.

Сьогодні наш син Ерік одруже-
ний з чудовою супутницею життя 
і у них п’ятеро прекрасних дітей. 
Він— пристрасний освітянин і робить 
вагомий внесок у життя своєї грома-
ди, так само як і Церкви. Найважли-
віше те— що він продовжує жити у 
тому самому дусі смирення, який він 
здобув багато років тому.

А що, якби ми могли стати сми-
ренними до того, як пройти тією 
“долиною смирення”? Aлма навчав:

“Благословенні ті, які упокорю-
ються самі без того, щоб бути змуше-
ними упокоритися”.

“Так, [вони] набагато більше 
благословенн[і], ніж ті, хто змушений 
бути покірливими” 9.

Я вдячний за пророків, таких як 
Алма, які навчали про важливість цієї 
чудової якості. Спенсер В. Кімбол, 
12- й Президент Церкви, сказав: “Як ми 
стаємо смиренними? Як на мене, необ-
хідно мати постійне нагадування про 
нашу залежність. Залежність від кого? 
Від Господа. Як ми собі про це нагаду-
ємо? Реальною, постійною, вдячною 
молитвою у дусі поклоніння” 10.

Не дивно, що улюбленим  
гімном Президента Кімбола був 
“Моє спасіння— Ти” 11. Старійшина 

Даллін Х. Оукс розповідав, що цей 
гімн найчастіше виконувався Братами 
як вступний на зборах у храмі в його 
перші роки у Кворумі дванадцятьох. 
“Уявіть духовний вплив жменьки слуг 
Господа, які співали цей гімн перед 
тим, як молитися про Його скеру-
вання для виконання їх величезних 
обов’язків” 12.

Я свідчу про важливість смирення 
у нашому житті. Я також вдячний 
за таких людей, як Гріт’є Роулі, які 
написали натхненні слова і музи-
ку, що допомагають нам пізнавати 
вчення євангелії Ісуса Христа і поміж 
них смирення. Я вдячний за той 
спадок гімнів, який допомагає нам 
поклонятися через спів, і я вдячний 
за смирення. Я молюся про те, щоб 
усі ми намагалися бути смиренними 
у нашому житті, щоб ми могли стати 
кращими батьками, синами і дочка-
ми, і послідовниками Спасителя. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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надходити благословення. Ми більш 
схильні дивитися навколо, помічати 
несправедливість, відчувати себе 
скривдженими— і навіть ображе-
ними тією несправедливістю, яку 
відчуваємо. Оскільки несправедли-
вість може бути самою різною— від 
незначної до тієї, що приносить 
великий біль, то коли ми віддаля-
ємося від Бога, навіть маленька 
несправедливість здається великою. 
Ми відчуваємо, що Бог зобовʼяза-
ний все виправити— і виправити 
негайно!

Різниця, яка виникає при нашому 
наближенні до Небесного Батька та 
Ісуса Христа, зображена у Книзі Мор-
мона повним контрастом між Нефієм 
і його старшими братами, Ламаном й 
Лемуїлом:

• Нефій мав “велике бажання пізна-
ти таємниці Бога, отже [він] волав 
до Господа”, і його серце помʼяк-
шилося 2. З іншого боку, Ламан і 
Лемуїл віддалилися від Бога— вони 
не знали Його.

отримує, тим більше отримувач 
розвиває відчуття того, що має на це 
право”— також має глибоке духовне 
застосування. Наш Небесний Батько 
і Його Син, Ісус Христос— головні 
Подавці. Чим більше ми віддаляємо-
ся від Них, тим більше ми відчува-
ємо, що маємо право на допомогу. 
Ми починаємо думати, що заслу-
говуємо на благодать, і нам мають 

Старійшина Дейл Г. Ренлунд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Коли ми жили в Африці, я попро-
сив старійшину Уілфорда В. 
Андерсена, сімдесятника, 

порадити мені, як допомогти святим, 
які живуть у бідності. Серед чудових 
думок, якими він поділився зі мною, 
була ця: “Чим більша дистанція між 
тим, хто дає, і тим, хто отримує, тим 
більше в отримувача кріпне відчуття, 
що він має на це право”.

Цей принцип підкреслює церков-
ну систему благополуччя. Коли члени 
Церкви не можуть забезпечити себе, 
спочатку вони звертаються до своїх 
сімей. Після цього, якщо необхідно, 
вони також можуть звернутися до 
своїх місцевих церковних провідни-
ків по допомогу, щоб задовольнити 
свої тимчасові потреби 1. Члени сім’ї 
та місцеві церковні провідники— 
найближчі до тих, хто у скруті, і 
вони часто знаходяться у подібних 
обставинах та розуміють, як найкра-
ще допомогти. Через свою близькість 
до тих, хто дає, отримувач, який 
отримує допомогу за цією схемою, 
відчуває вдячність і навряд чи вважає, 
що має на цю допомогу право.

Концепція— “чим більша дистан-
ція між тим, хто дає, і тим, хто 

“Щоб Я міг привести 
всіх людей до Себе”
Коли ми наближаємося до Бога, в наше життя  
прийде уможливлююча сила спокути Ісуса Христа.
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• Нефій приймав усі випробування 
без нарікань, а Ламан і Лемуїл 
“часто ремствували”. У Писаннях 
ремствування— це еквівалент 
дитячому хниканню. Писання 
визначають, що “ремствували 
вони тому, що не розуміли діянь 
Того Бога, Який створив їх” 3.

• Наближення Нефія до Бога давало 
йому можливість розпізнавати і 
цінувати Божі “лагідні милості” 4. 
І навпаки, коли Ламан і Лемуїл 
побачили благословення, які отри-
мує Нефій, то “розгнівалися на 
нього, тому що вони не розуміли 
діянь Господа” 5. Ламан і Лемуїл 
вважали, що вони мають право 
на благословення, які отриму-
вали, і ображалися, вважаючи, 
що мають отримувати більше. 

Благословення Нефія здавалися  
їм чимось “несправедливим” по 
відношенню до них. У Писаннях 
це приклад того, що відчуває 
людина, коли їй здається, що  
вона не отримує те, на що має 
право.

• Нефій виявляв віру в Бога, коли 
робив те, що його просили роби-
ти 6. Натомість Ламан і Лемуїл 
“через закамʼянілість своїх сердець 
… не сподівалися на Господа, як 
слід було б” 7. Їм здавалося, що 
Господь зобовʼязаний дати їм від-
повіді на питання, які вони навіть 
на ставили. “Господь не відкриє 
нам нічого про те”,— сказали вони. 
Та вони навіть і не намагалися 
запитати 8. Це— приклад у Писан-
нях глузливого скептицизму.

Через те, що вони віддалилися від 
Спасителя, Ламан і Лемуїл ремству-
вали, були сварливими і не мали 
віри. Вони відчували, що життя було 
несправедливим і що вони мають 
право на благодать Бога. З іншого 
боку, через те що Нефій наближався 
до Господа, він повинен був усвідо-
мити, що життя найбільш неспра-
ведливим буде для Ісуса Христа. 
Спаситель, хоч і був абсолютно 
безвинним, страждав більше за всіх.

Чим ближче ми до Ісуса Христа 
в наших думках і намірах наших 
сердець, тим більше ми цінуємо Його 
страждання без вини, тим більше 
ми вдячні за благодать і прощення 
і більше хочемо каятися та ставати 
подібними до Нього. Наша абсолют-
на дистанція до Небесного Батька та 
Ісуса Христа важлива, але напрямок, 
яким ми йдемо, ще більш важливіший. 
Бог більш задоволений грішниками, 
які каються і намагаються наблизити-
ся до Нього, ніж тими, хто самовдо-
волений, прискіпливий, як фарисеї і 
книжники в давнину, і не розуміють 
наскільки необхідно покаятися 9

Дитиною я співав шведську різд-
вяну пісню, яка навчає простому, але 
переконливому уроку— наближення 
до Спасителя, яке викликає в нас 
зміну. Слова такі:

“Коли різдвяний ранок мерехтить,
Я хочу піти у хлів,
Де Бог вночі
Вже лежить на соломі.

Як чудово, що Ти захотів
Прийти на землю!
І зараз я не хочу витрачати
Більше моє дитинство, щоб 

грішити!

Ісусе, ти нам потрібен,
Ти— любий друг дітей.
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І більше я не хочу засмучувати Тебе
Моїми гріхами знову” 10.

Коли ми в думках переносимося 
в хлів у Віфлеємі, “де Бог вночі вже 
лежить на соломі”, ми можемо наба-
гато краще впізнати в Спасителі дар 
від доброго і люблячого Небесного 
Батька. Замість того, щоб вважати, 
що маємо право на Його благосло-
вення і благодать, нам слід розвивати 
сильне бажання надалі більше Бога 
не засмучувати.

Яким би не був наш напрямок 
зараз або наскільки б ми не були 
віддалені від Небесного Батька та 
Ісуса Христа, ми можемо прийняти 
рішення розвернутися і наблизити-
ся до Них. Вони допоможуть нам. 
Як Спаситель сказав нефійцям після 
Свого воскресіння:

“І Мій Батько послав Мене, щоб 
Мене було піднято на хресті; і після 
того як Мене було піднято на хре-
сті, щоб Я міг привести всіх людей 
до Себе, …

І з цієї причини Мене було під-
нято; отже, згідно з силою Батька Я 
приведу всіх людей до Себе” 11.

Щоб наблизитися до Спасителя, 
ми маємо зміцнитися у вірі в Нього, 
укласти з Ним завіти і дотримувати-
ся їх та мати Святого Духа з нами. 
Ми маємо також діяти з вірою від-
повідно до духовних спрямувань, 
які отримуємо. Все це з’єднується 
разом під час причастя. Справді, 
найкращий відомий мені шлях 
наближатися до Бога— це свідомо 
готуватися й гідно приймати прича-
стя щотижня.

Наша подруга у Південній Африці 
поділилася тим, як вона зрозуміла 
це. Коли Даян була ще новонаверне-
ною, вона відвідувала філію поблизу 
Йоганнесбургу. Однієї неділі, коли 
вона сиділа на зборах, то через 

особливості причасного залу диякон 
не побачив її, коли розносив прича-
стя. Даян засмутилася, але нічого не 
сказала. Інший член Церкви помітив 
недогляд і розповів про це президен-
ту філії після зборів. Коли почалася 
Недільна школа, Даян запросили до 
порожньої класної кімнати.

Зайшов носій священства. Він став 
на коліна, благословив хліб і передав 
їй шматочок. Вона зʼїла його. Він став 
на коліна знову і благословив воду 
і дав їй. Вона випила її. Після цього 
дві думки прийшли до Даян одна за 
одною: перша— “О, він [носій свя-
щенства] зробив це саме для мене”. 
І потім, “О, Він [Спаситель] зробив це 
саме для мене”. Даян відчула любов 
Небесного Батька.

Її розуміння, що жертва Спаси-
теля була саме для неї, допомогло 
їй відчути себе ближче до Нього 
і створило непереборне бажання 
утримувати це почуття у своєму сер-
ці не тільки в неділю, але й щодня. 
Вона зрозуміла, що хоча вона сиділа 
на зборах разом з іншими, щоб 
прийняти причастя, завіти, які вона 
оновлювала щонеділі, були особисто 
її. Причастя допомогло і продовжує 
допомагати Даян відчувати силу 
божої любові, розпізнавати руку 
Господа в її житті і наближатися до 
Спасителя.

Спаситель визначив причастя 
необхідним для духовної основи. 

Він сказав:
“І Я даю вам заповідь, щоб ви 

робили так [приймали причастя]. 
І якщо ви завжди робитимете це, 
благословенні ви, бо ви збудовані 
на Моєму камені.

А той серед вас, хто буде робити 
більше або менше, ті не збудовані 
на Моєму камені, але збудовані на 
піщаній основі; і коли дощ падатиме, 
і ріки розіллються, і вітри подують, 
і вдарять по них, вони впадуть” 12.

Ісус не сказав “якщо дощ пада-
тиме, якщо ріки розіллються і якщо 
вітри подують”, а сказав “коли”. 
Ніхто не застрахований від життєвих 
випробувань, нам всім необхідна без-
пека, що приходить завдяки прийнят-
тю причастя.

У день воскресіння Спасителя два 
учні йшли до селища, що називало-
ся Еммаус. Невпізнаний воскреслий 
Господь приєднався до них в їхній 
подорожі. Коли вони подорожували, 
Він навчав їх з Писань. Коли вони 
прибули на місце, то запросили Його 
повечеряти з ними.

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

Тоді очі відкрилися їм,— і пізна-
ли Його. Але Він став для них 
невидимий…

І говорили вони один одному: “Чи 
не палало нам серце обом, коли про-
мовляв Він до нас по дорозі, і коли 
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виясняв нам Писання?”…
І зараз устали вони, і повернулись 

до Єрусалиму, і знайшли там [апосто-
лів] у зборі”.

І тоді вони свідчили апостолам, 
що “Господь дійсно воскрес. …

А вони розповіли, що сталось 
було на дорозі, і як пізнали Його 
в ламанні хліба” 13.

Причастя справді допомагає нам 
пізнати нашого Спасителя. Воно 
також нагадує нам про Його страж-
дання без вини. Якщо життя дійсно 
було б справедливим, ні ви, ні я 
ніколи б не воскресли; ми з вами 
ніколи б не змогли стояти чистими 
перед Богом. Приймаючи до уваги 
це, я вдячний за те, що життя не є 
справедливим.

У той самий час я можу рішуче 
стверджувати, що через спокуту 
Ісуса Христа, в кінцевому результаті, 
у вічній схемі всього не буде ніякої 
несправедливості. “Все несправедли-
ве в житті може бути виправлено” 14. 
Наші теперішні обставини можуть і 
не змінитися, але через Боже співчут-
тя, доброту і любов ми всі отримає-
мо більше, ніж заслуговуємо, більше, 
ніж ми можемо коли- небудь заро-
бити, і більше, ніж на що ми коли- 
небудь можемо сподіватися. Нам 
обіцяно, що “Бог кожну сльозу з очей 
[наших] зітре, і не буде вже смерти. 
Ані смутку, ані крику, ані болю вже 
не буде, бо перше минулося!” 15.

Якими б не були ваші стосунки з 
Богом, я запрошую вас наближатися 
до Небесного Батька та Ісуса Христа, 
Найголовніших Благодійників 
і Подавців всього доброго. Я запро-
шую вас відвідувати причасні збори 
щотижня і приймати святі символи 
тіла і крові Спасителя. Я запрошую 
вас відчути близькість Бога, коли 
ви пізнаєте Його, як учні в давнину 
пізнали Його, в “ламанні хліба”.

Якщо ви робитимете це, я обіцяю, 
що ви відчуєте себе ближче до Бога. 
Природна схильність до дитячого 
хникання, до почуттів, коли тобі  
здається, що ти не отримуєш те,  
на що маєш право, і до глузливого  
скептицизму зникне. Цей настрій  
зміниться відчуттям більшої любові  
та вдячності за дар Небесного 
Батька— Його Сина. Коли ми набли-
жаємося до Бога, уможливлююча 
сила спокути Ісуса Христа прийде 
в наші життя. І разом з учнями на 
шляху до Еммауса ми пізнаємо, що 
Спаситель був з нами поряд весь 
цей час. Я свідчу про це в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Довідник 2: Керування Церквою 

(2010), 6.2. Зі сторінки 1 Забезпечувати 
у Господній спосіб: Основні ідеї з 
путівника для провідників стосовно 
програми благополуччя (буклет, 
2009), ми читаємо: “Якщо члени Церкви 
роблять все, що в їхніх силах, щоб 
забезпечити себе, однак не можуть 

задовольнити основних своїх потреб, 
перш за все вони повинні звернутися 
по допомогу до своєї родини. Якщо цієї 
допомоги виявляється недостатньо, на 
допомогу приходить Церква”.

 2. 1 Нефій 2:16.
 3. 1 Нефій 2:11, 12.
 4. 1 Нефій 1:20.
 5. Мосія 10:14.
 6. Див. 1 Нефій 17:23– 50.
 7. 1 Нефій 15:3.
 8. 1 Нефій 15:9; див. також вірш 8.
 9. Див. Лука 15:2; див. також Joseph Smith, 

in History of the Church, 5:260–262.
 10. Різдвяна пісня була написана німецькою 

мовою Абелем Буркхардтом (1805– 
1882), який служив архідияконом в 
Базелі, Швейцарія. Переклад шведською 
мовою було зроблено в 1851 р. Бетті 
Еренборг- Поссе. Шведська назва 
“När juldagsmorgоn glimmar”. Багато 
перекладів було зроблено англійською, 
що дозволило співати пісню на 
німецький народний мотив, який 
зазвичай і використовується. Англійський 
переклад, який наведений тут, переклад 
моєї сестри (Аніти Ренлунд) і мій.

When Christmas morning gleams
I want to go to the stable,
|: Where God in the nighttime hours
Already rests upon the straw. :|

How good Thou wast to desire
To come down to the earth!
|: Now, I do not wish to waste
My childhood days in sin anymore! :|

Jesus, we need Thee, 
Thou dear children’s friend.
|: I no longer wish to grieve Thee
With my sins again. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 Нефій 27:14–15.
 12. 3 Нефій 18:12–13.
 13. Лука 24:30–35; див. також вірші 13–29.
 14. Проповідуйте Мою євангелію: 

Путівник для місіонерського служіння 
(2004), с. 52.

 15. Об’явлення 21:4.
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Рональда А. Разбанда, Гарі Е. 
Стівенсона та Дейла Г. Ренлунда.

Хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Якщо хтось проти, можете 
вказати це.

Результати голосування записано.
Запропоновано, щоб ми підтри-

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

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є, виявіть таким 
же чином.

Результати голосування записано.
Запропоновано, щоб ми 

звільнили наступних територіальних 
сімдесятників, починаючи з 1 травня 
2016 року: Мануеля М. Агустіна, 
Кента Дж. Аллена, Стівена Б. Аллена, 
В. Марка Бассета, Патріка М. Бутойла, 
Марка А. Блегга, Марсело Ф. Чеппе, 
Еліезера С. Колладо, Валері В. 
Кардона, Хоакіна Е. Коста, Джеффрі Д. 
Каммінгса, Массімо Де Фео, 
Дональда Д. Дешлера, Ніколаса Л. 
Ді. Джованні, Хорге С. Домінгеса, 
Гарі Б. Доксі, Девіда Г. Фернандеса, 
Ернана Д. Феррейра, Моронія 
Гаона, Джека Н. Джерарда, Рікардо 
П. Гіменеса, Дугласа Ф. Хайама, 
Брента Дж, Хіллієра, Роберта В. 
Химаса, Лестера Ф. Джонсона, 
Матті Т. Джуттенуса, Чанга Хо Кіма, 
Альфреда Кунгу, Дена О. Левітта, 
Ремегіо Е. Мейма мол., Ісмаеля 
Мендоса, Сесара А. Моралеса, 
Рулона Д. Маннса, Реймона С. 
Ноблеса, С. Марка Палмера, Фочерда 
Пьєрра- нау, Гарі Б. Портера, 
Хосе Л. Рейна, Естебана Г. Ресека, 
Джорджа Ф. Родеса мол., Гері Б. 
Сабіна, Евана А. Шмуца, Д. Закарі 
Сміта, Лінна Л. Саммерхейза, 
Венсеслао Х. Свека, Крейга Б. Террі, 

Хто підтримує, може виявити це.
Хто проти, якщо такі є, можуть 

виявити це.
Результати голосування записано.
Запропоновано, щоб ми 

підтримали Рассела М. Нельсона як 
президента Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів і наступних братів як 
членів цього кворуму: Рассела М. 
Нельсона, Далліна Х. Оукса, М. 
Рассела Балларда, Роберта Д. Хейлза, 
Джеффрі Р. Холланда, Девіда А. 
Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда 
Крістофферсона, Ніла Л. Андерсена, 

Представлено президентом Дітером Ф. Ухтдорфом
Другим радником у Першому Президентстві

Брати та сестри, Президент 
Монсон попросив мене пред-
ставити вам імена генеральних 

чинів і територіальних сімдесятників 
для підтримки голосуванням.

Запропоновано, щоб ми підтри-
мали Томаса Спенсера Монсона як 
пророка, провидця і одкровителя 
і Президента Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів; Генрі Бен-
ніона Айрінга як першого радника 
в Першому Президентстві і Дітера 
Фрідріха Ухтдорфа як другого радни-
ка в Першому Президентстві.

Підтримка  
церковних чинів

Суботня післяобідня сесія | 2 квітня 2016 р.
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Ернесто Р. Торіса, Фабіана І. Валлехо, 
Емера Віллалобоса, Дж. Ромео 
Віллареаля і Террі Л. Вейда.

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

Запропоновано зі щирою подя-
кою звільнити сестер Розмарі М. 
Уіксом, Шеріл А. Есплін і Мері Р. 
Дурхем як генеральне президентство 
Початкового товариства. Подібним 
чином ми звільняємо від покликан-
ня членів генерального правління 
Початкового товариства.

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

Запропоновано, щоб ми підтри-
мали в якості нових генеральних 
авторитетів сімдесятників В. Марка 
Бассета, Марка А. Брегга, Везарфор-
да Т. Клейтона, Велері В. Кордона, 
Жоакін Е. Коста, Массімо Де Фео, 
Пітера Ф. Меурса, К. Бретта Наттре-
са, С. Марка Палмера, Гарі Б. Сабіна 
та Евана А. Шмутца.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, виявіть таким же 
чином.

Запропоновано, щоб ми 
підтримали наступних братів як 
нових територіальних сімдесятників: 
П. Девіда Агаззані, Квілмера А. 
Агуеро, Рене Р. Альбу, Вікторіно А. 
Бабіду, Стівена Р. Бенгертера, 
Річарда Бакуірана, Донга Чол 
Беха, Майкла В. Бехешті, Метхью 
Беннасара, Хаберманна Бьєн- Айме, 
Кевіна Е. Калдервуда, Луіса Дж. Камея, 
Метью Л. Карпентера, Дугласа Б. 
Картера, Арольдо Б. Кавальканте, 
Луіса К. Чаверрі, Улісеса Чавеса, 
Брента Дж. Крістенсена, Дугласа Л. 
Денса, Марка С. Девіса, Алессандро 
Діні Чіаччі, Дж. Скотта Доріуса, 
М. Дірка Дріскола, Антоніо Ф. 
Фаундеса, Хосе А. Фернандеса, 
Матіаса Д. Фернандеса, Кандідо 
Фортуна, Брюс Е. Гент, Майкла А. 
Гілленвотера, Деніела Г. Гамільтона, 
Матіаса Хелда, Тома- Етла Херланда, 
Реймонда С. Хеймана, Крістофа Кавая, 

Тодда С. Ларкіна, Педро К. Ларреала, 
Хуана Дж. Левріно, Фелікса А. 
Мартінеса, Кевіна К. Міскіна, Марка Л. 
Пейса, Раяна В. Пагадуана, А. 
Моронія Переса, Карлоса Е. Перротті, 
Марка П. Петеру, Алана Т. Філліпса, 
Томаса Т. Прайдея, Браяна Л. 
Роусона, Рене Ромея, Блейка М. Роні, 
Луіса Г. Руіза, Максімо Сааведра мол., 
Педро А. Санхуеса, Еріка Дж. Шмуца, 
Бенджаміна Мін Це Тая, Гебера Д. 
Тексейра, Максімо С. Торреса, 
Джесуса Велеса, Карлоса Віллареала, 
Пола Х. Уоткінса, С. Дейла Вілліса 
мол., Уільяма Б. Воана і Луіса Г. Сапата.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо такі є.
Запропоновано, щоб ми підтрима-

ли Джой Д. Джоунс служити гене-
ральним президентом Початкового 
товариства, з Джин Б. Бінгем в якості 
першого радника і Бонні Х. Кордон 
в якості другого радника.

Хто підтримує, може виявити це.
Якщо хтось проти, можете виказа-

ти це.
Запропоновано, щоб ми підтримали 

інших генеральних авторитетів, тери-
торіальних сімдесятників та генеральні 
президентства допоміжних організацій 
в їхньому теперішньому складі.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо такі є.
Президенте Монсоне, голосування 

було записане. Всіх, хто голосував 
проти під час будь- яких пропозицій 
проголосувати, ми запрошуємо звер-
нутися до їхніх президентів колів.

Ми вдячні всім вам, хто підтримав 
провідників Церкви в їхніх священ-
них покликаннях, і запрошуємо ново-
покликаних генеральних авторитетів 
і генеральне президентство Початко-
вого товариства вийти й зайняти свої 
місця на подіумі. ◼



45ТРАВЕНЬ 2016 Р

Статистичний 
звіт за  
2015 рік
Представлено Бруком П. Хейлзом
Секретарем Першого Президентства

Перше Президентство подає цей 
статистичний звіт Церкви ста-
ном на 31 грудня 2015 року.

Церковні підрозділи
Колів   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3174
Місій  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418
Округів  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 558
Приходів і філій  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30016

Членство в Церкві
Загальна кількість членів  
Церкви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15634199
Діти, на яких заведено запис  .  .  . 114550
Кількість хрищень  
навернених  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257402

Місіонери
Місіонери повного дня  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74079
Місіонери церковного  
служіння  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31779

Храми
Храми, освячені у 2015 році  
(храм у Кордові, Аргентина, храм в  
Пейсоні, штат Юта, храм в Трухійо, 
Перу, храм в Індіанаполісі, штат  
Індіана, і храм в Тіхуані, Мексика)  .  .  .  .  . 5
Переосвячені храми (Храм у Мехіко, 
Мексика і Монреальський храм,  
провінція Квебек)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Діючі храми на кінець року  .  .  .  .  .  .  .  . 149

надходжень, витрати коштів і  
охорони церковних фондів.

Базуючись на виконаних перевір-
ках, Ревізійний відділ Церкви вважає, 
що всі фінансові операції, одержан-
ня надходжень, витрати коштів і 
церковних фондів Церкви у 2015 році 
записувалися і здійснювалися відпо-
відно до затверджених церковних 
бюджетів і церковної політики і пра-
вил. Церква слідує практиці навчати 
своїх членів жити в межах бюджету, 
уникати боргів і робити заощаджен-
ня на випадок потреби.

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

Дорогі брати! Як установлено 
одкровенням у 120 розді-
лі Учення і Завітів, Рада з 

розподілення десятини схвалює 
витрати церковних коштів. Ця рада 
складається з Першого Прези-
дентства, Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів та Верховного єписко-
пату. Церковні підрозділи витрача-
ли кошти згідно з затвердженими 
бюджетами і у відповідності з 
політикою і правилами.

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

Звіт ревізійного відділу  
Церкви за 2015 рік
Представлено Кевіном Р. Джергенсеном
Головним директором Ревізійного відділу Церкви

Першому Президентству Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів
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Пакистану. Я хочу сказати вам, що 
ми … члени Церкви … підтримуємо 
і любимо вас. [Нам] так пощастило, 
що ви були тут і ми могли слухати 
вас. То був золотий день в житті моєї 
сім’ї— ми зустріли апостола” 1.

Зустріч з такими святими, як брат 
Аршад, була приголомшливим досві-
дом, який упокорює, а також, як сказав 
брат, “золотим днем” для мене також.

У січні церковні провідники взяли 
участь в трансляції Face to Face 
(Лицем до лиця) з молоддю та їхніми 
провідниками і батьками з усього сві-
ту. Трансляцію було показано наживо 
через Інтернет в багатьох місцях у 
146 країнах; деякі місця зібрали багато 
глядачів в каплицях, в деяких місцях 
лише один молодий чоловік або одна 
молода жінка переглядали трансляцію 
у себе вдома. Загалом, багато сотень 
тисяч приєдналося до перегляду.

Перебуваючи на зв’язку з нашою 
величезною аудиторією, сестра Бонні 
Оскарсон, генеральний президент 
Товариства молодих жінок, брат Стівен 
В. Оуен, генеральний президент 
Товариства молодих чоловіків, та я— за 
підтримки наших ведучих, акомпаніа-
торів та іншої молоді— відповідали на 
запитання нашої молоді.

Нашою метою було представити 
тему спільних заходів на 2016 рік 
“Просувайтесь вперед з непохитною 
вірою в Христа” з 2 Нефія, в якому 
сказано: “Отже, ви повинні просува-
тися 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.

Про що ми дізналися читаючи 
сотні запитань від нашої молоді? Ми 
дізналися, що наша молодь любить 
Господа, підтримує своїх провідників 

сильні духом. Невдовзі після повер-
нення додому я отримав таку записку 
від брата Шакіла Аршада, дорогого 
члена Церкви, якого я зустрів під час 
свого візиту: “Дякую вам, старійши-
но Разбанде, за те, що приїхали до 

Старійшина Рональд А. Разбанд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Ми щиро вітаємо новопокли-
каних генеральних авто-
ритетів, територіальних 

сімдесятників та чудове генеральне 
президентство Початкового това-
риства. І ми глибоко вдячні тим, 
кого було звільнено з покликань. 
Ми любимо вас, кожного з вас.

Мої дорогі брати і сестри, ми 
щойно взяли участь в найблагосло-
веннішій події, коли піднімали свої 
руки в підтримку пророків, провид-
ців і одкровителів та інших провідни-
ків і генеральних чинів, покликаних 
Богом в ці дні. Я ніколи не ставився 
легковажно або недбало до можливо-
сті підтримати Господніх слуг та бути 
скорованим ними. І будучи ново-
покликаним в якості члена Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів лише кілька 
місяців тому, я смиренно вдячний за 
вашу підтримку й довіру. Я ціную 
вашу готовність стояти зі мною та з 
усіма цими чудовими провідниками.

Невдовзі після того, як мене під-
тримали минулого жовтня, я поїхав 
до Пакистану з завданням і, коли 
я був там, то зустрівся з чудовими 
та відданими святими тієї країни. 
Їх небагато по кількості, але вони 

Стояти разом з 
провідниками Церкви
Чи стоїте ви з провідниками Церкви у світі, який покриває  
морок, щоб мати можливість поширювати Світло Христа?
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і бажає отримати відповіді на свої 
запитання! Запитання є ознакою 
бажання навчатися далі, щоб при-
множити ті істини, про які ми вже 
маємо свідчення, і бути краще підго-
товленими, аби “просуватися вперед 
з непохитною вірою в Христа”.

Відновлення євангелії почалося 
з молодого чоловіка, Джозефа Сміта, 
який поставив запитання. Багато з 
вчень Спасителя під час Його служін-
ня починалися із запитання. Згадайте 
Його запитання до Петра: “А ви за 
кого Мене маєте?” 3 І відповідь Петра: 
“Ти Христос, Син Бога Живого!” 4 Нам 
потрібно допомагати одне одно-
му знаходити відповіді Небесного 
Батька через скерування Духа.

На тій трансляції я сказав молоді:
“Провідники цієї Церкви знають 

про ваші занепокоєння, ваші пробле-
ми та ваші труднощі.

У нас є діти. У нас є онуки. Ми 
часто зустрічаємося з молоддю по 
всьому світу. І ми молимося за вас, 
ми говоримо про вас в найсвятіших 
місцях і ми любимо вас” 5.

Я хочу поділитися одним з бага-
тьох, багатьох відгуків, які ми отри-
мали щодо цієї події.

Ліза, з м. Гранд- Прері, провінція 
Альберта в Канаді, написала: “Ця 
подія, Face to Face (Лицем до лиця), 
була чудовою. Як же ж зміцнилися 
моє свідчення й переконання щодо 
євангелії. Ми такі благословенні, що 
у нас є натхненні провідники, яких 
було покликано служити в багатьох 
різних покликаннях” 6.

Ліз, з м. Плезант Гров, шт. Юта, 
написала в попередньому повідом-
ленні: Я вдячна за свою особисту 
віру та за можливість підтримувати 
пророка Бога і чоловіків та жінок, 
які служать з ним” 7.

Сьогодні ми підтримали про-
відників, яких, за божественним 

натхненням, було покликано навчати 
та скеровувати нас, і які закликають 
нас стерегтися небезпек, з якими ми 
щодня стикаємося— від недбалого 
виконання Суботнього дня, до загроз 
для сім’ї, нападів на релігійну свобо-
ду і навіть до оскарження одкровень 
останніх днів. Брати і сестри, чи 
дослухаємося ми до їхніх порад?

Багато разів під час конференцій, 
причасних зборів та зборів Початко-
вого товариства ми співали ці ніжні 
слова: “За батьками йтиму прямо я на 
вірний шлях” 8. Що ті слова значать 
для вас? Про кого ще ви згадуєте, 
коли думаєте про них? Чи відчували 
ви вплив праведних провідників, тих 
учнів Ісуса Христа, які вплинули на 
ваше життя в минулому і продов-
жують робити це й сьогодні, хто 
йде Господнім шляхом з вами? Вони 
можуть бути поруч у вашому домі. 
Вони можуть бути у ваших місцевих 
зібраннях або виступати з трибуни 
на генеральній конференції. Ці учні 
діляться з нами благословенням— 
мати свідчення про Господа Ісуса 
Христа, провідника цієї Церкви, 
провідника самих наших душ, Який 
пообіцяв: “Отже, будьте в доброму 
гуморі і не бійтеся, бо Я, Господь, з 
вами і стоятиму біля вас” 9.

Пам’ятаю, як Президент Томас С. 
Монсон поділився історією про те, 

як його запросили додому до його 
президента колу Пола С. Чайлда, 
щоб підготуватися для отримання 
Мелхиседекового священства. Яке 
особливе благословення для прези-
дента Чайлда, який не знав на той 
час, що навчав молодого хлопця з 
Ааронового священства, який одного 
дня стане пророком Бога 10.

Я мав особисті моменти, коли нав-
чався від нашого дорогого пророка, 
Президента Монсона. Немає жод-
ного сумніву ні в моєму розумі, ні в 
серці, що він— Господній пророк на 
землі; я був скромним отримувачем 
благословень, коли він отримував 
одкровення і діяв згідно з ним. Він 
навчав нас допомагати одне одному, 
захищати одне одного, рятувати одне 
одного. Так про це навчали біля вод 
Мормона. Ті, хто “бажали називатися 
Його народом” були готові “нести 
тягарі один одного”, “сумувати з тими, 
хто сумує” і “бути свідками Бога” 11.

Сьогодні я стою як свідок Бога, 
Вічного Батька, і Його Сина, Ісуса 
Христа. Я знаю, що наш Спаситель 
живе і любить нас, і скеровує Своїх 
слуг, вас і мене, щоб виконати Його 
величні цілі на цій землі 12.

Просуваючись вперед, вибираючи 
слідувати порадам та попереджен-
ням наших провідників, ми вибирає-
мо слідувати за Господом, в той час, 
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як світ іде в іншому напрямку. Ми 
вибираємо міцно триматися за жезл 
з заліза, щоб бути святими останніх 
днів, виконувати доручення від Бога 
і бути сповненими “надзвичайно 
великою радістю” 13.

Запитання сьогодення, що наби-
рає сили, є чітким: “Чи стоїте ви з 
провідниками Церкви у світі, який 
покриває морок, щоб мати можли-
вість поширювати Світло Христа?”

Стосунки з провідниками є дуже 
важливими і значущими. Незважаючи 
на вік провідників, на те, як близь-
ко чи далеко вони знаходяться, або 
коли вони могли торкнутися нашого 
життя, їхній вплив відображає слова 
американського поета Едвіна Марк-
хема, який сказав наступне:

“Є доля, що робить нас братами;
[Ніхто] не йде шляхом один:
Все, що ми шлемо в життя інших
Повертається в наше життя” 14.

Шакіл Аршад, мій друг з Пакиста-
ну, підтримав мене, його брата і дру-
га. Так само, як і багато з вас. Коли 

ми простягаємо руку, щоб підняти 
одне одного, то підтверджуємо ці 
сильні слова: “[Ніхто] не йде шляхом 
один”.

Найбільше нам потрібен наш Спа-
ситель, наш Господь, Ісус Христос. 
Одна з розповідей з Писань, яка завж-
ди духовно зворушувала мене, про 
те, коли Ісус Христос йшов по воді, 
щоб зустрітися зі Своїми учнями, які 
подорожували в човні в Галілейсько-
му морі. Вони були новопокликани-
ми провідниками, як і багато з нас 
на подіумі сьогодні. Ця розповідь 
записана в євангелії від Матвія:

“А човен вже був на середині 
моря, і кидали хвилі його, бо вітер 
зірвавсь супротивний.

А о четвертій сторожі нічній Ісус 
підійшов до них, ідучи по морю.

Як побачили ж учні, що йде Він по 
морю, то настрашилися та й казали: 
Мара! І від страху вони закричали…

А Ісус до них зараз озвався й 
сказав: “Заспокойтесь,— це Я, не 
лякайтесь!” 15

Петро почув ті чудові слова 
підтримки від Господа:

“Петро ж відповів і сказав: “Коли, 
Господи, Ти це, то звели, щоб при-
йшов я до Тебе по воді”.

А [Ісус] відказав йому: “Іди” 16.
Досить сміливо. Петро був рибал-

кою і знав, яким небезпечним може 
бути море. Проте він рішуче налаш-
тований слідувати за Ісусом— вночі 
або вдень, на човні або на суші.

Я можу уявити, як Петро пере-
стрибнув через борт човна, не 
чекаючи другого запрошення, й 
почав іти по воді. Дійсно, в Писан-
нях говориться: “Петро став іти по 
воді, і пішов до Ісуса” 17. А коли вітер 
посилився і хвилі почали вирувати 
навколо його ніг, Петро “злякався 
і зачав потопати, і скричав: “Рятуй 
мене, Господи!”…

І зараз Ісус простяг руку й схопив 
його” 18.

Такий переконливий урок. 
Господь був готовий допомогти 
йому так само, як Він готовий допо-
могти вам і мені. Він простягнув 
Свою руку Петрові і витягнув його 
убезпечивши.

Я багато разів потребував Спа-
сителя та спасіння від Його руки. Я 
потребую Його зараз, як ніколи рані-
ше, так само, як і кожний з вас. Часом 
я впевнено почувався, перестрибую-
чи через борт човна, образно кажу-
чи, в незнайомі місця, і лише потім 
розуміючи, що сам я не впорався б.

Як ми і говорили під час транс-
ляції Face to Face (Лицем до лиця), 
Господь часто допомагає нам через 
наші сім’ї та провідників, запрошую-
чи нас прийти до Нього— саме так, 
як Він простягнув руку Петру, щоб 
врятувати його.

У вас також буде багато моментів, 
щоб відповісти на часті запрошення 
“прий[ти] до Христа” 19. Чи не в цьому 
полягає мета цього смертного життя? 
Це може бути заклик врятувати члена 
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один одному [та] дотримуватися запо-
відей Божих” 3.

Ми бачимо багатьох хороших 
батьків різних віросповідань по всьо-
му світу, які з любов’ю піклуються про 
своїх дітей. І ми з вдячністю дивимося 
на сім’ї у Церкві Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, огорнуті любов’ю 
батька і матері, які навернені до 
Спасителя, запечатані повноваженням 
священства, і які навчаються у своїй 
сім’ї любити Небесного Батька та 
Його Сина Ісуса Христа і довіряти їм.

Звернення до молоді
Одеак сьогодні моє звернення сто-

сується сотень тисяч дітей, підлітків 
та дорослої молоді, які виростали не 
в такій, за відсутністю кращого тер-
міну, скажу, “ідеальній сім’ї”. Я маю 
на увазі не лише молодь, яка пережи-
ла смерть, розлучення або занепад 
віри батьків, але також десятки тисяч 
молодих чоловіків та жінок по всьому 
світу, які прийняли євангелію, а їхні 
мама чи батько не долучилися з ними 
до Церкви 4.

Ці молоді святі останніх днів 
приєдналися до Церкви з великою 

Cтарійшина Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Бог любить дітей. Він любить всіх 
дітей. Спаситель сказав: “Пустіть 
діток … приходити до Мене, бо 

Царство Небесне належить таким” 1.
У наш час діти перебувають у різ-

них і складних сімейних обставинах.
Наприклад, зараз у Сполучених 

Штатах удвічі більше дітей живе лише 
з одним з батьків, ніж 50 років тому 2. 
І є багато сімей, які менше об’єднані 
у своїй любові до Бога й бажанні 
дотримуватися Його заповідей.

У цьому наростаючому духовному 
сум’ятті відновлена євангелія буде 
надалі залишатися Господнім стан-
дартом, ідеалом і взірцем.

“Діти мають право народжуватися 
в лоні шлюбу і виховуватися батьком 
і матір’ю, які з цілковитою вірністю 
шанують шлюбні обітниці. …

Чоловіки і дружини мають уро-
чисту відповідальність любити одне 
одного і своїх дітей, і піклуватися 
одне про одного, а також про своїх 
дітей. … Батьки мають священний 
обов’язок виховувати своїх дітей у 
любові й праведності, забезпечувати 
їхні фізичні й духовні потреби і вчити 
їх любити один одного й служити 

“Хто прийме їх, 
приймає Мене”
Діти сьогодні знаходяться в багатьох різних і складних сімейних 
обставинах. Нам потрібно дотягуватися до тих, хто почувається 
самотніми, полишеними чи по той бік паркану.

сім’ї; поїхати служити на місію; 
повернутися до Церкви; прийти до 
святого храму і, як ми недавно чули 
від нашої чудової молоді під час 
події Face to Face (Лицем до лиця), 
прийти, будь ласка, і допомогти 
мені відповісти на моє запитання. 
Прийде час, і кожен з нас почує 
заклик: “Повертайся додому”.

Я молюся, щоб ми простягали 
руки допомоги— простягли свою 
руку, аби взяти Спасителеву руку, 
яку Він простягає до нас, часто через 
Своїх божественно покликаних про-
відників та членів наших сімей,— та 
почули Його заклик прийти.

Я знаю, що Ісус Христос живе, 
я люблю Його і я знаю усім своїм 
серцем, що Він любить кожного з 
нас. Він— наш великий Приклад для 
наслідування та божественний про-
відник для усіх дітей нашого Батька. 
Про це я урочисто свідчу в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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вірою. Вони сподіваються створити в 
майбутньому ідеальну сім’ю у своєму 
власному житті 5. У належний час 
вони стануть важливою частиною 
нашої армії місіонерів, нашою пра-
ведною дорослою молоддю, тими, 
хто стане на коліна перед олтарем, 
щоб започаткувати свої власні сім’ї.

Чутливість
Ми й далі будемо навчати про 

Господній взірець для сімей, але 
зараз, маючи мільйони членів Церкви 
та розмаїття, яке спостерігається 
серед дітей у Церкві, нам треба бути 
ще більш вдумливими й чутливими. 
Наша церковна культура і терміно-
логія де в чому є унікальними. Діти 
Початкового товариства не переста-
нуть співати “Може сім’я святих жити 
вічно” 6, але під час співу “Як додому 
прийде татусь” 7 або “тут прикладом 
власним любі батьки” 8 не всі діти 
будуть співати про свої власні сім’ї.

Наша подруга Бетт розповіла про 
випадок, який стався з нею в церкві, 
коли їй було 10 років. Вона розпові-
дала: “Наша вчителька розповідала 
на уроці про храмовий шлюб. Вона 
звернулася конкретно до мене із 
запитанням: “Бетт, твої батьки не 
уклали храмовий шлюб, чи не так?” 
[Моя вчителька і решта класу] знали 
відповідь”. Урок продовжувався, а 

Бетт уявляла собі найгірше. Бетт 
розповідала: “Я часто плакала вночі. 
Коли через два роки у мене виявили 
проблеми з серцем і я подумала, що 
помру, у мене виникла паніка від 
думки, що я буду самотня навіки”.

Мій друг Лейф ходив до церкви 
сам. Одного разу на Початковому 
товаристві його попросили підготу-
вати короткий виступ. Ні його мама, 
ні його тато не ходили до церкви, 
тож ніхто не міг допомогти йому, 
якщо він забуде, що треба казати. 
Лейф дуже боявся. Щоб не відчувати 
збентеження, він просто не ходив до 
церкви кілька місяців.

“Він же дитину покликав, і поста-
вив її серед них,

та й сказав: … І хто прийме таку 
дитину одну в Моє Ймення, той при-
ймає Мене” 9.

Віруючі серця і духовні дари
Ці діти і молодь мали благословен-

ня отримати віруюче серце і глибокі 
духовні дари. Лейф розповідав мені: 
“У якихось закуточках мого розуму 
було знання про те, що Бог— мій 
Батько, що Він знає і любить мене”.

Наша подруга Вероніка розповіда-
ла: “Коли я дізналася про євангельські 
принципи і вивчала Книгу Мормона, 
то це було схоже на пригадування 
того, що я вже знала, але забула”.

Наша подруга Зулейка живе в Але-
грете, Бразилія. Хоча її сім’я не була 
релігійною, у 12- річному віці Зулейка 
почала читати Біблію й відвідувати 
місцеві церкви, бажаючи більше 
дізнатися про Бога. Однак хоча й 
неохоче, батьки дали дозвіл, щоб 
її навчали місіонери, вона здобула 
свідчення і охристилася. Зулейка роз-
повідала мені: “Під час уроків з місі-
онерами мені показали зображення 
Солт- Лейкського храму й розповіли 
про обряд запечатування”. З тієї миті 
я мала бажання увійти одного дня в 
дім Господа і мати вічну сім’ю”.

Хоча сімейна ситуація може бути 
не ідеальною, духовна ДНК дитини 
є досконалою, оскільки справжня 
сутність людини в тому, що вона— 
син або донька Бога.

Президент Томас С. Монсон 
сказав: “Допоможіть Божим дітям 
зрозуміти, що є справжнім і важли-
вим у цьому житті. Допоможіть їм 
розвинути силу вибирати шляхи, де 
вони будуть у безпеці по дорозі до 
вічного життя” 10. Давайте відкриємо 
наші обійми і серця трішечки шир-
ше. Цим молодим людям потрібен 
наш час і наші свідчення.

Брендон, який приєднався до 
Церкви в Колорадо, ще навчаючись 
у школі, розповідав про тих, хто 
допомагав йому до і після хрищен-
ня. Він казав: “Я був у домівках тих 
сімей, які живуть за євангелією. Це 
стало для мене стандартом, який я 
б хотів мати у власній сім’ї”.

Вероніка, яка народилася в Нідер-
ландах, навчалася разом з нашою 
дочкою Крістен, коли ми жили в 
Німеччині. Вероніка зазначала: 
“Студенти, які були членами Церкви, 
мали в собі світло. Я почала розуміти, 
що те світло приходить завдяки їхній 
вірі в Ісуса Христа і застосуванню 
Його вчень у житті”.
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Мій друг Макс охристився у вісім 
років. Його батько не належав до 
жодної із церков, і Макс міг вирішу-
вати, ходити йому до церкви чи ні.

У підлітковому віці, після того як 
він не ходив до церкви кілька місяців, 
у Макса виникло почуття, що йому 
треба повернутися і однієї неділі він 
твердо вирішив прийти знову. Але в ту 
неділю, коли він вирішив повернутися, 
він підходив до вхідних дверей цер-
кви, і все всередині його стиснулося.

Там біля дверей стояв новий 
єпископ. Макс не знав його, і він був 
упевнений, що єпископ не знає його. 
Коли Макс наблизився, обличчя єпи-
скопа засяяло, він простягнув руку 
і сказав: “Максе, як приємно тебе 
бачити”.

“Коли він говорив ті слова,— 
розповідав Макс,— тепле почуття 
огорнуло мене і я знав, що вчинив 
правильно” 11.

Знання чийогось імені може все 
змінити.

“І [Ісус] наказав, щоб було приве-
дено їхніх малих дітей [до Нього]. …

І Він узяв [їх] одного за другим, і 
благословив їх, і молився Батькові 
за них.

А коли Він зробив це, Він знову 
заплакав” 12.

Молодь, яка ще не охристилась
На вимогу батьків багато молодих 

людей, які люблять євангелію, чека-
ють роками, перш ніж охриститися.

Батьки Емілі розлучилися, коли 
вона була ще малою, і вона не отри-
мала дозволу на хрищення, аж поки 
їй не виповнилося 15 років. Наша 
подруга Емілі аж сяє, коли розповідає 
про провідника Товариства молодих 
жінок, яка “завжди була поруч і допо-
магала зміцнювати [її] свідчення” 13.

Колтен і Престон— підлітки, які 
живуть у Юті. Їхні батьки розлучені, 

і вони не отримали дозволу хри-
ститися. Хоча вони й не можуть 
розносити причастя, вони кожно-
го тижня приносять хліб. І хоча 
вони не можуть увійти до храму, 
щоб виконувати хрищення разом з 
молоддю, коли їхній приход іде до 
храму, два брати знаходять імена в 
центрі сімейної історії, розташовано-
му поруч. Найбільшою допомогою 
нашим молодим людям в тому, щоб 
почуватися частиною цілого, є вплив 
інших праведних молодих людей.

Старійшина Джозеф Ссенгооба
На закінчення я наведу приклад 

нового друга, з яким я познайомився 
кілька тижнів тому, коли перебував у 
Замбійській місії Лусака.

Старійшина Джозеф Ссенгооба 
родом з Уганди. Його батько помер, 
коли йому було сім років. У дев’я-
тирічному віці він був залишений 
напризволяще, оскільки ні його мати, 
ні родичі не могли піклуватися про 
нього. У 12 років він познайомився 
з місіонерами і охристився.

Джозеф розповів мені про свій пер-
ший день у церкві: “Після причасних 
зборів я подумав, що тепер треба йти 
додому, але місіонери познайомили 
мене з Джошуа Валусімбі. Джошуа 
сказав мені, що буде моїм другом, і 
він дав мені Збірник дитячих пісень, 
щоб я не йшов до Початкового 

товариства з порожніми руками. У 
Початковому товаристві Джошуа 
поставив ще один стілець поруч зі 
своїм. Президент Початкового товари-
ства запросила мене вийти вперед і 
попросила все Початкове товариство 
заспівати для мене “Я Божеє дитя”. Я 
почував себе дуже особливим”.

Президент філії привів Джозефа 
в сім’ю П’єра Мунгози і ця сім’я була 
його домом упродовж чотирьох 
наступних років.

Через вісім років, коли старійши-
на Джозеф Ссенгооба почав свою 
місію, на його подив його тренером 
був старійшина Джошуа Валусімбі, 
хлопчик, який привітав його в пер-
ший день у Початковому товаристві. 
А як щодо президента місії? Ним був 
президент Лейф Еріксон, маленький 
хлопчик, який сторонився Почат-
кового товариства, тому що боявся 
виступати. Бог любить Своїх дітей.

Діти побігли
Коли зі своєю дружиною Кеті кіль-

ка тижнів тому ми були в Африці, то 
відвідали Мбужі- Маї, Демократична 
Республіка Конго. Оскільки каплиця 
була недостатньо великою для 2000 
членів Церкви, ми проводили збори 
на вулиці під великим пластиковим 
покриттям, яке трималося на бамбу-
кових опорах. Коли почалися збори, 
ми побачили десятки дітей, що 

Молодий Джозеф Ссенгооба (вгорі) зі своїм 
другом місіонером-тренером старійшиною 
Джошуа Валусімбі (верхнє справа) та його 
президентом місії Лейфом Еріксоном  
(внизу справа).
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спостерігали за нами, розмістившись 
на поперечинах зовнішнього кова-
ного паркану, який оточував ділянку. 
Кеті тихо прошепотіла: “Ніле, як ти 
вважаєш, чи можна цих дітей запро-
сити сюди?” Я підійшов до Калонд-
жи, президента округу, який сидів у 
президії, і запитав, чи не міг би він 
запросити дітей, що були за парка-
ном, увійти і приєднатися до нас.

На мій подив, після запрошення 
президента Калонджи діти не просто 
прийшли, а прибігли— більше 50, 
мабуть близько 100. Хтось був у 
обірваному одязі й босоніж, але всі 
з чудовими усмішками і збудженими 
обличчями.

Я був глибоко зворушений цим 
випадком і побачив у ньому символ 
того, як нам треба дотягуватися до 
наших молодих людей, які почува-
ються самотніми, полишеними чи по 
той бік паркану. Давайте подумаємо 
про них, запросимо їх, обнімемо і 
зробимо все можливе, аби зміцнити 
їхню любов до Спасителя. Ісус ска-
зав: “Хто прийме таку дитину одну 
в Моє Ймення, той приймає Мене” 14. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Під час зборів з 2000 святими останніх днів 
у Демократичній Республіці Конго (вгорі) 
кілька десятків дітей, яким стало цікаво, 
зібралися за парканом, що оточував місце 
проведення зборів (угорі). Коли їх запросили 
всередину, діти прибігли.
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сімдесятник, розповів історію про 
свого молодшого брата, Деніела, 
який вирушив рибалити в море зі 
своєю командою. Через деякий час 
Деніел отримав термінове попере-
дження про швидке наближення 
великого шторму. Деніел і його 
команда негайно попрямували в порт.

Коли сила шторму збільшилась, на 
рибальському човні, що був неподалік, 
вийшов з ладу двигун. Команда Деніе-
ла причепила канат до несправного 
човна, і вони почали буксирувати його 
в безпечне місце. Вони викликали по 
радіо допомогу, знаючи, що якщо 
сила шторму збільшуватиметься, без 
негайної допомоги їм не обійтись.

Поки їхні близькі схвильовано 
чекали, представники берегової охо-
рони, асоціації рибалок та Військово- 
морського флоту зустрілися, щоб 
розробити найкращу стратегію 
порятунку. Дехто прагнув вирушити 
відразу ж, але їм наказали почекати, 
доки не буде складено план. Поки 
люди, які потрапили в шторм, про-
довжували благати про допомогу, ці 
представники продовжували збори, 
намагаючись узгодити відповідний 
порядок дій і план.

висловлюючи свою любов, виголо-
шуючи свідчення і надихаючи тих, 
хто приходив її відвідати.

Коли ми вирушаємо на поряту-
нок, Бог дає нам силу, підбадьорює 
і дарує благословення. Коли Він 
повелів Мойсею врятувати дітей 
Ізраїля, Мойсей злякався, так само, 
як лякається багато хто з нас. Мой-
сей виправдовувася, кажучи: “Я не 
промовець, … бо я тяжкоустий та 
тяжкоязикий” 2.

Господь запевнив Мойсея:
“Хто дав уста людині? … чи ж не 

Я, Господь?
А тепер іди, а Я буду з устами тво-

їми, і буду навчати тебе, що ти маєш 
говорити” 3.

Фактично Господь сказав Мойсею: 
“Ти можеш це зробити!” І знаєте що, 
так само можемо й ми!

Дозвольте мені поділитися чотир-
ма принципами, які допоможуть у 
наших зусиллях з порятунку.

Принцип 1: Нам не слід зволікати 
з вирушенням на порятунок

Старійшина Алехандро 
Патаніа, колишній територіальний 

Старійшина Мервін Б. Арнольд
Сімдесятник

Спаситель чітко розумів Свою 
місію— рятувати дітей нашого 
Небесного Батька, адже Він 

проголосив:
“Син бо Людський прийшов, щоб 

спасти загинуле. …
[Бо] волі нема Отця вашого, що на 

небі, щоб загинув один із цих малих” 1.
Моя подібна до ангела мати, Джа-

смін Бенніон Арнольд, чітко розуміла 
свою роль— допомогти рятувати 
поранених або загублених овець 
нашого Небесного Батька, зокрема 
своїх дітей і онуків. Яку чудову роль 
можуть відігравати дідусі та бабусі у 
житті своїх онуків.

Маму звичайно призначали відві-
дувати з навчанням тих людей, чия 
віра була слабкою, малоактивних і 
неповні сім’ї; однак її отара включала 
в себе й кількох інших людей, яких 
їй ніхто не доручав відвідувати. Зде-
більшого її відвідування відбувалися 
не лише раз на місяць, оскільки вона 
спокійно слухала, служила хворим і 
з любов’ю підбадьорювала. Остан-
ні кілька місяців свого життя вона, 
через хворобу, не виходила з дому, 
і тому годинами писала їм листи, 

На порятунок: Ми 
можемо це зробити
Господь дав нам усі засоби, потрібні для того, щоб вирушати  
на порятунок наших друзів— малоактивних і тих, хто не належить 
до Церкви.
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Коли групу рятівників зрештою 
було організовано, пролунав остан-
ній відчайдушний виклик. Жахливий 
шторм розірвав канат між двома чов-
нами і команда Деніела поверталась 
назад, щоб побачити, чи не зможуть 
вони врятувати тих рибалок. Зреш-
тою обидва човни затонули, а їхні 
команди разом з братом старійшини 
Патанії, Деніелом, загинули.

Старійшина Патаніа порівняв цю 
трагедію з увіщуванням Господа, 
коли Він сказав: “[Ви] не зміцняєте, 
… [або] сполошеної не вертаєте, [чи] 
загинулої не шукаєте; … Я зажадаю з 
[вашої] руки отари Моєї” 4.

Старійшина Патаніа пояснив, що 
хоча ми повинні бути організованими 
в наших радах, кворумах, допоміж-
них організаціях та, навіть, особисто, 
нам не слід зволікати з вирушенням 
на порятунок. Іноді проходить багато 

тижнів в обговореннях того, як допо-
могти сім’ям або людям, які мають 
особливу потребу. Ми радимося 
щодо того, хто їх відвідає і який під-
хід застосувати. Тим часом наші загу-
блені брати і сестри продовжують 
потребувати допомоги, а іноді навіть 
кличуть на допомогу і благають про 
неї. Нам не слід зволікати.

Принцип 2: Нам слід ніколи не здаватися
Президент Томас С. Монсон, який 

закликав вирушати на порятунок, 
зазначив: “Слід нагадувати нашим 
членам Церкви, що ніколи не буває 
пізно, коли це стосується наших … 
малоактивних членів Церкви, … які 
можуть здаватися безнадійними” 5.

Подібно до того, як це буває у 
багатьох з вас, дехто з тих, з ким я 
ділився євангелією, невдовзі охри-
стилися або стали активними, а 
іншим— таким, як мій друг Тім, який 
не належить до Церкви, та його 
малоактивна дружина Шарлін,— 
потрібно було значно більше часу.

Понад 25 років я залучав Тіма до 
розмов на євангельські теми і брав 
Тіма і Шарлін на дні відкритих две-
рей у храми. До порятунку приєдна-
лися й інші, але Тім відхиляв кожне 
запрошення зустрітися з місіонерами.

Якось мені доручили головувати 
на вихідних на конференції одного 
з колів. Я попросив президента колу 

поститися й молитися про те, кого 
нам слід відвідати. Я був шокований, 
коли він вручив мені ім’я мого друга 
Тіма. Коли єпископ Тіма, президент 
колу і я постукали у його двері, 
Тім відкрив їх, поглянув на мене, 
подивився на єпископа і промовив: 
“Єпископе, здається ви сказали мені, 
що збираєтеся привести когось 
особливого!”

Потім Тім засміявся і сказав: 
“Заходь, Мерве”. Того дня сталося 
диво. Зараз Тім вже охрищений і 
вони з Шарлін запечатані у храмі. 
Нам слід ніколи не здаватися.

Принцип 3: Якою великою буде ваша 
радість, якщо ви приведете тільки одну 
душу до Христа

Багато років тому я говорив про 
те, як Хосе де Суза Маркес зрозумів 
слова Спасителя: “Якщо хтось серед 
вас є сильний Духом, нехай візьме з 
собою того, хто слабкий, щоб той міг 
… стати … теж сильним” 6.

Брат Маркес знав ім’я кожної вівці у 
своєму кворумі священиків і усвідомив, 
що Фернандо відсутній. Він шукав 
Фернандо у його домі, потім у домі 
одного з друзів і навіть пішов на пляж.

Зрештою він знайшов Фернандо, 
який займався серфінгом в океані. Він 
не став чекати, доки човен потоне, як 
було в історії з Деніелом. Він негай-
но увійшов у воду, щоб врятувати 
свою загублену вівцю, з радістю 
повертаючи його додому 7.

Потім, завдяки безперервному 
служінню, він пересвідчився в тому, 
що Фернандо вже ніколи знов не 
залишить отари 8.

Дозвольте мені розповісти вам про 
те, що сталось відтоді, як було врято-
вано Фернандо, і поділитися радістю 
від порятунку лише однієї загубленої 
вівці. Фернандо уклав шлюб у храмі зі 
своєю коханою Марією. Зараз у них 

Поки близькі схвильовано чекали, рятівники 
зволікали з порятунком, поки вже не було 
надто пізно.
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5 дітей та 13 онуків, і всі вони активні 
в Церкві. Багато інших родичів та їхні 
сім’ї також приєдналися до Церкви. 
Разом вони подали в храм тисячі 
імен своїх предків, аби ті отримали 
храмові обряди, і благословення все 
ще продовжуються.

Нині Фернандо вже втретє слу-
жить єпископом і продовжує рятувати 
саме так, як врятували його. Недавно 
він розповів: “У нашому приході є 
32 активних юнака в Аароновому 
священстві, 21 з яких було врятовано 
за останні 18 місяців”. Особисто, як 
сім’ї, кворуми, допоміжні організації, 
класи і як домашні вчителі та візитні 
вчительки, ми можемо це робити!

Принцип 4: Яким би не був наш вік, усіх 
нас закликано вирушати на порятунок

Президент Генрі Б. Айрінг прого-
лосив: “Незалежно від нашого віку, 
здібностей, церковного покликання 
чи місця проживання ми всі, як один, 
покликані до роботи, яка полягає в 

тому, щоб допомагати [Спасителю] 
збирати врожай людських душ, поки 
Він не прийде знову” 9.

Кожного дня все більше і більше 
наших дітей, молоді, неодруженої 
молоді та дорослих членів Церкви у 
будь- якому віці дослухаються до закли-
ку Спасителя вирушати на порятунок. 
Дякуємо вам за ваші зусилля! Дозволь-
те мені навести кілька прикладів:

Семирічна Емі запросила свою 
подругу Аріанну та її сім’ю на 
щорічний виступ свого Початкового 
товариства на причасних зборах. 
Через кілька місяців по тому Аріанна 
та її сім’я охристилися.

Неодружений юнак Аллан відчув 
натхнення поділитися з усіма своїми 
друзями за допомогою соціальних 
медіа церковними відеоматеріала-
ми, Мормонськими посланнями та 
віршами з Писань.

Сестра Рівз почала ділитися єван-
гелією з усіма, хто телефонував їй з 
пропозиціями товарів і послуг.

Джеймс запросив свого друга 
Шейна, який не належить до Церкви, 
на хрищення своєї дочки.

Спенсер надіслав своїй малоак-
тивній сестрі посилання на виступ 
президента Рассела М. Нельсона на 
генеральній конференції і повідомив: 
“Вона читала виступ і з’явилась надія”.

Господь дав нам усі засоби, потріб-
ні для того, щоб вирушати на поря-
тунок наших друзів— малоактивних і 
тих, хто не належить до Церкви. Усі 
ми можемо це зробити!

Я закликаю кожного з вас дослу-
хатися до заклику Спасителя виру-
шати на порятунок. Ми можемо це 
зробити!

Я урочисто свідчу: я знаю, що Ісус 
є Добрим пастирем, що Він любить 
нас і що Він благословить нас, коли 
ми вирушаємо на порятунок. Я знаю, 
що Він живий; я знаю це. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Матвій 18:11, 14; курсив додано.
 2. Вихід 4:10.
 3. Вихід 4:11–12.
 4. Єзекіїль 34:4, 10.
 5. Томас С. Монсон, Збори з навчання 

генеральних авторитетів провідництву, 
жовтень 2015 р., використано з дозволу.

 6. Учення і Завіти 84:106.
 7. Див. Лука 15:5.
 8. Див. Мервін Б. Арнольд, “Зміцни браттю 

свою”, Ліягона, трав. 2004, сс. 46–47.
 9. Генрі Б. Айрінг, “Відчувати єдність”, 

Ліягона, трав. 2013, с. 62.

Врятований небайдужим провідником в юності, Фернандо Арауйо (по центру обох  
фотографій) рятує молодих чоловіків сьогодні в якості єпископа (вгорі) і має радість  
у нащадках, які є активними в Церкві (вгорі).
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які підтримували нас в той час, коли 
наше життя змінювалося.

Уроки для нових членів Церкви, 
які ми відвідували під час недільних 
зборів, були чудовими. Вони напов-
нювали нас знанням і нам хотілося, 
аби тиждень минув швидше, щоб 
в неділю ми знову могли отримати 
духовне живлення.

Ми з дружиною з нетерпінням 
чекали, коли увійдемо в храм, щоб 
запечатати нашу сім’ю на вічність. 
Це сталося через рік і сім днів після 
мого хрищення і було чудовим 
моментом. Я відчув, ніби вічність 
розділилася біля олтаря на час до 
і після запечатування.

Коли протягом кількох років 
ми легально проживали на східно-
му узбережжі Сполучених Штатів 
Америки, я ознайомився з кількома 
тамтешніми містами, які здебільшого 
були маленькими.

Коли я читав або чув про події, які 
привели до Першого видіння, в цих 
розповідях згадувалося про натовпи 
людей, чого я не міг зрозуміти.

У моєму розумі почали виникати 
запитання. Чому Церква мала бути 

Я зрозумів, що Господь знав мене 
і так дбав про мене, що відповів на 
мої молитви.

Наступного ранку ми з дружиною 
поїхали в Сан- Паулу, щоб відвідати 
сесію освячення храму.

Ми були там, але насправді тоді 
я ще не розумів цінності тієї чудової 
нагоди. Наступного дня ми відвідали 
територіальну конференцію.

Ми почали нашу подорож в 
Церкві і знайшли хороших друзів, 

Старійшина Джаіро Массагарді
Сімдесятник

Мій хороший друг, який був 
членом Церкви, протягом 
багатьох років намагався нав-

чати мене євангельському принципу 
про вічні сім’ї. Однак, тільки відві-
давши день відкритих дверей храму 
в Сан- Паулу, Бразилія, в жовтні 1978 
року, коли я увійшов у кімнату для 
запечатування, те вчення про вічні 
сім’ї увійшло в моє серце, і багато 
днів я молився, щоб пізнати, чи була 
ця Церква істинною.

Я не був віруючою людиною, 
однак мене виховали батьки, які були 
віруючими, і я бачив те хороше, що 
було в інших релігіях. На той момент 
мого життя я думав, що всі вони при-
йнятні для Бога.

Після відвідування днів відкри-
тих дверей храму я шукав відповідь 
у молитві, маючи віру й велику 
впевненість у тому, що Бог від-
повість мені, яка церква на землі 
належить Йому.

Після великої духовної боротьби 
я нарешті отримав чітку відповідь. 
Мене запросили христитися. Моє 
хрищення відбулося ввечері 31 жовт-
ня 1978 року, за день до сесії освя-
чення храму в Сан- Паулу.

Священне місце 
Відновлення
Пальміра була сценою Відновлення, де майже через  
два тисячоліття мав прозвучати голос Батька. 
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відновленою у Сполучених Штатах 
Америки, а не в Бразилії або Італії, 
землі моїх предків?

Де були ті натовпи згаданих 
людей, які брали участь у відро-
дженні й плутанині релігій, коли все 
це відбувалося в такому мирному й 
спокійному місці?

Я запитував про це багатьох 
людей, але відповіді не отримав. Я 
прочитав усі, які міг, матеріали про 
це португальською мовою, а потім 
англійською, але не знайшов нічого, 
що могло б заспокоїти моє серце. Я 
продовжував пошуки.

У жовтні 1984 року я відвідав 
генеральну конференцію в якості 
радника в президентстві колу. Після 
конференції я один поїхав до Пальмі-
ри, штат Нью- Йорк, прагнучи знайти 
відповідь.

Прибувши туди, я намагався з’ясу-
вати, чому Відновлення мало стати-
ся тут, і чому тут було таке велике 
духовне сум’яття? Звідки прийшли 
всі згадані в розповіді Джозефа люди? 
Чому це сталося там?

На той час найбільш прийнятною 
відповіддю для мене було те, що кон-
ституція США гарантувала свободу.

Того ранку я відвідав будівлю 
Грандіна, де було видано першу 
Книгу Мормона. Я був у Священному 
гаю, де багато молився.

На вулицях містечка Пальміра я 
майже не бачив людей. Де були всі 
ті натовпи людей, про яких згадував 
Джозеф?

Тієї післяобідньої пори я вирішив 
відвідати ферму Пітера Уітмера, і 
коли я дістався того місця, то поба-
чив у вікні будиночка чоловіка. Його 
очі випромінювали надзвичайне 
тепло. Я привітався з ним і почав 
ставити ті самі запитання.

Тоді він спитав мене: “У вас є час?” 
Я відповів ствердно.

Він пояснив, що в тій місцевості 
знаходилися озера Ері й Онтаріо, 
а далі на схід і ріка Гудзон.

На початку 1800- х було вирішено 
побудувати канал для судоплавства, 
який мав перетинати ту місцевість, 
простягаючись більше ніж на 480 км 
до ріки Гудзон. На той час то була 
велика ініціатива, і вони могли покла-
датися лише на людський труд і силу 
тварин.

Пальміра була центром будівниц-
тва в тій місцевості. Будівельникам 
потрібні були кваліфіковані люди, 
спеціалісти, сім’ї та їхні друзі. Багато 
людей почали стікатися з навколи-
шніх містечок та здалеку, наприклад 
з Ірландії, щоб працювати на будів-
ництві каналу.

То був дуже священний й духов-
ний момент, оскільки я нарешті 
дізнався, звідки був той натовп 
людей. Вони принесли свої звичаї 
і свої вірування. Коли той чоловік 
згадав про їхні вірування, мій розум 
було просвітлено, а мої духовні очі 
відкрито Богом.

У той момент я зрозумів, як рука 
Бога, нашого Батька, у Своїй неосяж-
ній мудрості, підготувала у Своєму 
плані місце, куди привести юного 
Джозефа Сміта, помістивши його 

посеред того релігійного сум’яття, 
оскільки там, у горі Кумора, були 
сховані дорогоцінні пластини Книги 
Мормона.

То був етап Відновлення, коли 
приблизно після двох тисячоліть, під 
час чудового видіння, було почуто 
голос Батька, Який звертався до хлоп-
чика Джозефа Сміта, коли той пішов 
до Священного гаю, щоб помолити-
ся, і почув: “Це Мій Улюблений Син, 
слухай Його!” 1

Там він побачив двох Осіб, блиск 
і славу Яких неможливо описати. Так, 
Бог знову відкрив Себе людині. Тем-
рява, яка покривала землю, почала 
розсіюватися.

Пророцтва стосовно Віднов-
лення почали виконуватися: “І 
побачив я іншого Ангола, що летів 
серед неба, і мав благовістити віч-
ну Євангелію мешканцям землі, і 
кожному людові, і племені, і язику, 
і народові” 2.

Через кілька коротких років 
Джозефа було приведено до записів 
про пророцтва, завіти і обряди, які 
залишили давні пророки,— нашої 
улюбленої Книги Мормона.

Церква Ісуса Христа не могла бути 
відновленою без вічної євангелії, від-
критої в Книзі Мормона, ще одному 
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свідченні про Ісуса Христа, само-
го Сина Бога, Агнця Божого, Який 
забрав гріхи світу.

Христос сказав Своєму народу в 
Єрусалимі:

“Також маю Я інших овець, які не 
з цієї кошари” 3.

“Я— Пастир Добрий, і знаю Своїх, 
і Свої Мене знають” 4.

Не пам’ятаю, чи попрощався я, 
коли залишив ферму Уітмера. Пам’я-
таю лише, як по моєму обличчю 
текли сльози. Сонце сідало у пре-
красному небі.

У своєму серці я відчував надзви-
чайну радість і мир заспокоїв мою 
душу. Я сповнився вдячності.

Тепер я чітко розумію, чому. 
Господь ще раз дав мені знання 
й світло.

Дорогою додому в мої думки 
линули уривки з Писань: обіцян-
ня, дані Батьку Аврааму, що в його 

сімені будуть благословенні всі 
роди землі 5.

І для цієї мети будуть зведені 
храми, щоб божественна сила знову 
могла бути передана людині на зем-
лі, аби сім’ї могли об’єднатися не до 
смерті, а бути разом всю вічність.

“І станеться на кінці днів, міцно 
поставлена буде гора дому Господ-
нього на шпилі гір, і піднята буде 
вона понад згір’я,— і полинуть до неї 
всі люди” 6.

Якщо ви, хто чує мене, маєте будь- 
які запитання у своєму серці,— не 
здавайтесь!

Я запрошую вас наслідувати при-
клад пророка Джозефа Сміта, коли 
він прочитав Якова 1:5, “Якщо кому 
з вас не стачає мудрости, нехай про-
сить від Бога, що всім дає просто”.

Те, що сталося на горі Куморі, 
було важливою частиною Віднов-
лення, оскільки Джозеф Сміт отримав 

пластини, на яких містилася Книга 
Мормона. Ця книга допомагає нам 
більше наблизитися до Христа, ніж 
будь- яка інша книга на землі 7.

Я свідчу, що Господь поставив 
пророків, провидців і одкровителів 
керувати Його царством у ці остан-
ні дні, і за Його вічним планом сім’ї 
мають жити разом вічно. Він дбає 
про Своїх дітей. Він відповідає на 
наші молитви.

Завдяки Своїй великій любові, Ісус 
Христос спокутував наші гріхи. Він є 
Спасителем світу. Про це я свідчу у 
святе ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Джозеф Сміт—Історія 1:17.
 2. Об’явлення 14:6.
 3. Іван 10:16.
 4. Іван 10:14.
 5. Див. Буття 12:3; 17:2–8; Галатам 3:29; 

1 Нефій 15:14–18; Авраам 2:9–11.
 6. Ісая 2:2.
 7. Див. Вступ до Книги Мормона.
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нам подолати схильність тілесної 
людини до зосередження на собі та 
егоїзму і стати більш безкорисливи-
ми, доброзичливими й святими людь-
ми. Нас закликають жити так, щоб 
ми могли “стояти незаплямованими 
перед [Господом] в останній день” 8.

Святий Дух і обряди священства
Пророк Джозеф Сміт стисло 

підсумував важливу роль обрядів 
священства в євангелії Ісуса Хри-
ста: “Народження знову відбудеться 
через Духа Божого через обряди” 9. 
Це проникливе твердження наголо-
шує на ролі, як Святого Духа, так і 
священних обрядів у процесі духов-
ного народження знову.

Святий Дух є третім членом Боже-
ства. Він є особою з духа і свідчить 
про всю істину. У Писаннях Святого 
Духа називають Утішителем 10, Вчи-
телем 11 і Одкровителем 12. Крім того, 
Святий Дух є Тим, Хто освячує 13, Хто 
очищає й випалює нечистоту й зло з 
людських душ, немов вогнем.

Святі обряди посідають централь-
не місце в євангелії Спасителя і в 
процесі, коли ми йдемо до Нього 

Духовне народження знов
У смертному житті ми народжу-

ємося фізично і маємо можливість 
народитися духовно знов 3. Проро-
ки і апостоли настановляють нас 
“пробуди[тися] до Бога” 4, “народит[и]
ся згори” 5 і стати “створіння[м] 
нов[им]” 6 у Христі, отримуючи у 
своєму житті благословення, які 
уможливлені через Спокуту Ісуса 
Христа. “Діяння, милість, і благодать 
Святого Месії” 7 можуть допомогти 

Старійшина Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Прониклива фраза, яку викори-
став цар Веніямин, навчаючи 
про Спасителя і Його Споку-

ту, була темою моїх досліджень і 
розмірковувань протягом багатьох 
років.

У своїй духовно зворушливій 
прощальній проповіді, зверненій 
до людей, яким він служив і яких 
любив, цар Веніямин сказав про 
те, як важливо пізнати славу Бога 
і відчути Його любов, отримати 
прощення гріхів, завжди пам’ятати 
велич Бога і щоденно молитися й 
стояти непохитно у вірі 1. Він також 
пообіцяв, що чинячи так: “Ви завжди 
будете втішатися, і сповнюватися 
любов’ю Бога, і завжди будете 
утримувати прощення ваших 
гріхів” 2.

Моя послання зосереджене на 
принципі— завжди утримувати 
прощення наших гріхів. Істина, 
визначена в цій фразі, може зміц-
нити нашу віру в Господа Ісуса 
Христа і поглибити наше учнівство. 
Я молюсь, щоб Святий Дух нади-
хав і наставляв нас у той час, коли 
ми разом розмірковуватимемо про 
важливі духовні істини.

Завжди утримуйте 
прощення ваших гріхів
Силою Святого Духа, яка освячує, і маючи Його за постійного 
напарника, ми завжди можемо утримувати прощення наших гріхів.
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й прагнемо духовно народитися 
знову. Обряди— це священні акти, які 
мають духовну мету, вічне значення і 
стосуються Божих законів і уставів 14. 
Виконання всіх спасительних обрядів 
і обряду причастя має бути вповно-
важеним тим, хто тримає необхідні 
ключі священства.

Обряди спасіння і піднесення, які 
виконуються у відновленій Церкві 
Господа,— це щось набагато більше, 
ніж ритуали або символічні дії. Ско-
ріше вони є дозволеними канала-
ми, через які благословення й сили 
небес можуть вливатися в життя 
людини.

“І це більше священство керує 
євангелією та тримає ключ від таєм-
ниць царства, саме ключ від пізнання 
Бога.

Отже, у його обрядах явлена сила 
божественності.

А без обрядів його і без повнова-
ження священства сила божественно-
сті не явлена людям у плоті” 15.

Обряди, які отримують і сумлінно 
шанують, є необхідними для отри-
мання сили побожності та всіх благо-
словень, які доступні через Спокуту 
Спасителя.

Отримання й утримання прощення  
гріхів через обряди

Щоб повніше осягнути процес, 
за допомогою якого ми можемо 
отримати і завжди утримувати 
прощення наших гріхів, спершу 
нам потрібно зрозуміти невідділь-
ний зв’язок між трьома священними 
обрядами, які відкривають доступ до 
небесних сил: хрищенням занурен-
ням, рукопокладанням для надання 
дару Святого Духа і причастям.

Хрищення зануренням для відпу-
щення гріхів— “є вступним обрядом 
євангелії” 16 Ісуса Христа і йому має 
передувати віра в Спасителя і щире 
покаяння. Обряд— “це символ і запо-
відь, які Бог установив, щоб [Його 
діти] увійшл[и] в Його царство” 17. 
Хрищення виконується повнова-
женням Ааронового священства. У 
процесі, коли йдемо до Спасителя 
і духовно народжуємося знову, хри-
щення надає необхідне початкове 
очищення нашої душі від гріха.

Завіт хрищення включає в себе 
три фундаментальних зобов’язання: 
(1) бажання взяти на себе ім’я Ісуса 
Христа, (2) завжди пам’ятати Його 
і (3) дотримуватися Його заповідей. 

Обіцяним благословенням за шану-
вання цього завіту є те, що “Його Дух 
[може] завжди бути з [нами]” 18. Таким 
чином, хрищення є необхідною під-
готовкою для отримання дозволеної 
можливості постійно мати напарниц-
тво третього члена Божества.

“Щоб хрищення водою було 
повним, за ним має йти хрищення від 
Духа” 19. Спаситель навчав Никодима: 
“Коли хто не родиться з води й Духа, 
той не може ввійти в Царство Боже” 20.

Три твердження пророка Джозе-
фа Сміта наголошують на життєво 
важливому зв’язку між обрядами хри-
щення зануренням для відпущення 
гріхів і рукопокладанням для надання 
дару Святого Духа.

Твердження 1: “Хрищення є святим 
обрядом, підготовчим до прийняття 
Святого Духа. Це канал і ключ, якими 
буде передано Святий Дух” 21.

Твердження 2: “Якщо не робити 
це задля відпущення гріхів та отри-
мання Святого Духа, то ви з таким 
же успіхом можете охристити мішок 
з піском замість людини. Хрищення 
водою є лише половиною хрищен-
ня, і воно нічого не варте без другої 
половини—тобто, без хрищення 
Святим Духом” 22.

Твердження 3: “Хрищення водою 
без хрищення вогнем і Святим 
Духом, яке супроводжує його, є 
марним; одне й інше є обов’язково 
і нерозривно поєднано” 23.

В Писаннях постійно наголо-
шується на тісному зв’язку прин-
ципу покаяння, обрядів хрищення 
і отримання дару Святого Духа та 
славетного благословення відпущен-
ня гріхів.

Нефій проголошував: “Бо ворота, 
якими ви маєте увійти, це є покаяння 
і хрищення водою; а тоді прихо-
дить прощення ваших гріхів вогнем 
і Святим Духом” 24.
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Спаситель Сам проголосив: “Тож 
ось ця заповідь: покайтесь, всі ви, 
кінці землі, і прийдіть до Мене і 
христіться в Моє ім’я, щоб вас мож-
на було освятити прийняттям 
Святого Духа, щоб ви могли стояти 
незаплямованими переді Мною в 
останній день” 25.

Рукопокладання для надання дару 
Святого Духа— це обряд, який вико-
нується повноваженням Мелхиседе-
кового священства. У процесі, коли 
ми йдемо до Спасителя і духовно 
народжуємося знову, отримання в 
нашому житті сили Святого Духа, яка 
освячує, створює можливість трива-
лого очищення наших душ від гріха. 
Це втішне благословення є дуже 
важливим, оскільки “ніщо нечисте 
не може жити з Богом” 26.

Будучи членами відновленої Цер-
кви Господа, ми благословенні, як 
нашим початковим очищенням від 
гріха, яке пов’язане з хрищенням, і 
потенційним тривалим очищенням 

від гріха, яке уможливлене завдяки 
напарництву і силі Святого Духа—
саме третього члена Божества.

Подумайте над тим, як фермер 
залежить від незмінної моделі посіву 
й збору врожаю. Розуміння зв’язку 
між посівною й жнивами завжди є 
джерелом мети і впливає на рішен-
ня й дії, до яких вдається фермер в 
кожну пору року. Подібним чином, 
нерозривний зв’язок між обрядами 
хрищення зануренням для прощення 
гріхів і рукопокладання для надання 
дару Святого Духа мають впливати 
на кожен аспект нашого учнівства 
в усі пори нашого життя.

Причастя є третім обрядом, 
необхідним для того, щоб отрима-
ти доступ до сили благочестя. Щоб 
повніше утримувати себе незаплямо-
ваними від світу, нам наказано йти в 
дім молитви і підносити свої священ-
нодійства у святий день Господа 27. 
Будь ласка, подумайте над тим, що 
символи тіла і крові Господа, хліб 

і вода, благословлено й освячено. 
“О Боже, Вічний Батьку, ми про-
симо Тебе в ім’я Твого Сина, Ісуса 
Христа, благословити і освятити цей 
хліб [або цю воду] для душ усіх тих, 
хто причащається ним [або п’є її]” 28. 
Освячувати означає— робити чистим 
і святим. Символи причастя освячені 
в пам’ять про чистоту Христа, про 
нашу цілковиту залежність від Його 
Спокути і про наш обовʼязок шанува-
ти наші обряди і завіти таким чином, 
щоб ми могли “стояти незаплямова-
ними перед [Ним] в останній день” 29.

Обряд причастя є святим і постій-
ним запрошенням щиро покаятися і 
оновитися духовно. Акт прийняття 
причастя сам по собі не прощає грі-
хи. Але, коли ми сумлінно готуємося 
і беремо участь у цьому святому 
обряді зі скрушеним серцем і упоко-
реним духом, тоді дається обіцяння, 
що Дух Господа може завжди бути 
з нами. І силою Святого Духа, яка 
освячує, і маючи Його за постійного 
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напарника, ми завжди можемо 
утримувати прощення наших гріхів.

Ми дійсно щотижня отримуємо 
благословення завдяки можливості 
оцінювати своє життя через обряд 
причастя, поновлювати наші завіти 
і отримувати це обіцяння за завітом 30.

Охрищені знов
Іноді святі останніх днів вислов-

люють бажання христитися знов і у 
такий спосіб стати такими ж чистими 
й гідними, як і в той день, в який 
вони отримали свій перший спаси-
тельний обряд. Чи можу я з повагою 
сказати, що наш Небесний Батько і 
Його Улюблений Син не хотіли б, 
щоб ми відчули таке духовне онов-
лення, відродження й відновлення 
лише один раз у своєму житті. Благо-
словення отримати і постійно утри-
мувати прощення наших гріхів через 
виконання обрядів євангелії допома-
гають нам зрозуміти, що хрищення є 
відправною точкою в нашій смертній 
духовній подорожі; воно не є тим, до 
чого ми маємо прагнути повертатися 
знов і знов.

Обряди хрищення занурен-
ням, рукопокладання для надання 
дару Святого Духа і причастя не є 
окремими й відособленими поді-
ями; натомість вони є складовими 
у взаємозалежній і сукупній моде-
лі прогресу викуплення. Кожний 
наступний обряд піднімає й збільшує 

нашу духовну мету, наше бажання 
і наші вчинки. План Батька, Спокута 
Спасителя і обряди євангелії надають 
нам благодать, яка потрібна для про-
сування вперед і розвитку рядок за 
рядком і приписання за приписанням 
до нашої вічної долі.

Обіцяння і свідчення
Ми є недосконалими людськими 

істотами, які прагнуть жити у смерт-
ному житті за досконалим планом 
вічного розвитку, який належить 
Небесному Батькові. Вимоги Його 
плану є славетними, милостивими 
і незмінними. Бувають часи, коли 
ми можемо відчувати рішучість, 
а часом ми відчуваємо абсолютну 
невідповідність. Нас може непо-
коїти запитання, чи зможемо ми 
колись духовно виконати заповідь 
стояти незаплямованими перед Ним 
в останній день.

З допомогою Господа і завдя-
ки силі Його Духа “навч[ити нас] 
усього” 31, ми справді можемо бути 
благословенні тим, що осягнемо наші 
духовні обов’язки. Завдяки обрядам 
в нашому житті з’являється духов-
на мета і приходить сила, коли ми 
прагнемо народитися знов і стати 
чоловіками й жінками Христа 32. Наші 
слабкості можуть стати силою, а наші 
обмеження можуть бути подолані.

Хоча жоден з нас і не спромож-
ний досягти досконалості в цьому 

житті, ми можемо стати більш гідни-
ми і незаплямованими, будучи “очи-
щеними кров’ю Агнця” 33. Я обіцяю і 
свідчу, що ми будемо благословенні 
сильнішою вірою в Спасителя і 
більшою духовною впевненістю, 
якщо будемо прагнути завжди 
утримувати прощення наших гріхів 
і, зрештою, стати незаплямованими 
перед Господом в останній день. Я 
свідчу про це у священне ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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одне на одного і слухати. Під час 
сімейних нарад та в інших підхо-
дящих ситуаціях ви можете мати 
кошик для електронних пристро-
їв, щоб під час сімейної зустрічі 
кожен— у тому числі мама і тато— 
міг покласти телефон, планшет і 
MP3- плеєр до кошика. Тоді можна 
разом радитися, не маючи споку-
си відповісти на повідомлення у 
Facebook, Instagram, Snapchat, напи-
сати SMS чи відповісти на термінові 
листи електронною поштою.

Хочу коротко розповісти, як може 
діяти кожен з цих видів сімейних 
нарад.

По- перше, нарада для всієї 
сім’ї включає всіх членів сім’ї.

У церковній брошурі під назвою 
Our Family (Наша сім’я) сказано: “Ця 
нарада може скликатися для того, 
щоб обговорювати сімейні пробле-
ми, розподіляти фінанси, складати 
плани, підтримувати і зміцнювати 
[одне одного] і молитися одне за 
одного та за всю сім’ю” 2.

Ця нарада має скликатися на заз-
далегідь призначений час і, як прави-
ло, є більш формальною за інші види 
нарад.

Сімейна нарада, якщо її проводять 
з любов’ю і в дусі Христа, протистоя-
тиме впливу сучасних технологій, що 
часто відволікають, заважаючи якісно 
проводити час одне з одним, і також 
можуть впускати зло безпосередньо 
в наші домівки.

Будь ласка, пам’ ятайте, що сімейна 
нарада відрізняється від домашнього 
сімейного вечора, який проводять у 
понеділок. Домашні вечори, голов-
ним чином, зосереджені на навчанні 
євангелії та сімейних заходах. Сімейні 
наради, з іншого боку, можуть прово-
дитися у будь- який день тижня, і вони 
в першу чергу є зібранням, на якому 
батьки слухають— одне одного та 
своїх дітей.

Я впевнений, що існує принаймні 
4 види сімейних нарад:

По- перше, загальна сімейна нара-
да, яка включає всю сім’ю.

По- друге, виконавча сімейна нара-
да, яка включає лише матір та батька.

По- третє, обмежена сімейна 
нарада, яка включає батьків та одну 
дитину.

По- четверте, сімейна нарада, яка 
проводиться віч- на- віч і включає 
одного з батьків та одну дитину.

На всіх цих сімейних нарадах 
електронні пристрої мають бути 
вимкнені, аби кожен міг дивитися 

Старійшина М. Рассел Баллард
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої брати і сестри! Іронія 
батьківства полягає в тому, 
що ми, як правило, почи-

наємо в ньому щось розуміти 
після того, як діти виростають. Я 
розповім вам сьогодні, що хотів би 
знати краще тоді, коли ми з Барба-
рою починали виховувати наших 
любих дітей.

Під час свого апостольського 
служіння я часто наголошував на силі 
й важливості церковних рад, у тому 
числі рад місії, колу, приходу і допо-
міжних організацій.

Я впевнений, що ради— це 
найефективніший шлях досягнення 
реальних результатів. Крім того, я 
знаю, що ради— це Господній шлях, 
і що Він створив усе у Всесвіті після 
небесної ради, як про це згадується 
у Святому Письмі 1.

Однак до цього часу я ніколи 
не говорив на генеральній кон-
ференції про найголовнішу і 
найфундаментальнішу— і, мабуть, 
найважливішу— з усіх рад: сімейну 
нараду.

Завжди була потреба в сімейних 
нарадах. Насправді вони— вічні. Ми 
брали участь у сімейній нараді в 
доземному існуванні, коли, як духов-
ні діти, жили зі своїми небесними 
батьками.

Сімейні наради
Коли батьки готуються, а діти слухають і беруть участь 
у обговоренні, тоді сімейна нарада справді відбувається!
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Вона має починатися з молитви 
або може стати природним продов-
женням розмови, яка вже почалася за 
інших обставин. Будь ласка, зверніть 
увагу, що сімейна нарада не завжди 
може мати формальний початок і 
закінчення.

Коли батьки готуються, а діти 
слухають і беруть участь у обгово-
ренні, тоді сімейна нарада справді 
відбувається!

Якою б не була наша сімейна 
ситуація, дуже важливо, аби ми зро-
зуміли унікальність обставин кожно-
го члена сім’ї. Хоча у нас може бути 
споріднене ДНК, однак можуть вини-
кати ситуації та обставини, що дуже 
відрізнятимуть нас одне від одного і 
вимагатимуть співчутливої співпраці 
під час сімейної наради.

Наприклад, усі розмови, і бесіди, 
і любов у світі не зможуть вирішити 
медичної проблеми або емоційного 
зриву, з якими стикається один або 
більше членів сім’ї. У такі часи сімейна 
нарада стає місцем єдності, вірності 
та сповненої любові підтримки, в той 
час як залучення допомоги ззовні має 
на меті пошуки вирішення проблеми.

Брати і сестри, особливо старші, 
можуть бути чудовими наставника-
ми молодшим дітям, якщо батьки 
скористаються сімейною нарадою 
аби залучити їх для надання допомо-
ги і підтримки в період труднощів та 
випробувань.

У цьому сенсі сім’я дуже нагадує 
приход. Коли єпископ залучає членів 

ради приходу, він може вирішувати 
проблеми і робити багато добра у 
такий спосіб, у який він ніколи не 
міг би робити без їхньої допомоги. 
Подібним чином батькам слід залуча-
ти усіх членів сім’ї, коли виникають 
труднощі й випробування. У такий 
спосіб сила сімейної наради починає 
діяти. Коли члени ради відчувають, 
що вони також беруть участь у при-
йнятті рішення, то виявляють свою 
підтримку і в такий спосіб досягають-
ся конкретні позитивні результати.

Не кожна сімейна нарада складаєть-
ся з двох батьків і дітей. Ваша сімейна 
нарада може виглядати зовсім не так, 
як виглядала наша сімейна нарада, 
коли ми виховували своїх сімох дітей. 
Сьогодні наша сімейна нарада скла-
дається лише з Барбари й мене, якщо 
лише ми не проводимо розширену 
сімейну нараду, яка включає наших 
дорослих дітей, їхні подружжя й іноді 
наших онуків і правнуків.

Ті, хто не в шлюбі, й навіть 
студенти, які не живуть з батьками, 
можуть дотримуватися божественної 
моделі наради, зібравшись з друзями 
і сусідами по кімнаті, аби порадитися 
разом.

Подумайте, як змінилася б атмос-
фера в кімнаті, якби сусіди по кімнаті 
регулярно збиралися помолитися, 
щось послухати, обговорити і спла-
нувати разом.

Кожен може пристосувати сімейну 
нараду, щоб отримати користь від 
цієї божественної моделі, встанов-
леної нашим люблячим Небесним 
Батьком.

Як щойно зазначалося, час від часу 
буде корисно проводити розширені 
сімейні наради. Розширена сімейна 
нарада може включати дідусів та 
бабусь і дорослих дітей, які живуть 
окремо. Навіть якщо дідусі та бабусі 
або дорослі діти живуть далеко, вони 

можуть брати участь у сімейних 
нарадах по телефону, через Skype 
або FaceTime.

Ви можете проводити загальні 
сімейні наради в неділю, останній 
день тижня. Сім’ї можуть прогля-
дати минулий тиждень і планувати 
наступний. Можливо, це саме те, 
що потрібно вашій сім’ї і допомо-
же перетворити Суботній день на 
приємність.

Другий тип сімейних нарад— 
це виконавча сімейна нарада, в 
якій беруть участь лише батьки. 
Проводячи цей час разом, батьки 
можуть розглядати фізичні, емоційні 
й духовні потреби кожної дитини та 
її розвиток.

Виконавча нарада— це також 
хороша нагода для дружин і чоло-
віків поговорити одне з одним про 
свої стосунки. Коли старійшина 
Гарольд Б. Лі виконував наше запе-
чатування, він навчав нас принципу, 
який, на мою думку, буде корисний 
для кожного подружжя. Він сказав: 
“Ніколи не лягайте спати, не ставши 
на коліна, і, взявшись за руки, не 
помолившись. Такі молитви силою 
Духа запрошують до наради Небес-
ного Батька”.
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Tретій вид сімейної наради— 
це обмежена сімейна нарада. Під 
час неї обоє батьків проводять час 
з окремою дитиною у формальній 
або неформальній обстановці. Це— 
нагода поговорити про прийняття 
рішень заздалегідь, про такі речі, 
як те, що він чи вона будуть або не 
будуть робити у майбутньому. Коли 
такі рішення приймаються, у дитини 
може виникати бажання записувати 
їх, аби звертатися до них у май-
бутньому. Якщо ваш син чи дочка 
вважають, що можуть покладатися на 
вашу підтримку, на цій нараді можна 
встановлювати цілі на майбутнє. Це 
також час, щоб уважно вислухати 
серйозне занепокоєння і стурбова-
ність, викликані у дитини браком 
упевненості, насильством, глузуван-
нями чи страхом.

Четвертий вид сімейної 
наради— це нарада віч- на- віч, у якій 
бере участь один з батьків і одна 
дитина. Цей вид сімейної наради, 
як правило, проводиться спонтанно. 
Наприклад, один з батьків і дитина 
можуть скористатися можливістю 
неформального спілкування під час 
поїздки в машині чи працюючи в 
домі. Час, проведений з дитиною 
поза домом з батьком чи з матір’ю, 
може стати особливою нагодою зміц-
нити духовний та емоційний зв’язок. 
Плануйте заздалегідь, щоб діти могли 
передбачати і з нетерпінням чекати 
на той особливий час, який вони про-
ведуть наодинці з мамою чи татом.

Так, брати і сестри, був час, коли 
стіни наших домівок були таким 
необхідним для нас захистом від 
зовнішнього втручання і впливу. 
Ми закривали двері, зачиняли вікна 
і замикали ворота й почувалися у 
безпеці, маючи впевненість і захист 
у своїх маленьких прихистках від 
зовнішнього світу.

Ті дні минули. Фізичні стіни, двері, 
паркани і ворота наших домівок не 
можуть захистити від невидимого 
втручання, яке відбувається через 
Інтернет, Wi- Fi, мобільні телефони, 
мережі. Вони можуть проникати в 
наші домівки за допомогою кількох 
клацань мишки та натискувань на 
клавіатуру.

На щастя, Господь забезпечив 
шлях, що допоможе протистояти 
вторгненню негативної технології, 
яка може відволікати нас, заважаючи 
якісно проводити час одне з одним. 
Він це робить шляхом системи 
нарад, аби зміцнювати, захищати, 
обороняти і розвивати наші найцін-
ніші стосунки.

Дітям дуже потрібні батьки, які 
готові слухати їх, а сімейні наради 
можуть стати часом, упродовж якого 
члени сім’ї будуть навчатися розуміти 
і любити одне одного.

Алма навчав: “Радься з Господом 
в усіх своїх діяннях, і Він направля-
тиме тебе на добре” 3. Якщо через 
молитву ми запросимо Господа 
стати учасником сімейної наради, 
це покращить наші стосунки одне 
з одним. З допомогою Небесно-
го Батька і нашого Спасителя ми 
можемо стати більш терплячими, 
вдумливими, краще допомагати, про-
щати і розуміти, якщо молимося про 
допомогу. З Їхньою допомогою ми 
можемо перетворити свої домівки на 
часточку небес тут, на землі.

Сімейна нарада, яка проводиться 
за подобою наради на небесах, спов-
нена Христовою любов’ю і скерова-
на Господнім Духом, допомагатиме 
нам захищати свої сім’ї від розваг, що 
можуть вкрасти наш дорогоцінний 
час для спілкування разом, і захисти-
ти від зла у світі.

У поєднанні з молитвою сімейна 
нарада запрошуватиме присутність 
Спасителя, як Він обіцяв: “Бо де 
двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там 
Я серед них” 4. Запрошуючи Духа 
Господнього стати учасником нашої 
сімейної наради, ми отримуємо неба-
чені благословення.

І останнє, будь ласка, пам’ятайте, 
що сімейна нарада, якщо проводить-
ся регулярно, допоможе визначити 
сімейні проблеми на ранньому етапі 
й вирішити їх при першій появі; 
сімейні наради дадуть можливість 
кожному члену сім’ї відчути свою 
самоцінність і важливість. А понад 
усе, вони допомагатимуть нам 
досягати більшого успіху і щастя 
у своїх дорогоцінних стосунках у 
стінах нашого дому. Нехай Небесний 
Батько благословляє наші сім’ї, коли 
ми будемо радитися разом. Про це я 
смиренно молюся в ім’я Його Улю-
бленого Сина Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Aвраам 4:26; 5:2–3.
 2. Our Family: A Practical Guide for Building 

a Gospel- Centered Home (pamphlet, 1980), 6.
 3. Aлма 37:37.
 4. Maтвій 18:20.
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присутність. Я чув їхні благання 
духовно. Їхнє послання було корот-
ким і ясним: “Брате Нельсон! Ми ні 
до кого не запечатані! Чи можете 
ви допомогти нам? ” Невдовзі після 
цього я дізнався, що їхня мати помер-
ла, а їхній батько і молодший брат 
все ще були живі.

Підбадьорений благаннями Лорел 
Енн і Гей Лін, я знову намагався 
зв’язатися з їхнім батьком, який, як я 
дізнався, жив зі своїм сином Шоном. 
Цього разу вони виявили бажання 
зустрітися зі мною.

У червні я буквально став на 
коліна перед Джиммі, якому зараз 
88 років, і відверто поговорив з ним. 
Я говорив про благання його доньок 
і сказав йому, що для мене буде 
честю виконати запечатувальні обря-
ди для його сім’ї. Я також пояснив, 
що йому і Шону треба буде докла-
сти багато зусиль і витратити багато 
часу, щоб бути готовими і гідними 
увійти в храм, бо жоден з них ще не 
отримав ендаументу.

Згодом я дізнався, що вони затаїли 
почуття образи на мене та Церкву, 
яке не зникало. Протягом майже 
шістдесяти років мене турбувала ця 
ситуація, і я переживав за Хетфілдів. 
Кілька разів я безуспішно намагався 
встановити з ними зв’язок.

І ось, однієї ночі минулого трав-
ня, мене розбудили ті дві маленькі 
дівчинки, які були по той бік завіси. 
Хоч я не бачив і не чув їх фізични-
ми відчуттями, я все ж відчув їхню 
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Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Шість місяців тому на жовтне-
вій генеральній конференції 
2015 року я звертався до 

сестер Церкви стосовно їхньої боже-
ственної ролі як жінок Бога. Зараз 
я хочу звернутися до вас, брати, 
стосовно вашої божественної ролі 
як чоловіків Бога. Подорожуючи по 
світу, я дивуюся силі та щирій вели-
кодушності чоловіків і юнаків цієї 
Церкви. Неможливо перерахувати, 
скільки сердець ви зцілили і скільки 
життів ви надихнули. Дякую вам!

У моєму виступі на попередній 
конференції я розповів про свій 
болючий досвід, отриманий мною 
багато років тому, коли я, кардіохі-
рург, не зміг врятувати життя двох 
маленьких сестер. З дозволу їхнього 
батька я хочу розповісти більше про 
ту сім’ю.

Троє дітей, народжених в сім’ї 
Рут і Джиммі Хетфілдів, страждали 
на вроджений порок серця. Їхній 
перший син, Джиммі молодший, 
помер без остаточного діагнозу. Я 
познайомився з сім’єю, коли батьки 
шукали допомоги для своїх двох 
доньок— Лорел Енн та її молодшої 
сестри, Гей Лін. Я був просто убитий 
горем, коли обидві дівчинки померли 
після операцій 1. Зрозуміло, що Рут і 
Джиммі духовно зламалися.

Ціна сили священства
Чи готові ми молитися, поститися, навчатися, шукати, поклонятися 
і служити як чоловіки Бога, щоб нам мати силу священства?

Президент Рассел М. Нельсон і сестра Венді Нельсон в храмі в м. Пейсон, шт. Юта, з члена-
ми сім’ї Джиммі Хетфілда.
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Дух Господній був аж відчутним 
на дотик під час тієї зустрічі. І коли 
Джиммі і Шон прийняли моє запро-
шення, я був у нестямі від радості! 
Вони старанно працювали зі своїми 
президентом колу, єпископом, домаш-
німи учителями і провідником місіо-
нерської діяльності приходу, а також 
з молодими місіонерами та літньою 
місіонерською парою. Потім зовсім 
недавно в храмі в м. Пейсон, шт. Юта, 
я мав надзвичайний привілей запеча-
тати Рут до Джиммі і їхніх чотирьох 
дітей до них. Ми з Венді плакали, 
коли отримали той вражаючий досвід. 
Того дня було зцілено багато сердець!

Роздумуючи про це, я був у 
захопленні від Джиммі і Шона і того, 
що вони були готові зробити. Вони 
стали для мене героями. Якби я міг 
отримати те, чого бажає моє серце, 
то хотів би, щоб кожний чоловік і 
молодий чоловік в цій Церкві могли 
продемонструвати сміливість, силу 
та покірність цих батька та сина. 
Вони були готові пробачити і поз-
бутися старих образ і звичок. Вони 

були готові підкоритися настановам 
їхніх провідників священства, щоб 
Спокута Ісуса Христа змогла очи-
стити і звеличити їх. Кожен з них 
був готовий стати чоловіком, який є 
гідним носієм священства “за найсвя-
тішим чином Бога” 2.

Носій— це людина, яка підтримує 
вагу того, що несе. Це священна 
довіра— бути носієм священства, яке 
є могутньою силою і повноваженням 
Бога. Подумайте про це: священство, 
яке дарується нам, є тією самою 
силою і тим самим повноважен-
ням, якими Бог створив цей та інші 
незліченні світи, управляє небесами 
та землею і підносить Своїх послуш-
них дітей 3.

Недавно ми з Венді були на збо-
рах, де органіст зібрався вже грати 
вступний гімн. Його очі були на 
нотах, а його пальці— на клавішах. 
Він почав натискати клавіші, проте 
звуку не було. Я прошепотів до Вен-
ді: “Не йде енергія”. Я зрозумів: щось 
зупинило потік електричної енергії 
до органу.

Отже, брати, так само я боюсь, 
що є надто багато чоловіків, яким 
були дані повноваження священства, 
але яким бракує сили священства, 
тому що потік енергії заблокований 
такими гріхами, як лінощі, нечесність, 
гординя, аморальність або заклопота-
ність мирським.

Я боюсь, що є надто багато носіїв 
священства, які нічого не зробили 
або зробили мало для того, щоб роз-
винути свою здатність мати доступ 
до сил небес. Я хвилююся за усіх 
тих, хто є нечистими у своїх думках, 
почуттях чи діях або хто принижує 
своїх дружин чи дітей, і тим самим 
блокує для себе силу священства.

Я боюсь, що, на жаль, надто бага-
то хто віддав свою свободу вибору 
супротивнику і своєю поведінкою 
говорить: “Я більше дбаю про те, як 
задовольнити свої власні бажання, 
ніж роблю щось, аби владою Спаси-
теля благословляти інших”.

Брати, я боюсь, що дехто серед 
нас може прокинутися одного дня і 
зрозуміти, що таке насправді влада 
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священства, і відчути превеликий 
жаль, тому що витратили набагато 
більше часу, прагнучі влади над інши-
ми чи влади на роботі, аніж вчилися 
повномірно використовувати владу 
Бога 4. Президент Джордж Альберт 
Сміт навчав, що “ми знаходимося тут 
не для того, щоб просто коротати 
години цього життя, а потім перейти 
до сфери вознесіння; але ми тут для 
того, щоб готувати себе день за днем 
до позицій, які наш Батько хоче, щоб 
ми зайняли в майбутньому” 5.

Навіщо чоловіку марнувати свої 
дні і погодитися на сочевичне вариво 
Ісава 6, коли йому була довірена мож-
ливість отримати всі благословення 
Авраама? 7

Я палко благаю кожного з нас 
жити гідно привілеїв, які ми маємо 
як носії священства. Настане день, 
коли лише ті чоловіки, які ставилися 
до їхнього священства серйозно, 
старанно шукаючи можливості 
вчитися від Самого Господа, будуть 
здатні благословити, скеровувати, 

захищати, зміцнювати та зцілювати 
інших. Лише чоловік, який запла-
тив ціну за силу священства, буде 
здатний творити чудеса для тих, кого 
любить, і зберегти свій шлюб та 
сім’ю зараз і на всю вічність.

Яка ціна за те, щоб розвинути таку 
силу священства? Старший апостол 
Спасителя Петро— той самий Петро, 
з яким Яків та Іван дарували священ-
ство Мелхиседекове Джозефу Сміту 
та Оліверу Каудері 8— назвав якості, 
яких нам слід прагнути, щоб стати 
“учасниками Божої Істоти” 9.

Він назвав віру, чесноту, пізнання, 
стримання, терпеливість, благочестя, 
братерство, любов і старанність 10. 
І не забутьте про покірність! 11 Тож 
я запитую: “Що скажуть наші члени 
сім’ї, друзі та співробітники стосовно 
того, як ми з вами розвиваємо ці та 
інші духовні дари?” 12 Чим більше ті 
якості розвиваються, тим більшою 
буде наша сила священства.

Як ще ми можемо збільшити нашу 
силу священства? Нам потрібно 

молитися від усього серця. Ввічливий 
перелік минулих та майбутніх заходів, 
який закінчується проханнями про 
благословення, не може встановити 
той вид зв’язку з Богом, що приносить 
стійку силу. Чи готові ви молитися, 
щоб знати, як молитися про більшу 
силу? Господь навчить вас.

Чи готові ви досліджувати 
Писання та бенкетувати словами 
Христа 13— навчатися серйозно, щоб 
отримати більше сили? Якщо ви 
хочете побачити, як тане серце вашої 
дружини, нехай вона застане вас за 
вивченням учення Христа в Інтерне-
ті 14 або за читанням Писань!

Чи готові ви поклонятися в храмі 
регулярно? Господь любить навчати 
у Своєму святому домі. Уявіть собі, 
яким задоволеним Він буде, якщо 
ви попросите Його навчити вас про 
ключі священства, повноваження і 
силу, коли ви виконуєте обряди Мел-
хиседекового священства в святому 
храмі 15. Уявіть, наскільки могла б 
збільшитися ваша сила священства.
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Чи готові ви наслідувати приклад 
Президента Томаса С. Монсона у 
тому, як він служив іншим? Десятиліт-
тями було так, що, коли він повертався 
додому, його маршрут ставав довшим, 
оскільки він дослухався до спонукань 
Духа вирушити до чийогось порогу, 
а потім чув, наприклад, такі слова: “Як 
ви знали, що сьогодні річниця смерті 
нашої доньки?” або “Як ви знали, що 
в мене сьогодні день народження?” 
І якщо ви дійсно хочете мати більше 
сили священства, ви будете берегти 
свою дружину й піклуватися про неї, 
сприймаючи її та її поради.

Якщо все це звучить як щось 
надмірне, то, будь ласка, давайте 
подумаємо, наскільки б іншими були 
наші стосунки з дружиною, дітьми 
і колегами на роботі, якби ми пере-
ймалися тим, щоб отримати силу 
священства так само, як переймає-
мося нашою карʼєрою або збільшен-
ням коштів на банківському рахунку. 
Якщо ми покірно станемо перед 
Господом і попросимо Його навчати 
нас, Він покаже нам, як збільшити 
наш доступ до Його сили.

У ці останні дні, як ми знаємо, 
будуть землетруси в різних місцях 16. 
Можливо, одне з таких місць буде в 
наших власних домівках, де можуть 
статися емоційні, фінансові або духов-
ні “землетруси”. Сила священства може 
заспокоїти моря та заживити розломи 
в землі. Сила священства може також 
заспокоїти розум та заживити розломи 
в серцях тих, кого ми любимо.

Чи готові ми молитися, постити-
ся, навчатися, шукати, поклонятися 
і служити як чоловіки Бога, щоб нам 
мати таку силу священства? Через те 
що дві маленькі дівчинки так палко 
хотіли запечататися до своєї сім’ї, їхні 
батько і брат були готові заплатити 
ціну, щоб бути носіями Мелхиседеко-
вого священства.

Мої дорогі брати, нам була дана 
священна довіра— повноваження 
Бога благословляти інших. Нехай 
кожен з нас підніметься як чоловік, 
який був висвячений Богом напе-
ред, щоб бути готовим стати носієм 
священства Бога, хоробро бажа-
ючи заплатити будь- яку ціну, щоб 
збільшити свою силу у священстві. 
З тією силою ми можемо допомог-
ти світу підготуватися до Другого 
пришестя Спасителя Ісуса Христа. 
Це Його Церква, яку веде сьогодні 
Його пророк Президент Томас С. 
Монсон, якого я дуже люблю і під-
тримую. Я свідчу про це в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Рассел М. Нельсон, “Благання до 

моїх сестер”, Ліягона, лист. 2015, с. 95.
 2. Учення і Завіти 84:18.
 3. Див. Обов’язки і благословення 

священства: Основний Підручник для 

володарів Священства. Частина А та Б 
(2000); див. також Алма 13:7– 8; Учення 
і Завіти 84:17– 20, 35– 38; Мойсей 1:33, 35.

 4. Див. Учення і Завіти 121:36.
 5. George Albert Smith, in Conference Report, 

Apr. 1905, 62; див. також The Teachings of 
George Albert Smith, ed. Robert and Susan 
McIntosh (1996), 17.

 6. Див. Буття 25:29– 34.
 7. Див. Буття 12:3; 17:2– 8; Галатам 3:29; 

1 Нефій 15:14– 18; Авраам 2:9– 11.
 8. Див. Учення і Завіти 128:20. Спаситель, 

Мойсей та Ілля (інколи відомий як 
Іліяс) спочатку дали ключі Петру, 
Якову та Івану на горі, де Ісуса було 
преображено перед ними (див. Матвій 
17:1– 4; Марк 9:2– 9; Лука 9:28– 30; Учення 
і Завіти 63:21).

 9. 2 Петра 1:4.
 10. Див. 2 Петра 1:5– 10.
 11. Див. Учення і Завіти 4:6 (примітка: тут, 

в одкровенні Джозефу Сміту, Господь 
додав покірність до списку Петра).

 12. Див. 1 Коринтянам 12:4– 11; Мороній 
10:8– 17; Учення і Завіти 46:11.

 13. Див. 2 Нефій 32:3.
 14. Див. 2 Нефій 31:2– 21.
 15. Див. Учення і Завіти 84:19– 20.
 16. Див. Учення і Завіти 45:33.



70 ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ СВЯЩЕНСТВА | 2 КВІТНЯ 2016 Р.

досвід надихнув мене замислитися 
над тим, що означає вести, і що озна-
чає наслідувати.

Ісус Христос—найкращий провідник 
і найкращий послідовник

Якби я у вас запитав: “Хто є най-
кращим провідником з усіх, хто будь- 
коли жив на світі?”,—що б ви сказали? 
Відповідь, звичайно ж, була б—Ісус 
Христос. Він втілює досконалий зра-
зок кожної притаманної провіднику 
якості, яку лише можна уявити.

Та якби я запитав вас: “Хто є най-
кращим послідовником з усіх, хто 
будь- коли жив на світі?”,—чи не була 
б відповідь та сама—Ісус Христос? 
Він є найкращим провідником завдя-
ки тому, що Він є найкращим послі-
довником. Він досконало наслідує 
Свого Батька в усьому.

Світ навчає нас, що провідники 
повинні бути могутніми; Господь 
навчає, що вони повинні бути сми-
ренними. Мирські провідники здо-
бувають силу і вплив завдяки своєму 
таланту, навичкам і багатству. Про-
відники, подібні до Христа, здобува-
ють силу і вплив “через переконання, 

що колись хочу повернутися і під-
нятися на Вінді Рідж.

Протягом наступних років я часто 
чув, як мій тато говорив про Вінді 
Рідж, але ми ніколи не поверталися—
поки одного дня, через 20 років, я не 
подзвонив батьку і не сказав: “Давай 
поїдемо на Вінді”. Ми знову осід-
лали наших коней і почали підйом 
схилом гори. Тепер, коли мені було 
за тридцять, і я вже був досвідченим 
вершником, мене все ж здивувало 
повернення того самого занепокоєн-
ня, яке я відчував дванадцятирічним 
хлопчиком. Та мій батько знав дорогу 
і я йшов за ним.

Зрештою ми дісталися верхівки 
Вінді. Панорама захоплювала дух, і в 
мене виникло непереборне бажання 
повернутися, та цього разу не для 
себе, а для дружини і дітей. Я хотів, 
щоб і вони відчули те, що відчував я.

Протягом років у мене було 
багато можливостей вести моїх синів 
та інших молодих чоловіків у гори, 
так само як мене вів мій батько. Цей 

Стівен В. Oуен
Генеральний президент Товариства молодих чоловіків

Коли мені було 12 років, батько 
взяв мене на полювання в гори. 
Ми прокинулися о 3- й ранку, 

осідлали наших коней і в повній 
темряві почали підйом лісистим схи-
лом гори. Як би сильно я не любив 
полювати з моїм татом, у той момент 
я почувався трохи неспокійно. Ніко-
ли раніше я не бував у цих горах, і 
я не міг бачити дорогу—чи будь- що 
інше. Єдине, що я міг бачити,—це як 
маленький ліхтарик мого тата ледь 
висвітлював сосни попереду нас. А 
що, як мій кінь послизнеться і впа-
де—чи міг він навіть бачити куди він 
ішов? Та мене втішала одна думка: 
“Тато знає, куди він іде. Якщо я йти-
му за ним, усе буде добре”.

І все було добре. Зрештою 
вийшло сонце і ми провели разом 
чудовий день. Коли ми почали 
рух у напрямку домівки, мій тато 
вказав на верхівку крутої гори, яка 
виділялася з- поміж інших. “Це Вінді 
Рідж,—сказав він.—Ось де добре 
полювати”. І я відразу ж зрозумів, 

Найкращі провідники 
є найкращими 
послідовниками
Настануть часи, коли шлях попереду буде здаватися темним,  
але продовжуйте йти за Спасителем. Він знає шлях. Насправді, 
Він—це шлях.



71ТРАВЕНЬ 2016 Р



Ге
не

ра
ль

ні 
ав

то
ри

те
ти

 та
 ге

не
ра

ль
ні 

чи
ни

 Ц
ер

кв
и І

су
са

 Х
ри

ст
а С

вя
ти

х О
ст

ан
ніх

 Д
нів

ПЕ
РШ

Е 
ПР

ЕЗ
ИД

ЕН
ТС

ТВ
О

Ген
рі 

Б. 
Ай

рін
г 

Пе
рш

ий
 ра

дн
ик

Діт
ер

 Ф
. У

хтд
ор

ф 
Др

уги
й р

ад
ни

к
То

ма
с С

. М
он

со
н 

Пр
ези

де
нт Ро

на
ль

д А
. Р

азб
ан

д

КВ
О

РУ
М

 Д
ВА

НА
ДЦ

ЯТ
ЬО

Х 
А

ПО
СТ

О
ЛІ

В

Ніл
 Л.

 Ан
де

рс
ен

Д. 
То

дд
 Кр

іст
оф

фе
рс

он
Кв

ен
тін

 Л.
 Ку

к

Де
від

 А.
 Бе

дн
ар

Дж
еф

фр
і Р

. Х
ол

ла
нд

Ро
бе

рт 
Д. 

Хе
йл

з

Де
йл

 Г.
 Ре

нл
ун

д

М.
 Ра

ссе
л Б

ал
ла

рд
Да

лл
ін 

Х. 
Оу

кс
Ра

ссе
л М

. Н
ел

ьсо
н

Га
рі 

Е. 
Ст

іве
нс

он

ПР
ЕЗ

ИД
ЕН

ТС
ТВ

О
 С

ІМ
ДЕ

СЯ
ТН

ИК
ІВ

Лін
н Г

. Р
об

бін
с

До
на

ль
д Л

. Х
ол

лст
ро

м
Л. 

Уіт
ні 

Кл
ей

тон
Ул

ісс
ес 

Со
ар

ес
Кр

ей
г С

. К
ріс

тен
сен

Річ
ар

д Д
ж. 

Ме
йн

з
Гер

ріт
 В.

 Го
нг



ГЕ
НЕ

РА
ЛЬ

НІ
 А

ВТ
О

РИ
ТЕ

ТИ
 С

ІМ
ДЕ

СЯ
ТН

ИК
И

Ка
рл

 Б.
 Ку

к

Ар
ну

ль
фо

 Ва
ле

нс
уел

а

Ед
ва

рд
 Ду

бе

Ху
ан

 А.
 Ас

ед
а

Хо
се 

А. 
Тей

ксе
йр

а
Ма

йк
л Д

жо
н У

. Те
Дж

озе
ф 

В. 
Сіт

аті

Чі 
Го

нг 
(Се

м)
 Во

нг

Ма
йк

л Т
. Р

інг
вуд

Бр
юс

 Д.
 По

рте
р

Ра
фа

ел
ь Е

. П
іно

По
л Б

. П
ай

пе
р

Ен
тон

і Д
. П

ер
кін

с

Ке
він

 У.
 Пі

рс
он

Ал
ла

н Ф
. П

ек
ер

Бр
ен

т Х
. Н

іль
со

н
Ма

рк
ус 

Б. 
Не

ш

Ка
рл

ос
 А.

 Го
до

й

Ер
іх В

. К
оп

ічк
е

Па
трі

к К
ер

он
По

л В
. Д

жо
нс

он
Дж

ей
мс

 Дж
. Г

ам
ула

С. 
Ск

отт
 Гр

оу
Кр

іст
оф

фе
ль

 Го
лд

ен
Ро

бе
рт 

С. 
Гей

Ед
уар

до
 Га

ва
ре

т

Ен
рік

е Р
. Ф

ал
аб

ел
ла

Ла
рр

і Д
ж. 

Ек
о Х

ак
Ке

він
 Р.

 Ду
нк

ан

Ма
рк

ос
 А.

 Ай
дук

ай
тіс

Хо
се 

Л. 
Ал

он
со

Ян
 С.

 Ар
де

рн

Бе
нх

ам
ін 

Де
 О

йо
с

С. 
Гіф

фо
рд

 Ні
ль

сен

У. 
Кр

ей
г Ц

вік
Кл

ауд
іо 

Д. 
Сів

ік
Хо

рх
е Ф

. С
еб

ал
ло

с
Фр

ан
сіс

ко
 Дж

. В
інь

яс
Ск

отт
 Д.

 Уа
йт

інг
Ка

зух
іко

 Ям
аш

ит
а

Жа
іро

 М
асс

ага
рд

і
Ад

ріа
н О

чо
а

Ке
нт 

Ф.
 Рі

ча
рд

с

Тер
ен

с М
. В

інс
он

Гр
его

рі 
А. 

Шв
ай

це
р

Дж
ей

мс
 Б.

 М
ар

тін
о

Ке
він

 С.
 Га

мі
ль

тон

Пе
р Г

. М
ал

м

Ре
нд

і Д
. Ф

ан
к

Ла
рр

і Р
. Л

оу
ре

нс

Бр
ед

лі 
Д. 

Фо
сте

р
Де

від
 Ф

. Е
ва

нс

Кр
ей

г А
. К

ар
до

н
Уіл

фо
рд

 В.
 Ан

де
рс

ен
Ре

нд
ел

л К
. Б

ен
не

тт

О. 
Він

сен
т Х

ел
ек

Дж
. Д

евн
 Ко

рн
іш

Кл
ауд

іо 
Р. 

М.
 Ко

ста
Ле

Гр
ан

д Р
. К

ер
тіс

 м
ол

.

Йо
н Г

ва
н Ч

оі

Ст
ен

лі 
Г. 

Ел
ліс

Ше
йн

 М
. Б

оу
ен

Де
від

 С.
 Ба

кст
ер

Ме
рв

ін 
Б. 

Ар
но

ль
д

Ла
рр

і Й
. У

ілс
он

Тім
оті

 Дж
. Д

ай
чес

Ст
іве

н Е
. С

но
у

Ло
ур

ен
с Е

. К
ор

бр
ідж

Де
ніе

л Л
. Д

жо
нс

он
Уо

лте
р Ф

. Г
он

сал
ес

ГЕ
НЕ

РА
ЛЬ

НІ
 Ч

ИН
И 

ТО
ВА

РИ
СТ

ВО
 Д

О
П

О
М

О
ГИ

Лін
да

 К.
 Бе

рто
н 

Пр
ези

де
нт

Лін
да

 Ш
. Р

івз
 

Др
уги

й р
ад

ни
к

Ке
ро

л М
. С

тів
ен

с 
Пе

рш
ий

 ра
дн

ик
Бо

нн
і Л

. О
ска

рс
он

 
Пр

ези
де

нт
Ніл

 Ф
. М

ер
ріо

тт 
Др

уги
й р

ад
ни

к
Ке

ро
л Ф

. М
ак

- Ко
нк

і 
Пе

рш
ий

 ра
дн

ик

ТО
ВА

РИ
СТ

ВО
 М

О
Л

О
Д

И
Х 

Ж
ІН

О
К

П
О

ЧА
ТК

О
ВЕ

 Т
О

ВА
РИ

СТ
ВО

Дж
ой

 Д.
 Дж

оу
нс

 
Пр

ези
де

нт
Бо

нн
і Х

. К
ор

до
н 

Др
уги

й р
ад

ни
к

Дж
ин

 Б.
 Бі

нге
м 

Пе
рш

ий
 ра

дн
ик

ТО
ВА

РИ
СТ

ВО
 М

О
Л

О
Д

И
Х 

ЧО
Л

О
ВІ

КІ
В

Ст
іве

н В
. О

уен
 

Пр
ези

де
нт

М.
 Дж

озе
ф 

Бр
о 

Др
уги

й р
ад

ни
к

Ду
гла

с Д
. Х

ол
мс

 
Пе

рш
ий

 ра
дн

ик
Тед

 Р.
 Ка

лл
іст

ер
 

Пр
ези

де
нт

Бр
ай

ан
 К.

 Еш
тон

 
Др

уги
й р

ад
ни

к

Н
ЕД

ІЛ
ЬН

А
 Ш

КО
Л

А

Де
він

 Г.
 Дю

ра
нт 

Пе
рш

ий
 ра

дн
ик

ВЕ
РХ

О
ВН

ИЙ
 Є

ПИ
СК

О
ПА

Т

В. 
Кр

іст
оф

ер
 Уе

дд
ел

л 
Др

уги
й р

ад
ни

к
Дін

 М
. Д

еві
с 

Пе
рш

ий
 ра

дн
ик

Дж
ер

ал
ьд

 Ко
ссе

 
Ве

рх
ов

ни
й є

пи
ско

п

Йо
рг 

Кл
еб

інг
ат

Ла
рр

і С
. К

ач
ер

Уго
 Е.

 М
ар

тін
ес

Кв
іте

нь
 2

01
6 

р.

Кім
 Б.

 Кл
ар

к

Ал
ле

н Д
. Х

ей
ні

Во
н Г

. К
ітч

Ве
рн

 П.
 Ст

ен
фі

лл

Уго
 М

он
той

я

В. 
Ма

рк
 Ба

ссе
т

Ма
рк

 А.
 Бр

егг
Ве

зар
фо

рд
 Т. 

Кл
ей

тон

Ве
ле

рі 
В. 

Ко
рд

он
Жо

ак
ін 

Е. 
Ко

ста
Ма

ссі
мо

 Де
 Ф

ео

Піт
ер

 Ф
. М

еур
с

К. 
Бр

етт
 На

ттр
ес

С. 
Ма

рк
 Па

лм
ер

Га
рі 

Б. 
Са

бін
Ев

ан
 А.

 Ш
му

тц



74 ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ СВЯЩЕНСТВА | 2 КВІТНЯ 2016 Р.



75ТРАВЕНЬ 2016 Р

довготерпіння, м’якість, і лагідність, 
і любов нелицемірну” 1.

В очах Бога найкращі провід-
ники завжди були найкращими 
послідовниками.

Дозвольте мені розповісти вам дві 
історії з мого недавнього спілкування 
з молодими чоловіками Церкви, в 
яких я навчався, що таке бути провід-
ником, і що таке бути послідовником.

Всі ми—провідники
Недавно ми з дружиною відвідува-

ли причасні збори далеко від рідного 
приходу. Перед самим початком 
зборів до мене підійшов молодий 
чоловік і запитав, чи не допоміг би 
я розносити причастя. Я відповів: 
“Із задоволенням”.

Я сів поряд з іншими дияконами 
і запитав того, хто сидів поруч: “Яке 
моє завдання?” Він сказав, що мені 
треба почати розносити з останніх 
рядів залу середньої секції, а він буде 
з іншого боку в тій самій секції і разом 
ми будемо рухатися до перших рядів.

Я сказав: “Я вже давно цього не 
робив”.

Він відповів: “Це нічого. Ви впора-
єтеся. Я відчував те саме коли тільки 
починав”.

Пізніше наймолодший диякон 
кворуму, висвячений лише за кілька 
тижнів до того, виступив на причас-
них зборах. Після зборів інші дияко-
ни обступили його, щоб сказати, як 
вони пишаються своїм товаришем 
з кворуму.

Поспілкувавшись з ними того дня, 
я дізнався, що кожного тижня члени 
усіх кворумів Ааронового священ-
ства того приходу відвідували інших 
молодих чоловіків і запрошували їх 
приєднуватися до своїх кворумів.

Ці молоді чоловіки усі були чудо-
вими провідниками. І було зрозуміло, 
що за ними стояли деякі чудові носії 

Мелхиседекового священства, батьки 
та інші, хто навчав їх їхнім обов’яз-
кам. Такі турботливі дорослі бачать 
цих молодих чоловіків не лише 
такими, якими вони є, але якими вони 
можуть стати. Коли вони говорять з 
цими молодими чоловіками чи про 
них, вони не зосереджуються на 
їхніх недоліках. Замість цього вони 
наголошують на тих чудових якостях 
провідників, які вони демонструють.

Молоді чоловіки, саме так вас 
бачить Господь. Я запрошую вас 
дивитися на себе так само. У вашому 
житті буде час, коли вас покличуть 
вести. Іншим разом від вас очікува-
тиметься, що ви будете послідов-
никами. Але моє послання до вас 
сьогодні таке—незалежно від вашого 
покликання, ви завжди—провідник і 
ви завжди—послідовник. Провідниц-
тво—це вияв учнівства—це просто 

різновид допомоги іншим прийти до 
Христа, що і роблять справжні учні. 
Якщо ви намагаєтеся бути послідов-
ником Христа, тоді ви можете допо-
магати іншим іти за Ним і ви можете 
бути провідником.

Ваша здатність вести не пов’язана 
із вродженою комунікабельністю, 
з навичкою мотивувати або навіть з 
талантом виступати перед аудиторі-
єю. Вона йде від вашого зобов’язання 
наслідувати Ісуса Христа. Вона йде 
від вашого бажання бути, за словами 
Авраама, “кращим послідовником 
праведності” 2. Якщо ви можете це, 
навіть якщо ви недосконалі в цьому, 
але намагаєтеся покращуватися, тоді 
ви є провідником.

Служіння у священстві—це провідництво
В іншій ситуації я був у Новій 

Зеландії і відвідував домівку самотньої 
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матері з трьома дітьми- підлітками. 
Найстаршому сину було 18 років і 
лише минулої неділі він отримав Мел-
хиседекове священство. Я запитав, чи 
була вже у нього можливість застосо-
вувати священство. Він сказав: “Я не 
впевнений, що знаю, що це означає”.

Я сказав йому, що відтепер у 
нього є повноваження надавати 
благословення утішення чи зцілення. 
Я подивився на його матір, поруч 
з якою протягом багатьох років не 
було носія Мелхиседекового свя-
щенства. “Я думаю, було б чудово,—
сказав я,—якби ти дав своїй мамі 
благословення”.

Він відповів: “Я не знаю як”.
Я пояснив, що він може покласти 

руки на голову своєї матері, назвати 
її ім’я, зауважити, що повноваженням 
Мелхиседекового священства він дає 
їй благословення, і сказати усе, що б 
Дух не вклав у його розум і серце, та 
закінчити в ім’я Ісуса Христа.

Наступного дня я отримав від ньо-
го електронного листа. Серед іншого, 
там було сказано: “Сьогодні увечері я 
благословив мою маму. … Я був дуже 
знервований і мав почуття невідпо-
відності, тому я довго молився, щоб 
зі мною був Дух, оскільки без цього 
я не зміг би дати благословення. Коли 
я почав, то повністю забув про себе 

і про мої слабкості. … Я [не очікував], 
що відчуватиму таку величезну духов-
ну та емоційну силу. … Після цього 
дух любові зійшов на мене з такою 
силою, що я не міг контролювати свої 
емоції, тому я обняв свою маму і пла-
кав як дитина. … Навіть зараз, коли я 
пишу це, [я відчуваю] Духа [з такою 
силою, що] ніколи знову не хочу грі-
шити. … Я люблю цю євангелію” 3.

Чи це не надихає—бачити, як 
на перший погляд звичайний моло-
дий чоловік може досягти величних 
результатів завдяки служінню у свя-
щенстві, навіть якщо він має почуття 
невідповідності? Я недавно дізнався, 
що цей молодий старійшина отримав 
місіонерське покликання і наступ-
ного місяця прибуде до Центру 
підготовки місіонерів. Я вірю, що 
він приведе багато душ до Христа, 
оскільки він дізнався, як наслідувати 
Христа у своєму служінні у священ-
стві, починаючи з власної домівки, де 
його приклад має величезний вплив 
на його 14- літнього брата.

Брати, усвідомлюємо ми це чи ні, 
на нас дивляться люди, члени сім’ї, 
друзі і навіть незнайомці. Як для 
носіїв священства, для нас недостат-
ньо лише прийти до Христа, наш 
обов’язок тепер—“запрошувати всіх 
прийти до Христа” 4. Ми не можемо 

задовольнитися духовними благосло-
веннями лише для себе, нам треба 
вести людей, яких ми любимо, до 
тих самих благословень, і, як учням 
Ісуса Христа, нам треба любити 
всіх. Доручення, яке Спаситель дав 
Петру—це також Його доручення 
всім нам: “Ти ж колись, як навернеш-
ся, зміцни браттю свою” 5.

Йдіть за чоловіком з Галілеї
Настануть часи, коли шлях попе-

реду буде здаватися темним, але про-
довжуйте йти за Спасителем. Він знає 
шлях. Насправді, Він—це шлях 6. Чим 
старанніше ви будете приходити 
до Христа, тим глибшим буде ваше 
бажання допомогти іншим відчути 
те, що відчули ви. Ще одне слово для 
цього почуття— це милосердя, яке 
“[Батько] дарував усім, хто є істинни-
ми послідовниками Його Сина, Ісуса 
Христа” 7. Потім ви зрозумієте, що 
самим фактом того, що ви наслідує-
те Ісуса Христа, ви також ведете до 
Нього інших, бо, за словами Прези-
дента Томаса С. Moнсона, “Якщо ми 
йдемо за тим чоловіком із Галілеї, а 
саме за Господом Ісусом Христом, 
то в усіх місцях і в усіх покликаннях 
наш особистий вплив буде спрямова-
ний на добро” 8.

Я приношу свідчення, що це 
Христова істинна Церква. Нас веде 
пророк Бога, Президент Монсон—
величний провідник, який також є 
істинним послідовником Спасителя. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення і Завіти 121:41.
 2. Авраам 1:2.
 3. Особисте листування; правопис 

стандартизовано.
 4. Учення і Завіти 20:59; курсив додано.
 5. Лука 22:32.
 6. Див. Іван 14:6.
 7. Moроній 7:48.
 8. Томас С. Монсон, “Ваш особистий 

вплив”, або Ліягона, трав. 2004, с. 20.
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нам матеріальних речей є і хороше, 
у тому, що має вічну важливість, 
у наших шлюбах, сім’ях і наших 
цінностях, намір замінити початкове 
на модернізоване може призвести до 
глибоких жалкувань.

Я вдячний, що належу до Церкви, 
в якій цінуються шлюб і сім’я. Члени 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів відомі в усьому світі тим, що 
мають найкращі шлюби і сім’ї, які 
лише можна знайти. Я вважаю, що це 
частково завдяки дорогоцінній істині, 
відновленій Джозефом Смітом, що 
шлюби і сім’ї задумані бути вічними. 
Сім’ї існують не лише для зручні-
шого облаштування життя на землі, 
щоб потім, щойно ми дістанемося 
небес, позбавитися їх. Натомість 
вони є основою устрою небес. Вони 
є відлунням целестіального зразка і 
наслідуванням вічної сім’ї Бога.

Але міцні шлюбні і сімейні сто-
сунки не стають такими лише тому, 

Ми робимо це з мобільними 
телефонами, одягом, машинами, 
кар’єрами і, що трагічно, навіть зі 
стосунками.

У той час, як в очищенні нашого 
життя від мотлоху вже непотрібних 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Багато років тому я був у Франк-
фуртському храмі, Німеччина, 
коли помітив подружжя похилого 

віку, які трималися за руки. Турботли-
ва ніжність і тепло, які вони виявляли 
одне до одного, зігріли моє серце.

Я не до кінця розумію, чому ця 
сцена так глибоко запала мені в 
душу. Можливо, то було через ніжну 
любов, яку відчували ці двоє одне 
до одного— переконливий символ 
наполегливості і відданості. Було 
зрозуміло, що це подружжя було 
разом довгий час, і їх почуття одне 
до одного було ще живе і сильне.

Суспільство нетривалого користування
Гадаю, що ще однією причиною 

того, чому ця мила сцена так надов-
го запам’яталася мені, був контраст 
із деякими сучасними настроями. 
У дуже багатьох суспільствах світу 
сьогодні усе, здається, може бути 
одноразовим. Щойно якась річ почи-
нає псуватися чи зношуватися— або 
навіть, якщо ми просто втомилися від 
неї— ми її викидаємо і замінюємо на 
щось модернізоване, щось новіше чи 
блискучіше.

Вшановуючи тих,  
хто зберігає
Якщо ми будемо наслідувати Спасителя в любові, Він певно 
благословить нас і зробить успішними наші праведні зусилля 
зберегти наш шлюб і зміцнити нашу сім’ю.
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що ми є членами Церкви. Вони 
вимагають постійної, цілеспрямо-
ваної праці. Учення про вічні сім’ї 
має надихати нас присвячувати наші 
найкращі зусилля збереженню і 
збагаченню наших шлюбів і сімей. 
Я захоплююся тими, хто зберігав і 
підживлював ці критично важливі 
вічні стосунки й аплодую їм.

Сьогодні я хочу говорити з поша-
ною до тих, хто зберігає.

Зберігати наші шлюби
Протягом років я виконував обря-

ди запечатування для багатьох спов-
нених надій і любові пар. Я жодного 
разу не зустрів нікого, хто, дивлячись 
одне на одного над олтарем, думали, 
що це скінчиться розлученням або 
розбитим серцем.

Але для декого це так.
Якимсь чином, коли дні при-

множуються і колір романтичної 
любові змінюється, є ті, хто посту-
пово припиняє думати про щастя 
одне одного, і починають помічати 
маленькі недоліки. В таких обстави-
нах декого вабить трагічний висно-
вок, що їхні подружжя недостатньо 
розумні, веселі або молоді. І з 
якоїсь причини вони вважають, що 
це дає їм право починати шукати в 
іншому місці.

Брати, якщо це хоч якоюсь мірою 
схоже на вас, я застерігаю вас, що 
ви на дорозі, яка веде до зруйнова-
них шлюбів, зруйнованих домівок 
і розбитих сердець. Я благаю вас 
зупинитися зараз, розвернутися і 
повернутися на безпечний шлях 
цілісності і вірності завітам. І, звичай-
но ж, ті самі принципи стосуються 
наших любих сестер.

Тепер, самотнім братам, які сліду-
ють оманливій ідеї, що їм треба спо-
чатку знайти “досконалу жінку”, перш 
ніж вони зможуть почати серйозно 
зустрічатися чи укласти шлюб, скажу 
лише таке:

Мої любі брати, дозвольте мені 
нагадати вам, що якби досконала жінка 
й існувала, то чи дійсно ви думаєте, 
що вона б вами настільки зацікавилася?

За Божим планом щастя, ми не 
стільки шукаємо когось досконало-
го, скільки людину, з якою протягом 
життя ми могли б поєднати зусилля у 
створенні люблячих, тривалих і більш 
досконалих стосунків. Такою є мета.

Брати, ті, хто зберігають свої 
шлюби, розуміють, що це завдання 
вимагає часу, терпіння, і понад усе— 
благословень Спокути Ісуса Христа. 
Для цього від вас вимагається, щоб ви 
були добрими, не заздрили, не шука-
ли для себе, легко не дратувалися, 

не думали злого і втішалися істиною. 
Інакше кажучи, це вимагає милосер-
дя, чистої любові Христа 1.

І це не станеться миттєво. Чудові 
шлюби розбудовуються цеглина за 
цеглиною, день за днем протягом 
життя.

І це хороша новина.
Бо якими б нудними не були 

ваші стосунки зараз, якщо ви буде-
те продовжувати додавати камінці 
доброти, співчуття, вислуховування, 
жертви, розуміння і безкорисливості, 
зрештою почне зростати величезна 
піраміда.

Якщо здається, що це забирає цілу 
вічність, пам’ятайте— щасливі шлюби 
мають тривати вічність! Тому “не 
втомлюйтеся у доброчинності, бо ви 
закладаєте основи великого [шлю-
бу]. І з малого виходить те, що є 
великим” 2.

Це може бути поступовою 
роботою, але вона не повинна бути 
безрадісною. Насправді, ризикуючи 
сказати щось дуже явне, зауважу, що 
розлучення рідко трапляються, коли 
чоловік і дружина щасливі.

Тому будьте щасливими!
І, брати, здивуйте свою дружину, 

зробивши щось для її щастя.
Ті, хто зберігають свої шлюби, 

вибирають щастя. Хоча це правда, 
що певні види хронічної депресії 
вимагають спеціального лікування, 
я люблю цю перлину мудрості від 
Авраама Лінкольна: “Більшість людей 
щасливі настільки, наскільки вирі-
шать такими бути”. Це добре пере-
гукується зі спорідненою фразою 
з Писань: “Шукайте— і знайдете” 3.

Якщо ми шукаємо недоскона-
лості в нашому подружжі або те, 
що дратує, у нашому шлюбі, ми 
певно це знайдемо, бо у всіх воно 
є. З іншого боку, якщо ми будемо 
шукати хороше, ми певно його 
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знайдемо, оскільки кожен має 
також і хороші якості.

Ті, хто зберігає шлюби, випо-
люють бур’яни і поливають квіти. 
Вони насолоджуються невеликими 
вчинками милості, які запалюють 
ніжні почуття милосердя. Ті, хто 
зберігає шлюби, зберігають майбутні 
покоління.

Брати, згадайте, чому ви 
закохалися.

Щодня працюйте над тим, щоб 
зробити ваш шлюб сильнішим і 
щасливішим.

Мої дорогі друзі, давайте докла-
дати наші найкращі зусилля, аби 
належати до числа тих благословен-
них і щасливих душ, які зберігають 
свої шлюби.

Зберігати наші сім’ї
Я також хочу вшанувати тих, хто 

зберігає свої стосунки зі своїми сім’я-
ми. Кожну сім’ю потрібно зберігати.

Як би чудово не було те, що 
ця Церква відома своїми міцними 
сім’ями, ми часто можемо відчува-
ти, що це мабуть стосується кожної 
сім’ї святих останніх днів, окрім 
нашої. Але насправді досконалих 
сімей не буває.

Кожна сім’я має свої незручні 
моменти.

Як наприклад, коли ваші батьки 
просять вас сфотографувати їх для 
“селфі”, або коли ваша категорична 
тітка каже, що ви усе ще самотні, 
оскільки занадто перебірливі, або 
коли ваш двоюрідний брат із сильни-
ми переконаннями вважає свої полі-
тичні погляди євангельською точкою 
зору, або коли ваш тато організовує 
сімейну фотографію, де всі будуть 
одягнені як персонажі з його улюбле-
ного кінофільму.

І вам дістається костюм Чубакки.
Сім’ї— вони такі.

Ми можемо розділяти спільну 
генетику, та ми не всі однакові. Наші 
духи— унікальні. На нас по- різному 
впливає наш особистий досвід. І 
тому зрештою ми всі виявляємося 
різними.

Замість того, щоб змусити усіх 
ставати такими, як ми задумали, ми 
можемо вибрати насолоджуватися 
цими відмінностями і цінувати їх за 
те, що вони додають у наші життя 
багатство і постійні несподіванки.

Однак, іноді члени наших сімей 
вибирають або роблять те, що є без-
думним, образливим чи аморальним. 
Що нам робити в таких випадках?

Немає єдиного рішення, яке 
покривало б усі ситуації. Ті, хто збе-
рігає свої сім’ї, є успішними тому, 

що радяться зі своїми подружжями 
і сім’ями, шукають волю Господа і 
прислухаються до підказок Святого 
Духа. Вони знають, що те, що під-
ходить одній сім’ї, може не підійти 
іншій.

Однак, одна річ є правильною 
у кожній ситуації.

У Книзі Мормона ми дізнаємо-
ся про народ, який відкрив секрет 
щастя. Протягом поколінь, серед 
них “не було суперечок. … І певно 
не могло бути щасливішого народу 
серед усіх людей, яких було створе-
но рукою Бога”. Як вони цього досяг-
ли? “Через любов Бога, яка жила в 
серцях людей” 4.

Які б не були проблеми вашої 
сім’ї, що б вам не треба було робити 
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для їх вирішення, і першим і остан-
нім варіантом такого вирішення буде 
милосердя, чиста любов Христа. Без 
цієї любові, навіть на перший погляд 
досконалі сім’ї, мають труднощі. З 
нею навіть сім’ї з великими випробу-
ваннями досягають успіхів.

“Милосердя ніколи не минає” 5.
Це є істинним у збереженні шлю-

бів! Це є істинним у збереженні сімей!

Відкласти гординю
Великим ворогом милосердя є 

гординя. Гординя є однією з найго-
ловніших причин того, чому шлюби і 
сім’ї переживають труднощі. Гординя 
є гнівливою, недоброю і заздрісною. 
Гординя перебільшує власну силу й 
ігнорує доброчесність інших. Горди-
ня є егоїстичною і легко дратується. 
Гординя бачить погані наміри там, 
де їх і не було, і ховає власні слаб-
кості за розумними виправданнями. 
Гординя є цинічною, песимістичною, 
гнівливою і нетерплячою. Воістину, 
якщо милосердя— це чиста любов 
Христа, тоді гординя— це визначаль-
на якість Сатани.

Гординя може бути розповсюдже-
ним людським недоліком. Але вона 

не належить до нашого духовного 
спадку, і їй немає місця серед носіїв 
священства Бога.

Життя— коротке, брати. Шкоду-
вання можуть тривати довго— деякі 
відлунюватимуться усю вічність.

Те, як ви ставитеся до вашої 
дружини або дітей, батьків чи братів 
і сестер, може вплинути на багато 
наступних поколінь. Який спадок ви 
хочете залишити вашому потомству? 
Спадок жорстокості, помсти, гніву, 
страху чи ізоляції? Чи спадок любо-
ві, смирення, прощення, співчуття, 
духовного зростання та єдності?

Нам усім потрібно пам’ятати— 
“суд немилосердний на того, хто не 
вчинив милосердя” 6.

Заради ваших сімейних стосунків, 
заради вашої душі, будь ласка, будь-
те милосердними, “милосердя- бо 
ставиться вище за суд” 7.

Відкладіть гординю.
Щиро просити вибачення у ваших 

дітей, дружини, інших членів сім’ї 
або ваших друзів— означає показува-
ти не слабкість, а силу. Чи бажання 
бути правим важливіше, ніж бажання 
створити атмосферу навчання, зці-
лення і любові?

Будуйте мости. Не руйнуйте їх.
Навіть якщо ви не винні, мабуть, 

особливо, якщо ви не винні, нехай 
любов переможе гординю.

Якщо ви це робите, які б у вас 
не були труднощі, вони пройдуть, і 
завдяки любові Бога у ваших серцях, 
суперечки зникнуть. Ці принципи 
збереження стосунків стосуються 
кожного з нас, незалежно від того чи 
ми одружені, розлучені, овдовіли чи 
самотні. Ми усі можемо бути храни-
телями міцних сімей.

Найбільша любов
Брати, у наших зусиллях зберег-

ти наші шлюби і наші сім’ї, як і у 
всьому, давайте наслідувати приклад 
Того, Хто спасає нас. Спаситель заво-
ював наші душі “ласкою Своєю” 8. 
Ісус Христос— наш Господар. Його 
робота— наша робота. Це робота 
спасіння, і вона починається у наших 
домівках.

Любов у тканині плану спасіння 
є безкорисливою і прагне благопо-
луччя інших. Це та любов, яку має до 
нас Небесний Батько.

Якщо ми будемо наслідувати Спа-
сителя в любові, Він певно благосло-
вить нас і зробить успішними наші 
праведні зусилля зберегти наш шлюб 
і зміцнити нашу сім’ю.

Нехай Господь благословить вас у 
ваших невтомних і праведних зусил-
лях бути зарахованими серед тих, 
хто зберігає. Це моя молитва в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. 1 Коринтянам 13:4–7; див.  

також Moроній 7:47.
 2. Учення і Завіти 64:33.
 3. Maтвій 7:7; Лука 11:9; 3 Нефій 14:7.
 4. Див. 4 Нефій 1:15–16.
 5. 1 Коринтянам 13:8; див. також  

Moроній 7:46.
 6. Якова 2:13.
 7. Якова 2:13.
 8. “O Боже, Вічний Батьку”, Гімни, № 99.
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цій роботі, допомагаючи людям 
сягнути вічного життя.

Кожне зусилля священства і кожен 
обряд священства мають на меті 
допомагати дітям Небесного Батька 
змінюватися завдяки Спокуті Ісуса 
Христа, аби стати членами вдоско-
наленої сім’ї. З цього витікає, що 
“велична робота кожної людини— 
вірити в євангелію, дотримуватися 
заповідей і створити та вдоскона-
лювати вічну сім’ю” 2 та допомагати 
іншим робити те ж саме.

Оскільки це істина, то центром 
і метою всього, що ми робимо, 
повинен бути целестіальний шлюб. 
Це означає, що ми повинні прагнути 
запечатування із вічним супутником 
у храмі Божому. Ми також повинні 
заохочувати інших укладати завіти, 
які пов’язують чоловіка і дружину 
навіки разом, з їхньою сім’єю у цьо-
му житті та у прийдешньому світі, й 
дотримуватися цих завітів.

Чому це має таке велике значен-
ня для кожного з нас— молодого чи 
літнього, диякона чи первосвяще-
ника, сина чи батька? Тому що наш 
обов’язок у священстві— зробити 
наші сім’ї та сім’ї людей навколо 
нас центром своєї турботи. Кожне 

Мета плану— дати нам привілей жити 
вічно так, як живе Небесний Батько. 
Цей євангельський план надає нам 
можливість отримати земне життя, 
упродовж якого ми пройдемо пере-
вірку. Нам було дано обіцяння, що 
завдяки Спокуті Ісуса Христа, якщо 
ми будемо виконувати євангельські 
закони і обряди священства, то здо-
будемо вічне життя— найвеличніший 
з усіх Його дарів.

Вічне життя— це таке життя, яким 
живе Бог, наш Вічний Батько. Бог 
сказав, що Його мета— “здійснити 
безсмертя і вічне життя людини” 
(Мойсей 1:39). Отже, велика мета 
кожного носія священства— сприяти 

Президент Генрі Б. Айрінг
Перший радник у Першому Президентстві

Я радий бути з вами цього вечора 
на загальній сесії священства 
Церкви Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів. Це величний момент 
в історії Церкви. Сто вісімдесят два 
роки тому, у 1834 році, в Кертленді, 
шт. Огайо, усі носії священства були 
скликані на збори в дерев’яний буди-
нок розміром 4 на 4 м. На тих зборах 
пророк Джозеф Сміт, як відомо, ска-
зав: “Про долю цієї Церкви і царства 
ви знаєте не більше, ніж дитя, яке 
сидить на колінах своєї матері. Ви не 
розумієте її. … Сьогодні ви бачите 
тут лише жменьку священства, але ця 
Церква заповнить Північну і Південну 
Америку—вона заповнить весь світ” 1.

Мільйони носіїв священства у 
більше ніж 110 країнах зібралися 
на цю сесію. Мабуть, Джозеф Сміт 
передбачав цей час і славетне май-
бутнє, яке ще чекає попереду.

Моє сьогоднішнє послання є 
спробою описати те майбутнє і що 
ми повинні робити, аби стати скла-
довою плану щастя, який Небесний 
Батько приготував для нас. До свого 
народження ми жили у сім’ї з нашим 
піднесеним і вічним Небесним Бать-
ком. Він створив план, завдяки якому 
ми маємо можливість рухатися впе-
ред і розвиватися, аби стати такими, 
як Він. Він зробив це з любові до нас. 

Вічні сім’ї
Наш обов’язок у священстві— зробити свої сім’ї та  
сім’ї людей навколо нас центром своєї турботи.
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важливе рішення має прийматися 
на основі того, який вплив воно 
матиме на сім’ю, аби вона стала 
гідною життя з Небесним Батьком 
та Ісусом Христом. Немає нічого у 
нашому служінні священства важ-
ливішого за це.

Хочу розповісти вам, що це може 
означати для диякона, який зараз 
слухає мене, будучи членом сім’ї та 
членом кворуму.

У його сім’ї можливо є, а може й 
немає регулярної сімейної молитви 
та частих домашніх сімейних вечо-
рів. Якщо його батько, відчуваючи 
цей обов’язок, скликає сім’ю разом на 
молитву або читання Писань, диякон 
може поквапитись, аби з усмішкою 
взяти у цьому участь. Він може заохо-
чувати своїх братів і сестер до участі 
й хвалити їх, коли вони це роблять. 
Він може попросити у свого батька 
благословення перед початком нав-
чального року або в інший момент, 
якщо буде потреба.

А може у нього немає такого 
сповненого віри батька. Однак саме 
бажання його серця мати названий 
досвід принесе силу небес тим, хто 
навколо нього, завдяки його вірі. Вони 
будуть прагнути сімейного життя, яко-
го той диякон прагне у своєму серці.

Учитель в Аароновому священ-
стві може розглядати свій обов’язок 
домашнього вчителя як можливість 
допомагати Господу змінювати життя 
сім’ї. Господь каже в Ученні і Завітах:

“Обов’язок учителя—завжди 
пильнувати Церкву, бути з ними 
і укріпляти їх;

І дивитися, щоб не було ні безза-
коння в Церкві, ні бездушності між 
ними, ні брехні, наклепів, ні лихослі-
в’я” (УЗ 20:53–54).

Подібним же чином священик в 
Аароновому священстві отримує таке 
завдання:

“Обов’язок священиків є пропові-
дувати, вчити, роз’яснювати, напу-
чувати, і христити, і благословляти 
причастя,

І відвідувати дім кожного члена, і 
напучувати їх молитися вголос і таєм-
но, і виконувати всі сімейні обов’яз-
ки” (УЗ 20:46–47).

Ви можете міркувати, як і я, коли 
був юним учителем і священиком, 
як же це можливо виконувати ті 
завдання. Я ніколи не знав, як можу 
напучувати таким чином, щоб це 
спрямувало сім’ю до вічного життя, у 
той же час не ображаючи нікого і не 
виглядаючи критиканом. Я зрозумів, 
що єдине напучування, яке змінює 
серця, приходить від Святого Духа. 
Це відбувається найчастіше тоді, коли 
ми свідчимо про Спасителя, Який був 
і є досконалим членом сім’ї. Якщо ми 
зосереджуємося на своїй любові до 
Нього, гармонія і мир посилювати-
муться у тому домі, який ми відвідує-
мо. Святий Дух буде супроводжувати 
нас у служінні сім’ям.

Юний носій священства може— 
тим, як молиться, як розмовляє і 
заохочує членів сім’ї— привносити 
вплив і приклад Спасителя в їхній 
розум і серце.

Один мудрий провідник священ-
ства показав мені, що він це розуміє. 
Він попросив мого юного сина взяти 
на себе керівництво під час домаш-
нього вчителювання. Він сказав, 

що сім’я може не приймати його 
повчань, але, на його думку, просте 
навчання і свідчення хлопчика мають 
більше шансів проникнути у їхні 
закам’янілі серця.

Що може робити юний старійши-
на, аби допомагати у створенні вічних 
сімей? Можливо, він скоро поїде на 
місію. Він може молитися всім своїм 
серцем, аби мати змогу знаходити, 
навчати і христити сім’ї. Я й досі 
пам’ятаю красивого юнака, його милу 
наречену і їхніх двох малих дівчаток, 
які одного дня сиділи зі мною та моїм 
напарником на місії. Святий Дух був 
присутній та свідчив їм, що євангелію 
Ісуса Христа було відновлено. Вони 
достатньо повірили, настільки, що 
навіть запитали, чи можу я дати благо-
словення їхнім дівчаткам, яке, як вони 
бачили, давали під час одних причас-
них зборів. Вони вже мали бажання, 
аби їхні діти отримали благословення, 
але ще не розуміли, що вищі бла-
гословення доступні лише у Божих 
храмах після укладання завітів.

Я й досі відчуваю біль, коли думаю 
про те подружжя й тих двох малень-
ких дівчинок, які вже мабуть постарі-
ли, не маючи обіцяння вічної сім’ї. Їхні 
батьки мали хоча б слабке уявлення 
про благословення, які можуть стати 
доступними для них. Я сподіваюся, що 
якимось чином десь вони отримають 
можливість стати гідними вічної сім’ї.

Інші старійшини, які зараз їдуть 
на місію, матимуть кращий досвід— 
такий, який мав мій син Метью. 
Разом зі своїм напарником він 
знайшов вдову з вісьмома дітьми, які 
жили в бідності. Він хотів для них 
того, чого хочете і ви— мати вічну 
сім’ю. Моєму синові здавалося, що це 
неможливо, або принаймні малоймо-
вірно на той момент.

Я побував у тому маленькому 
містечку через багато років після 
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того, як мій син охристив цю вдову, 
і вона запросила мене зустрітися зі 
своєю сім’єю у церкві. Мені треба 
було почекати певний час, поки її 
діти з її багатьма онуками, приїдуть 
з різних каплиць у те місце. Один син 
вірно служив у єпископаті, а кожен 
з її дітей був благословенний хра-
мовими завітами та запечатуванням 
сім’ї навічно. Коли я прощався з цією 
дорогою сестрою, вона поклала руки 
мені на пояс (вона була дуже низь-
кою на зріст і ледь могла дістатися 
мені до пояса) та сказала: “Будь 
ласка, скажіть Матео, щоб він приїхав 
у Чилі до того, як я помру”. Завдяки 
тим вірним старійшинам вона отри-
мала щасливе передчуття найбільшо-
го з дарів Бога.

Є те, що має робити кожен 
старійшина, який повертається з 
місії, аби залишатися вірним своєму 
обов’язку прагнути вічного життя для 
себе і тих, кого він любить. Немає 

важливішого зобов’язання у часі чи 
у всій вічності, ніж шлюб. Ви чули 
мудру пораду відвести шлюбу прі-
оритетне місце в своїх планах після 
місії. Вірний служитель у священстві 
мудро це виконає.

Розглядаючи можливості для 
шлюбу, він буде думати про те, що 
він обирає матір для своїх дітей і 
спадок, який вони матимуть. Він зро-
бить вибір після щирих пошуків та 
молитовних роздумів. Він перекона-
ється, що людина, з якою він укладає 
шлюб, поділяє його ідеали стосовно 
сім’ї і його переконаня стосовно 
Господньої мети для шлюбу та що 
вона є тією особою, якій він буде 
готовий довірити щастя своїх дітей.

Президент Н. Елдон Теннер дав 
мудру пораду: “Батьки, яких ви маєте 
шанувати більше, ніж будь- кого 
іншого, є батьками ваших майбут-
ніх дітей. Ті діти удостоєні най-
кращих батьків, яких ви їм можете 

дати— чистих батьків” 3. Чистота 
буде вашим захистом і захистом для 
ваших дітей. Ви зобов’язані дати їм 
це благословення.

І також сьогодні мене чують 
чоловіки і батьки. А що ви можете 
робити? Сподіваюся, що ваше бажан-
ня зробити необхідні зміни в собі та 
у своїй сім’ї, аби одного дня жити в 
целестіальному царстві, зросло. Як 
батько- носій священства разом зі 
своєю дружиною ви можете торкну-
тися серця кожного члена сім’ї, аби 
заохочувати їх з нетерпінням чекати 
на той день. Ви будете ходити на 
причасні збори зі своєю сім’єю, ви 
будете проводити домашні збори, 
де відчуватиметься Дух, ви будете 
молитися з дружиною і з сім’єю та 
готуватися, аби привести сім’ю до 
храму. Ви йтимете з ними шляхом, 
що веде до вічного сімейного дому.

Ви будете ставитися до своєї 
дружини і дітей так, як ставиться 
до вас Небесний Батько. Ви будете 
наслідувати приклад і настанови 
Спасителя, щоб керувати своєю 
сім’єю у Його спосіб.

“Жодна влада чи жодний вплив 
не можуть і не повинні підтриму-
ватися через священство інакше, як 
тільки через переконання, довготер-
піння, м’якість, і лагідність, і любов 
нелицемірну;

Добротою і чистим знанням, що 
вельми звеличує душу без лицемір-
ства і без підступності—

Докоряючи вимогливо в належ-
ний час, коли спонукає Святий Дух; 
а потім виявляючи більше любові 
до того, кому ти докоряв, щоб він не 
ставився до тебе як до свого ворога” 
(УЗ 121:41–43).

Господь сказав батькам- носіям 
священства, якими чоловіками вони 
повинні бути. Він сказав: “Люби 
свою дружину усім своїм серцем 
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і припадай до неї і більше ні до кого” 
(УЗ 42:22). Коли Господь звертається 
як до чоловіків, так і до дружин, Він 
дає заповідь: “Не чини перелюбу, … 
не роби нічого подібного до цього” 
(УЗ 59:6).

Для молоді Господь встановив 
стандарт: “Діти, будьте слухняні в 
усьому батькам, бо це Господеві при-
ємне!” (Колосянам 3:20) і “шануй свого 
батька та матір свою” (Вихід 20:12).

Коли Господь промовляє до всіх 
у сім’ї, Його порада така: любити й 
підтримувати одне одного.

Він просить “намагатися удоскона-
лювати життя кожного … члена” сім’ї, 
“зміцнювати слабких, повертати до 
праведності тих рідних, які збилися 
з пуття і радіти відновленню їхньої 
духовної сили” 4.

Господь також просить, аби ми 
робили все можливе, щоб допомага-
ти нашим померлим родичам бути 
з нами у вічному домі.

Провідник групи первосвящени-
ків, який старанно допомагав людям 

знаходити своїх предків і віднести 
їхні імена до храму, спасав тих, хто 
давно пішов з життя. Багато слів 
вдячності у прийдешньому світі 
почують ті первосвященики, а також 
ті, хто проводив обряди, тому що 
вони не забули про свою сім’ю, яка 
чекає у духовному світі.

Пророки казали: “Найважливіша 
робота Господа, яку ви коли- небудь 
будете виконувати— це робота в сті-
нах вашого власного дому. Домашнє 
вчителювання, робота єпископату та 
інші церковні обов’язки є важливи-
ми, але найважливіша робота відбу-
вається в стінах вашої домівки” 5.

У вашому домі та в служінні свя-
щенства найбільшу цінність мають 
невеликі вчинки, що допомагають 
нам і тим, кого ми любимо, просу-
ватися до вічного життя. Ті вчинки 
можуть здаватися маленькими у цьо-
му житті, але вони принесуть вічні 
благословення у вічності.

Якщо ми вірно виконуємо служін-
ня, щоб допомагати дітям Небесного 

Батька іти до Нього додому, ми 
будемо гідні привітання, яке всі ми 
так хочемо почути, коли закінчиться 
наше земне служіння. Це такі слова: 
“Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти 
в малому був вірний, над великим 
поставлю тебе, увійди до радощів 
пана свого!” (Матвій 25:21).

Серед того “великого”— обіцяння 
незліченної кількості нащадків. Я 
молюся про те, щоб ми могли бути 
гідними й допомогли одне одному 
бути гідними того найвищого бла-
гословення у домі нашого Батька 
і Його улюбленого Сина Ісуса 
Христа. У святе ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви:  

Джозеф Сміт (2007), с. 140.
 2. Bruce R. McConkie, in Conference Report, 

Apr. 1970, 26.
 3. N. Eldon Tanner, Church News, Apr. 19, 

1969, 2.
 4. Bruce R. McConkie, in Conference Report, 

Apr. 1970, 27.
 5. Harold B. Lee, Decisions for Successful 

Living (1973), 248–249.
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знаємо, коли вона може знадобити-
ся нам і коли ми матимемо нагоду 
зробити це.

Під час Другої світової війни мій 
товариш служив у Південній части-
ні Тихого океану, коли його літак 
був збитий над океаном. Він та інші 
члени екіпажу успішно врятували-
ся, вистрибнувши з парашутами з 
палаючого літака, надули рятувальні 
плоти й залишалися на них протягом 
трьох днів.

На третій день вони помітили те, 
що, як їм було відомо, було ряту-
вальним судном. Воно пропливло 
і їх не помітили. Наступного ранку 
воно знову проплило повз них. 
Вони почали впадати у відчай, коли 
зрозуміли, що то був останній день 
перебування рятувального судна в 
цьому районі.

Тоді Святий Дух сказав моєму дру-
гові: “У тебе є священство. Накажи 
рятівникам підібрати вас”.

Він зробив так, як йому і було 
сказано, промовивши: “В ім’я Ісуса 
Христа і владою священства, розвер-
ніться і підберіть нас”.

За кілька хвилин судно вже було 
біля них, і їм допомогли піднятися 
на палубу. Відданий і гідний носій 
священства, перебуваючи в критич-
ній ситуації, використав те священ-
ство, благословивши своє життя і 
життя інших.

Давайте вирішимо, тут і зараз, 
завжди бути готовими, коли для нас 
настане час потреби, наш час для 
служіння, наш час для благословення.

Завершуючи цю сесію генераль-
них зборів священства, я кажу вам, 
що ви— “вибраний рід, священство 
царське” (1 Петра 2:9). Щоб ми 
завжди були гідні цих божественних 
відзнак, я молюсь усім своїм серцем в 
ім’я Ісуса Христа, нашого Спасителя, 
амінь. ◼

Куди б ви не йшли, ваше священ-
ство супроводжує вас. Чи стоїте ви на 
святих місцях? До того, як наразити 
себе і своє священство на небезпеку, 
йдучи в місця або беручи участь у 
заходах, які не гідні вас або того свя-
щенства, зупиніться й подумайте про 
наслідки. Пам’ятайте, хто ви, і ким Бог 
хоче, щоб ви стали. Ви— дитя обіцян-
ня. Ви— чоловік сили. Ви— син Бога.

Цей дорогоцінний дар влади 
священства несе в собі не тільки 
урочисті обов’язки, але й особливі 
благословення для нас і для інших. 
В якій би ситуації ми не були, давай-
те завжди бути гідними прикликати 
силу священства, бо ми ніколи не 

Президент Томас С. Монсон

Мої улюблені брати, я молю-
ся, щоб Дух скеровував мене 
під час виступу цього вечо-

ра. Ми об’єднані спільною ідеєю. 
Нам довірено носити священство 
Бога і діяти в Його ім’я. Ми отрима-
ли священну довіру. Від нас багато 
чого очікується.

У 36 вірші 121 розділу Учення і 
Завітів ми читаємо: “Права священ-
ства нерозривно пов’язані з силами 
небес”. Який чудовий дар ми отрима-
ли! Наш обов’язок берегти й захища-
ти це священство і бути гідними всіх 
славетних благословень, які приго-
тував для нас—і для інших людей 
через нас—наш Небесний Батько.

Священна довіра
Цей дорогоцінний дар влади священства несе в собі не тільки 
урочисті обов’язки, але й особливі благословення для нас і для інших.
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побачила Чеширського кота, у якого 
й спитала: “Яку дорогу мені обрати?”

Кіт відповів: “Все залежить від 
того, куди ти хочеш прийти. Якщо 
ти не знаєш, куди ти хочеш прийти, 
то немає значення і якою дорогою 
ти підеш” 1.

На відміну від Аліси ми знаємо, 
куди хочемо прийти, і нам дійсно 
важливо, якою дорогою ми піде-
мо, бо шлях, по якому ми будемо 
слідувати в цьому житті приведе 
до пункту нашого призначення в 
наступному житті.

Обираймо укріпляти в собі велику 
і сильну віру, яка буде нашим най-
ефективнішим захистом проти планів 
супротивника— справжню віру, таку 
віру, що буде підтримувати нас і 
зміцнить наше бажання вибирати 
правильно. Без такої віри ми ніку-
ди не прийдемо. З нею ми можемо 
досягти наших цілей.

Хоча й вимагається, щоб ми оби-
рали мудро, інколи ми робитимемо 
нерозумний вибір. Дар покаяння, 
наданий Спасителем, дозволяє нам 
регулювати наш курс, щоб ми могли 
повернутися на шлях, який приведе 
нас до целестіальної слави, якої ми 
прагнемо.

Маймо сміливість не йти на ком-
проміси. Завжди обираймо те, що 
складніше й правильне, аніж те, що 
легше й неправильне.

Коли ми думаємо про вибір, який 
робимо щодня в своєму житті— 
зробити цей вибір або той— , якщо 
ми вибираємо Христа, ми зробимо 
правильний вибір.

Про те, щоб це завжди так і було, 
я щиро і смиренно молюсь в ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Адаптовано з книги Льюїса Керрола, 

Alice’s Adventures in Wonderland  
(“Аліса в країні чудес”) (1898), 89.

Останнім часом я думав про вибір. 
Хтось сказав, що стулки брами історії 
обертаються на коротких петлях, і 
те ж з життям людей. Вибір, який ми 
робимо, визначає нашу долю.

Коли ми залишили доземний світ і 
вступили в земне життя, ми принесли із 
собою свободу вибору. Наша мета— 
отримати целестіальну славу, і вибір, 
який ми робимо, здебільшого, визна-
чить досягнемо ми нашої цілі чи ні.

Більшість із вас знайомі з Алісою 
з класичного роману Льюїса Керро-
ла Alice’s Adventures in Wonderland 
(“Аліса в країні чудес”). Ви пам’ятає-
те, як вона підійшла до роздоріжжя, 
маючи обрати одну з двох доріг, 
кожна з яких вела вперед, але в різ-
них напрямках. Поки вона розмірко-
вувала над тим, куди повернути, вона 

Президент Томас С. Монсон

Брати і сестри, перед тим як я 
почну свій офіційний виступ 
сьогодні, я хочу оголосити 

про будівництво 4 нових храмів, які 
у найближчі місяці й роки будуть 
збудовані в наступних місцях: Кіто, 
Еквадор; Хараре, Зімбабве; Белен, 
Бразилія; і другий храм в Ліма, Перу.

Коли я став членом Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів у 1963 
році, було 12 діючих храмів по всій 
Церкві. З освяченням храму в центрі 
Прово два тижні тому, зараз є 150 
діючих храмів по всьому світу. Які 
ж ми вдячні за благословення, які ми 
отримуємо в цих святих домах.

Зараз, брати і сестри, я хочу вира-
зити свою вдячність за можливість 
поділитися деякими думками з вами 
цим ранком.

Вибір
Завжди обираймо те, що складніше й правильне,  
аніж те, що легше й неправильне.

Недільна ранкова сесія | 3 квітня 2016 р.
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У ту мить я вилила своє серце у 
молитві Небесному Батькові, дякую-
чи Йому за знання і віру в те, що сім’ї 
дійсно вічні. Я дякувала за Його Сина 
Ісуса Христа, який уможливив це. Я 
дякувала Йому за свого сина і сказала 
Небесному Батькові, що якщо Він 
хоче привести мого маленького Ітана 
у Свій небесний дім, то я це прийму. 
Я повністю довіряла Небесному 
Батькові і знала, що знову побачу 
Ітана. Я була вдячна, що у кризовий 
момент я мала знання і віру в істин-
ність євангелії. Я відчувала спокій” 1.

Ітан багато тижнів провів у 
лікарні, отримуючи кваліфіковану 
медичну допомогу. Молитви, піст і 
віра близьких людей у поєднанні з 
тією допомогою дозволили хлопчику 
повернутися з лікарні додому, щоб 
бути разом із сім’єю. Він зараз здоро-
вий і добре себе почуває.

Той вирішальний для Мішель 
момент став підтвердженням, що все, 
чого її навчали упродовж життя,— це 
не лише слова, це— істина.

Чи буває так, що ми настільки 
звикаємо до благословень, які маємо 
як члени Церкви Ісуса Христа Святих 

вічні”. Я ділилася посланням про сім’ї 
з хорошими людьми в Мексиці під 
час місії. Я була запечатана до свого 
вічного супутника на час і на всю 
вічність у храмі. Я проводила уроки 
про сім’ї, будучи провідником у Това-
ристві молодих жінок, і розповідала 
історії про вічні сім’ї своїм дітям під 
час домашніх сімейних вечорів. Я 
ЗНАЛА це, але чи я ВІРИЛА у це? Моя 
відповідь надійшла так само швидко, 
як і запитання, що виникло в голо-
ві: Дух підтвердив моєму серцю й 
розуму відповідь, яку я вже знала— я 
ДІЙСНО в це вірю!

Бонні Л. Оскарсон
Генеральний президент Товариства молодих жінок

30 березня, якраз рік тому, 
маленький дворічний Ітан 

Карнесекка з Американ- Форк, шт. 
Юта, потрапив до лікарні з пневмо-
нією та рідиною в легенях. Через 
два дні його стан настільки погір-
шився, що треба було переправи-
ти його гелікоптером до Primary 
Children’s Hospital у Солт- Лейк- Сіті. 
Його стурбованій матері Мішель 
дозволили летіти на передньому 
сидінні й супроводжувати свого 
сина. Їй дали навушники, аби вона 
могла спілкуватися з іншими в гелі-
коптері. Вона могла чути, як лікарі 
допомагають її хворому хлопчику, 
і оскільки вона була медсестрою в 
педіатричному відділенні, Мішель 
знала достатньо, щоб розуміти сер-
йозність стану Ітана.

У цей критичний момент Мішель 
помітила, що вони пролітають прямо 
над Дрейперським храмом у Юті. З 
повітря вона дивилася на долину й 
також могла бачити храм у Джордан- 
Рівер, Окра- Маунтін і навіть віддалік 
Солт- Лейкський храм. У неї виникла 
думка: “Ти віриш чи не віриш у це?”

Вона так розповідає про той 
випадок:

“Я дізналася в Початковому това-
ристві та в Товаристві молодих жінок 
про благословення храму і [що] “сім’ї 

Чи дійсно я вірю?
Якщо все це істина, то ми маємо найвеличніше  
послання надії та допомоги з усіх відомих світові.
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Останніх Днів, що нам не вдається 
повною мірою осягнути диво і велич 
учнівства в істинній Господній Цер-
кві? Чи бувало так, що ми легковаж-
но ставилися до найбільшого дару, 
який можна нам отримати в цьому 
житті? Сам Спаситель навчав: “І, якщо 
ти виконуватимеш Мої заповіді і 
витерпиш до кінця, ти матимеш вічне 
життя—дар, найвеличніший з усіх 
дарів Бога” 2.

Ми віримо, що Церква— це не 
лише хороше місце, куди можна при-
ходити в неділю й навчатися бути 
хорошою людиною. Це не лише 
хороший християнський клуб для 
спілкування, де ми можемо зустріча-
тися з високоморальними людьми. 
Це не лише чудові принципи, яких 
батьки можуть навчати своїх дітей 
вдома, аби вони стали відповідальни-
ми, хорошими людьми. Церква Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів означає 
набагато більше за все це.

Замисліться на мить про гли-
бокі заяви, з якими ми виступаємо 
як Церква. Ми віримо, що та сама 
Церква, яку встановив Ісус Христос, 
коли жив на землі, знову відновлена 
пророком, покликаним Богом у наш 
час, і що наші провідники мають ту 
саму владу й повноваження діяти від 
імені Бога, що і апостоли в давнину. 
Це називається священством Божим. 
Ми заявляємо, що через ці відновлені 
повноваження ми можемо отримати 
спасительні обряди, такі як хрищен-
ня, і насолоджуватися очищуючим 

і вдосконалюючим даром Святого 
Духа, який може бути з нами завж-
ди. У нас є апостоли й пророки, які 
ведуть та скеровують цю Церкву, 
застосовуючи ключі священства, і ми 
віримо, що Бог промовляє до Своїх 
дітей через цих пророків.

Ми також віримо, що ця сила 
священства уможливлює укладання 
завітів та отримання обрядів у святих 
храмах, що дадуть нам можливість 
одного дня повернутися в присут-
ність Бога і жити з Ним вічно. Ми 
також заявляємо, що цією силою сім’ї 
можуть бути поєднані навіки, коли 
подружні пари укладають новий і 
вічний завіт шлюбу у святих будів-
лях, кожна з яких, як ми віримо, в 
буквальному розумінні, є домом Бога. 
Ми віримо, що можемо отримати ці 
спасительні обряди не лише для себе, 
але і для наших предків, які жили на 
землі, не маючи можливості прийняти 
ці важливі спасительні обряди. Ми 
віримо, що у цих же святих храмах 
можемо виконувати обряди за наших 
предків, як їхні повірники.

Ми віримо, що через пророка 
Божого і Його силу ми отримали 
додаткові Писання, додаткове свід-
чення до Біблії, де проголошується, 
що Ісус Христос є Спасителем світу.

Ми заявляємо, що Церква Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів— це 
царство Бога і єдина істинна Церква 
на землі. Вона називається Церквою 
Ісуса Христа, бо Він стоїть на чолі; 
це— Його церква, і все це стало 

можливим завдяки Його викупитель-
ній жертві.

Ми віримо, що ці визначальні 
характеристики не можна знайти в 
жодному іншому місці чи організації 
на цій землі. Якими б хорошими і 
щирими не були інші релігії та цер-
кви, жодна з них не має повноважень 
виконувати обряди спасіння, доступ-
ні в Церкві Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Ми маємо знання про це, але чи ми 
віримо в це? Якщо все це істина, то ми 
маємо найвеличніше послання надії 
та допомоги з усіх відомих світові. 
Віра в це є питанням вічного значення 
для нас і для тих, кого ми любимо.

Щоб повірити, нам необхідно пере-
нести євангелію з голови до серця! Ми 
можемо просто автоматично жити за 
євангелією, бо цього від нас очікують, 
або тому, що це культура, в якій ми 
виросли, або тому, що це звичка. Мож-
ливо, дехто ще не пережив того, що 
відчував народ царя Веніямина після 
його надзвичайної проповіді: “Всі 
заволали в один голос, кажучи: Так, ми 
віримо всім словам, які ти сказав нам; 
і ми знаємо також про їхню надій-
ність і істинність, через Духа Господа 
Вседержителя, Який звершив сильну 
зміну в нас, або в наших серцях, що 
ми вже не маємо бажання чинити зло, 
але постійно чинити добро” 3.

Усім нам потрібно прагнути змінити 
своє серце і саму свою природу, аби 
більше не мати бажання іти шляхами 
світу, однак робити приємне Богові. 
Справжнє навернення— це процес, що 
відбувається упродовж певного часу 
і потребує готовності виявляти віру. 
Воно відбувається, коли ми досліджує-
мо Писання, а не Інтернет. Воно відбу-
вається, коли ми виконуємо заповіді 
Бога. Навернення відбувається, коли 
ми служимо людям навколо нас. Воно 
відбувається завдяки щирій молитві, 
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регулярному відвідуванню храму і 
вірному виконанню Богом даних обо-
в’язків. Воно вимагає послідовності й 
щоденних зусиль.

Мене часто запитують: “Яким є 
найбільше випробування для моло-
ді в наш час?” Я відповідаю, що це 
постійний вплив “великої і просторої 
будівлі” на їхнє життя4. Якщо Книга 
Мормона написана саме для наших 
днів, тоді, звичайно ж, ми не можемо 
не помітити, наскільки стосуються 
всіх нас послання з видіння Легія про 
дерево життя і вплив тих, хто пока-
зував пальцями з великої і просторої 
будівлі та насміхався.

Найбільш засмучує мене опис 
тих людей, які вже подолали вузьку 
і пряму путь, пройшовши крізь імлу 
темряви, ухопилися за жезл із залі-
за, дісталися до своєї мети й почали 
куштувати чистий і смачний плід 
дерева життя. Потім у Писаннях 
сказано, що ті гарно одягнені люди у 
великій та просторій будівлі “насміха-
лися і показували пальцями на тих, хто 
підійшов і куштував плід цього дерева.

І після того, як вони скуштува-
ли цей плід, їм стало соромно перед 
тими, хто насміхався з них; і вони 
відступилися на заборонені дороги 
і зникли” 5.

Ці вірші описують тих з нас, хто 
вже має євангелію Ісуса Христа у 
своєму житті. Чи то ми з народження 
в Церкві, чи проторували свій шлях 
крізь імлу темряви, щоб знайти її, ми 
скуштували від цього плоду, який є 
“найціннішим і найбажанішим з усіх 
плодів” та має потенціал принести 
нам вічне життя, “найвеличніший з 
усіх дарів Бога” 6. Нам потрібно лише 
постійно бенкетувати і не прислухати-
ся до глузіїв наших вірувань, або тих, 
хто любить викликати сумніви, або 
тих, хто знаходить помилки у церков-
них провідників та у вченні. Це— 
вибір, який ми робимо щодня: вірити, 
а не сумніватися. Старійшина М. 
Рассел Баллард закликав нас: “Зали-
шайтеся у човні, користуйтеся своїми 
рятувальними жилетами і тримайтеся 
обома руками” 7.

Як члени Господньої істинної 
Церкви ми вже у човні. Нам не треба 
шукати серед філософій світу істину, 
яка дасть втішення, допомогу і спря-
мування, аби ми безпечно подолали 
випробування життя— ми вже це має-
мо! Як і мати Ітана, яка змогла переві-
рити свої давні вірування і впевнено 
заявити у мить кризи: “Я дійсно в це 
вірю”, ми також можемо це зробити!

Я свідчу, що наше членство у 
Господній Церкві— це безцінний дар. 
Я свідчу, що благословення і спокій, 
які Господь підготував для тих, хто 
є слухняними і вірними, перевищує 
все, що може осягнути людський 
розум. Я залишаю це свідчення разом 
з вами в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Запис з особистого щоденника, 

переданий Бонні Л. Оскарсон.
 2. Учення і Завіти 14:7.
 3. Moсія 5:2.
 4. 1 Нефій 8:26.
 5. 1 Нефій 8:27–28; курсив додано.
 6. 1 Нефій 15:36.
 7. M. Рассел Баллард, “Залишайтея в човні 

і тримайтеся!” Ліягона, лист. 2014, с. 92.
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нашою здатністю уникати випро-
бувань, лиха чи душевного болю. 
Незважаючи на наші щирі благання, 
не кожна буря змінить свій напря-
мок, не кожну недугу буде зцілено і 
ми можемо не повністю розуміти всі 
вчення, принципи або установлений 
порядок, яким навчали пророки, 
провидці та одкровителі. Однак нам 
обіцяно мир— за певної умови.

У євангелії від Івана Спаситель нав-
чав, що, незважаючи на лихо в житті, 
ми можемо бути в доброму гуморі; ми 
можемо мати надію і нам не потрібно 
боятися, оскільки Він проголосив: 
“Щоб мали ви мир у Мені” 3. Віра в 
Ісуса Христа і Його спокутну жертву 
є— і навіки буде— першим принципом 
євангелії і тією основою, на якій збудо-
вано нашу надію на “мир у цьому світі 
і вічне життя у тому світі, що прийде” 4.

Щоб допомогти нам у нашому 
пошуку миру серед щоденних викли-
ків життя, нам був даний простий 
зразок того, як тримати наші думки 
зосередженими на Спасителі, Який 
сказав: “Учись від Мене і слухай Мої 
слова; ходи в лагідності Мого Духа, 
і ти матимеш мир у Мені. Я є Ісус 
Христос” 5.

Старійшина Джозеф Б. Віртлін нав-
чав: “Стрілка на колесі журби рано чи 
пізно вказує на кожного з нас. Кожен 
у свій час мусить пережити страждан-
ня. Нікого не звільнено від цього” 1. … 
“Господь у Своїй мудрості нікого не 
уберігає від суму чи нещастя” 2. Однак 
наша спроможність подорожувати 
цією дорогою у мирі здебільшого 
залежить від того, чи буде, або ні, 
й нам важко думати про Ісуса.

Мир у розумі, спокій у свідомо-
сті та мир у серці не визначаються 

Єпископ В. Крістофер Уедделл
Другий радник у Верховному єпископаті

Кілька років тому нашу дочку 
і зятя попросили проводити 
разом уроки в одному з класів 

Початкового товариства, де було 
п’ять жвавих чотирирічних хлопчиків. 
Нашу дочку призначили вчителем, 
а зятя помічником вчителя, і вони 
докладали усіх зусиль для підтри-
мання атмосфери спокою посеред 
періодичного хаосу, щоб навчати 
дітей євангельським принципам.

Під час одного особливо важкого 
уроку, зробивши кілька зауважень 
одному надто енергійному хлопчику, 
наш зять вивів цього чотирирічного 
бешкетника з класу. Коли вони вже 
вийшли з кімнати і він збирався обго-
ворити з хлопчиком його поведінку 
і необхідність знайти його батьків, 
хлопчик зупинив нашого зятя перш, 
ніж той зміг вимовити хоч слово, і з 
піднятою вгору рукою дуже емо-
ційно випалив: “Іноді,… іноді мені 
просто важко думати про Ісуса!”

У нашій подорожі смертним 
життям, яким би славетним не було 
наше заплановане місце призначен-
ня і якою б радісною не була сама 
подорож, всім нам доведеться зазнати 
випробувань і лиха на нашому шляху. 

Зразок для  
здобуття миру
Щоб отримати мир, якого усі ми прагнемо, нам потрібно 
діяти— учитися в Ісуса Христа, слухати Його слова і ходити з Ним.
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Учитися, слухати і ходити— три 
кроки з обіцянням.

Перший крок: “Учись від Мене”
У книзі Ісаї ми читаємо: “І підуть 

численні народи та й скажуть: “Ходіть 
та зберімось на гору Господню, до 
дому Бога Якового, і доріг Своїх Він 
нас навчить, і ми підемо стежками 
Його! Бо вийде з Сіону Закон, і слово 
Господнє— з Єрусалиму” 6.

У дедалі зростаючій кількості хра-
мів по всій землі ми дізнаємося про 
Ісуса Христа та Його роль у Бать-
ковому плані як Творця цього світу, 
нашого Спасителя і Викупителя та 
джерела миру для нас.

Президент Томас С. Монсон нав-
чав: “Світ, у якому нам доводиться 
жити, може бути місцем, сповненим 
викликів і труднощів. … Якщо ми з 
вами ходимо у святі доми Бога, якщо 
ми пам’ятаємо про завіти, які там 
укладаємо, у нас буде більше сил зно-
сити будь- яке випробування і долати 
будь- яку спокусу. У цьому священно-
му місці ми знайдемо спокій” 7.

Коли я служив у Південній Амери-
ці кілька років тому, на одній конфе-
ренції колу, де я був за дорученням, я 
познайомився з подружньою парою. 
Вони сумували через недавню 
смерть свого новонародженого сина.

Саме на співбесіді під час конфе-
ренції я вперше й зустрівся з братом 
Тумірі та дізнався про його втрату. 
Коли ми говорили, він розповів, що 
не лише сумував через смерть свого 
сина, але й був спустошений дум-
кою про те, що ніколи не побачить 
його знову. Він пояснив, що вони, як 
доволі нові члени Церкви, заощади-
ли достатньо грошей, щоб відвідати 
храм тільки один раз,— перед народ-
женням їхнього хлопчика,— та що їх 
там було запечатано як подружню 
пару і до них були запечатані двоє 

їхніх дочок. Потім він описав, як 
вони заощаджували гроші, щоб ще 
раз повернутися до храму, але досі 
так і не були спроможні поїхати туди 
зі своїм хлопчиком, аби також запеча-
татися і з ним.

Усвідомивши, що він, можли-
во, має неправильне розуміння, я 
пояснив, що насправді він побачить 
свого сина знов, якщо залишиться 
відданим, оскільки запечатувального 
обряду, який поєднав його з дружи-
ною і дочками, було достатньо, щоб 
поєднати його також і з сином, який 
був народжений у завіті.

Здивований, він запитав, чи це 
дійсно так, і коли я підтвердив, що 
так воно і є, він тоді попросив мене 
поговорити з його дружиною, яка не 
може втішитися вже два тижні після 
смерті сина.

Вдень у неділю, після конфе-
ренції, я зустрівся з сестрою Тумірі 
та пояснив також і їй це славетне 
вчення. Біль її втрати був ще гострим, 
але зараз, з проблиском надії, вона 
зі сльозами спитала: “Я справді 
зможу знов тримати на руках мого 
маленького хлопчика? Він дійсно мій, 
навіки?” Я запевнив її, що якщо вона 
дотримається своїх завітів, то, завдяки 
запечатувальній владі, яка є у храмі та 
діє через повноваження Ісуса Христа, 
вона дійсно зможе бути знову зі своїм 
сином і триматиме його на руках.

Сестра Тумірі, хоч і засмучена 
смертю свого сина, пішла з нашої 
зустрічі зі сльозами вдячності та 
миром в душі завдяки священним 
храмовим обрядам, уможливленим 
нашим Спасителем і Викупителем.

Щоразу, коли ми відвідуємо 
храм,— в усьому, що ми чуємо, 
робимо і кажемо; у кожному обряді, 
в якому ми беремо участь; і в кож-
ному завіті, який ми укладаємо,— нас 
спрямовують до Ісуса Христа. Ми 

відчуваємо мир, чуючи Його слова і 
навчаючись з Його прикладу. Прези-
дент Гордон Б. Хінклі навчав: “Ідіть у 
дім Господа і відчуйте там Його Дух, 
і спілкуйтеся з Ним, і ви пізнаєте мир, 
якого в жодному іншому місці не 
знайдете” 8.

Другий крок: “Слухай Мої слова”
“Чи Моїм власним голосом, чи 

голосом Моїх слуг, все одно” 9. 
Від днів Адама і протягом віків до 
нашого сучасного пророка, Томаса 
Спенсера Монсона, Господь про-
мовляв через Своїх уповноважених 
представників. Ті, хто роблять вибір 
слухати слова Господа, виголошені 
Його пророками, і дослухатися до 
них, знайдуть безпеку і мир.

У Книзі Мормона ми знаходимо 
багато прикладів важливості дослу-
хатися до пророчої поради і під-
тримувати пророка, зокрема урок, 
якого навчаємося з видіння Легія 
про дерево життя, описаного у 8- му 
розділі 1- ї книги Нефія. Ще ніколи 
велика і простора будівля не була 
настільки заповненою вщерть або 
ще ніколи шум, який лине з її відкри-
тих вікон, так не вводив в оману, не 
був настільки сповненим глузувань 
і спантеличуючим, ніж у наші дні. 
У цьому уривку ми читаємо про дві 
групи людей та їхню реакцію на 
вигуки з будівлі.
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Починаючи з 26- го вірша, ми 
читаємо:

“І я також роззирнувся навкруги і 
побачив на протилежному березі вод 
ріки велику і простору будівлю. …

І було в ній повно людей, … і 
вони насміхалися і показували паль-
цями на тих, хто підійшов і куштував 
плід цього дерева.

І після того, як вони скуштували 
цей плід, їм стало соромно перед 
тими, хто насміхався з них; і вони 
відступилися на заборонені дороги 
і зникли” 10.

У 33- му вірші ми читаємо про 
людей, які по- іншому реагували на 
глузування і насмішки, що линули 
з тієї будівлі. Легій пояснює, що ті, 
хто знаходився у будівлі, “показували 
пальцем презирства на мене і також 
на тих, хто куштував цей плід; але 
ми не зважали на них” 11.

Ключову різницю між тими, кому 
стало соромно, і вони відступилися 
та зникли, і тими, хто не зважав на 
глузування, що линули з будівлі, і 
був із пророком, описано у двох 
фразах: перша: “після того, як вони 
скуштували”, і друга: “на тих, хто 
куштував”.

Люди з першої групи дісталися 
дерева, побули деякий час із проро-
ком, але тільки спробували скушту-
вати плід. Не продовжуючи його 
куштувати, вони тим самим дозволи-
ли, щоб глузування з великої будівлі 
вплинуло на них, відвертаючи їх від 
пророка і на заборонені шляхи, де 
вони й загубилися.

На відміну від тих, хто скуштував 
і відступився, були ті, хто невпинно 
продовжував куштувати плід. Ці 
люди ігнорували сум’яття, що линуло 
з будівлі, були із пророком і насолод-
жувалися завдяки цьому безпекою 
і миром. Наша відданість Господу і 
Його слугам не може бути частковою. 

Якщо це буде так, ми зробимо себе 
вразливими до впливу тих, хто прагне 
знищити наш мир. Дослухаючись до 
Господа через Його уповноважених 
слуг, ми стоїмо у святих місцях і нас 
неможливо зрушити.

Супротивник пропонує фальшиві 
рішення, які можуть здаватися таки-
ми, що дають відповіді, але насправді 
уводять нас ще далі від миру, якого 
ми прагнемо. Він пропонує міраж, 
який має вигляд легітимності та без-
пеки, але зрештою впаде, подібно до 
великої і просторої будівлі, знищую-
чи всіх, хто шукав миру в її стінах.

Істина знаходиться у простоті 
пісні Початкового товариства: “Каже 
пророк нам: вірність завітам прино-
сить безпеку і мир” 12.

Третій крок: “Ходи в лагідності  
Мого Духа”

Наскільки б далеко ми не зійшли 
зі шляху, Спаситель запрошує нас 
повернутися і ходити з Ним. Це 
запрошення ходити з Ісусом Христом 
є запрошенням супроводити Його до 
Гефсиманії, а з Гефсиманії на Голгофу 
і з Голгофи до гроба в саду. Це запро-
шення спостерігати за Його великою 
спокутною жертвою і застосовувати 
її, бо її вплив є настільки ж індивіду-
альним, як і безкінечним. Це запро-
шення покаятися, прийняти Його 
очищувальну силу і вхопитися за 

Його люблячі, простягнуті назустріч 
руки. Це запрошення бути в мирі.

У якийсь час у нашому житті всі 
ми відчували біль і смуток, пов’яза-
ні з гріхом і провиною, бо “коли ж 
кажемо, що не маєм гріха, то себе 
обманюємо, і немає в нас правди!” 13 
Однак, “коли [наші] гріхи будуть як 
кармазин”, якщо ми застосовуємо 
Спокуту Ісуса Христа і ходимо з 
Ним— через щире покаяння,— вони 
“стануть білі, мов сніг” 14. Хоч нас 
було обтяжено провиною, ми здобу-
демо мир.

Алма молодший був змушений 
усвідомити свої гріхи, коли його від-
відав Господній ангел. Він описав цю 
подію такими словами:

“Моя душа була змучена надмірно 
і виснажена всіма моїми гріхами.

… Так, я бачив, що я повстав 
проти мого Бога, і що я не виконував 
Його святі заповіді” 15.

Серйозно усвідомлюючи тяжкість 
своїх гріхів і зазнаючи цього важкого 
випробування, він продовжує:

“Я пригадав також, що чув, як 
мій батько пророкував людям про 
пришестя якогось Ісуса Христа, Сина 
Божого, щоб спокутувати гріхи світу.

… Я заволав у серці своєму: О 
Ісусе, Ти, Сину Божий, змилуйся наді 
мною” 16.

“І ніколи, аби я не заволав до 
Господа Ісуса Христа за милістю,  
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Інших вона ображає. Ще інші, у т.ч. 
й багато спеціалістів з питань сім’ї, не 
приділяють цій ідеї уваги або відки-
дають її. Багато інших не особливо 
проти неї, але й не особливо за неї. 
Багато хто бажає, щоб ми могли діяти 
відповідно до цієї ідеї, але вважають, 
що наше суспільство більше не може 
і не буде цього робити” 1.

Як Церква, ми віримо в батьків. 
Ми віримо в “ідеал чоловіка, який 
ставить свою сім’ю на перше місце” 2. 
Ми віримо, що “за божественним 
задумом, батько має головувати над 
своєю сім’єю в любові й праведності; 
він відповідає за забезпечення своєї 
сім’ї всім необхідним та її захист” 3. 
Ми віримо, що у своїх взаємодо-
повнюючих сімейних обов’язках, 

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Сьогодні я говоритиму про бать-
ків. Батьки є фундаменталь-
ними у божественному плані 

щастя, і я хочу висловити заохочення 
тим, хто прагне добре виконати це 
покликання. Прославляти і заохочу-
вати батьківство не означає присо-
ромлювати чи зневажати будь- кого. 
Я просто зосереджуюся сьогодні на 
тому хорошому, що можуть роби-
ти чоловіки у своїх найважливіших 
ролях— ролях чоловіка і батька.

Давид Бленкенхорн, автор книги 
Fatherless America (Америка без бать-
ка), ділився своїми спостереженнями: 
“Сьогодні американське суспільство 
у своїй основі розділене і має великі 
розбіжності щодо ідеї батьківства. 
Деякі люди навіть не пам’ятають її. 

Батьки
Я зосереджуюся сьогодні на тому хорошому, що можуть робити 
чоловіки у своїх найважливіших ролях— ролях чоловіка і батька.

я б не отримав прощення гріхів 
моїх. Але ось, я волав до Нього і 
дійсно знайшов спокій моїй душі” 17.

Подібно до Алми, ми також 
знайдемо спокій своїй душі, коли 
ходимо з Ісусом Христом, каємося 
у своїх гріхах і застосовуємо Його 
цілющу силу в нашому житті.

Щоб отримати мир, якого усі 
ми прагнемо, потрібно більше, 
ніж просто бажання. Нам потріб-
но діяти— учитися в Ісуса Христа, 
слухати Його слова і ходити з Ним. 
Можливо ми не будемо в змозі 
контролювати все, що відбувається 
навколо нас, але ми можемо кон-
тролювати те, як нам застосовува-
ти той зразок для здобуття миру, 
який дав нам Господь— зразок, 
завдяки якому стає легко часто 
думати про Ісуса.

Я свідчу, що Ісус Христос— це 
“дорога, і правда, і життя” 18, і що 
лише через Нього ми можемо здо-
бути справжній мир у цьому житті 
та вічне життя у тому світі, що при-
йде. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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“як рівноправні партнери, матері й 
батьки зобов’язані допомагати один 
одному” 4. Ми віримо, що батьки, зов-
сім не будучи зайвими, є унікальними 
і незамінними.

Дехто дивиться на позитивне у 
батьківстві лише в соціальному сенсі, 
оскільки воно робить чоловіків відпо-
відальними за своє потомство, змушує 
їх бути хорошими громадянами і 
думати про потреби інших, доповню-
ючи “материнський внесок у вихо-
вання дітей батьківським внеском. … 
Коротше кажучи, ключове питання для 
чоловіків— це бути батьками. Ключове 
питання для дітей— це мати батьків. 
Ключове питання для суспільства— це 
створювати батьків” 5. Хоча ці думки 
справді є істинними і важливими, усе 
ж ми знаємо, що батьківство— це наба-
гато більше, ніж соціальне поняття чи 

результат еволюції. Роль батька має 
божественне походження, починаючи 
з Небесного Батька і, в цій смертній 
сфері, з батька Адама.

Досконалим, божественним 
виявом батьківства є наш Небес-
ний Батько. Його характер і якості 
включають велику доброту і доско-
налу любов. Його робота і слава— це 
розвиток, щастя і вічне життя Його 
дітей 6. Батьки у цьому занепалому 
світі не можуть навіть і претендувати 
на схожість з Величним на Небесах, 
але у своїх найкращих стараннях 
вони намагаються бути схожими на 
Нього, і вони дійсно виконують Його 
роботу. Їх вшановано дивовижною 
довірою, яка додає розсудливості.

Нам, чоловікам, батьківство 
показує наші слабкості і необхід-
ність вдосконалюватися. Батьківство 
вимагає жертвування, але це джерело 
незрівнянного задоволення і навіть 
радості. Знову ж таки, основною 
моделлю для нас є Небесний Батько, 
Який так полюбив нас, Своїх духов-
них дітей, що віддав Свого Єдино-
народженого Сина заради нашого 
спасіння та піднесення 7. Ісус сказав: 
“Ніхто більшої любови не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів 
своїх” 8. Батьки виявляють цю любов, 
коли щодня покладають своє життя, 
працюючи заради служіння своїм 
сім’ям та для їх підтримки.

Мабуть найголовнішою роботою 
батька є повернення сердець своїх 
дітей до їхнього Небесного Батька. 
Якщо своїм прикладом а також свої-
ми словами батько може продемон-
струвати, як виглядає вірність Богу 
у щоденному житті, тоді той батько 
дає своїм дітям ключ до миру у 
цьому житті і до вічного життя у світі 
прийдешньому 9. Батько, який читає 
Писання своїм дітям і разом з ними, 
знайомить їх з голосом Господа 10.

Ми бачимо, що в Писаннях постій-
но наголошується на відповідально-
сті батьків навчати своїх дітей:

“І знову, якщо батьки мають дітей 
у Сіоні або в будь- якому з його колів, 
які організовано, і не вчать їх розу-
міти вчення про покаяння, віру в 
Христа, Сина живого Бога, і хрищен-
ня й дар Святого Духа рукопокладан-
ням у віці восьми років, гріх буде на 
головах батьків. …

І вони також мають навчати своїх 
дітей молитися і ходити чесно перед 
Господом” 11.

У 1833 році Господь докоряв 
членам Першого Президентства за 
недостатню увагу до обов’язку нав-
чати своїх дітей. Одному з них Він 
сказав особисто: “Ти не навчав своїх 
дітей світлу й істині згідно з заповідя-
ми; і Злочестивий ще досі має владу 
над тобою, і це є причиною твоїх 
страждань” 12.

Батьки мають заново навчати 
дітей закону і роботі Бога у кожному 
поколінні. Як сказав автор псалмів:

“Він поставив засвідчення в Якові, 
а Закона поклав ув Ізраїлі, про які 
наказав був Він нашим батькам заві-
домити про них синів їхніх,

щоб знало про це покоління май-
бутнє, сини, що народжені будуть,— 
устануть і будуть розповідати [потім] 
своїм дітям.

І положать на Бога надію свою, і 
не забудуть діл Божих, Його ж запо-
віді берегтимуть” 13.

Звичайно ж обов’язок навчати 
євангелії розподіляється між бать-
ками і матерями, але Господь чітко 
показав: Він очікує, що саме батьки 
візьмуть на себе відповідальність 
зробити це високим пріоритетом. 
(І давайте не забувати, що нефор-
мальне спілкування, спільна праця і 
відпочинок, а також уміння слухати 
є важливими складовими навчання). 

Батьки виявляють любов, коли працюють, 
служачи своїм сім’ям і підтримуючи їх.

Батьківство вимагає жертв, але воно  
є джерелом незрівнянного задоволення.



95ТРАВЕНЬ 2016 Р

Господь очікує від батьків, що вони 
будуть формувати своїх дітей, а діти 
хочуть і потребують мати приклад.

Я сам був благословенний мати 
взірцевого батька. Пам’ятаю, коли 
мені було років 12, мій батько став 
кандидатом у члени міської ради в 
нашій відносно невеличкій громаді. 
Він не розгортав масштабної передви-
борної кампанії— усе, що я пригадую, 
це що батько доручив нам з братами 
розносити по домівках листівки, в 
яких закликалося голосувати за Пола 
Крістофферсона. Були дорослі, яким я 
вручав листівки, і які зауважували, що 
Пол був хороший і чесний чоловік, і 
що вони без проблем проголосують 
за нього. Моє юне хлопчаче серце 
сповнилося гордості за мого батька. 
Це дало мені впевненість і бажання 
йти його кроками. Він не був доско-
налим, як і жоден з нас, але він був 
чесним і хорошим і був мотивуючим 
прикладом для свого сина.

Дисциплінування і виправлення 
поведінки є складовою навчання. 
Як сказав Павло: “Бо Господь кого 
любить, того Він карає” 14. Але під 
час дисциплінування батько має 
бути дуже уважним, щоб воно навіть 
близько не було схоже на жорсто-
ке поводження, якому ніколи немає 
виправдання. У виправленні поведінки 
мотивацією батька має бути любов і 
скерування від Святого Духа.

“Докоряючи вимогливо в належ-
ний час, коли спонукає Святий Дух; 
а потім виявляючи більше любові 
до того, кому ти докоряв, щоб він не 
ставився до тебе як до свого ворога;

Щоб він міг знати, що твоя вір-
ність сильніша за узи смерті” 15.

Дисциплінування за божествен-
ним зразком не стільки стосується 
покарання, скільки допомоги тим, 
кого ми любимо, на шляху їх 
самовдосконалення.

Господь сказав, що “усі діти мають 
право на утримання своїх батьків, 
доки не виростуть” 16. Заробляння 
коштів це робота посвячення. Хоча 
для забезпечення сім’ї, здебільшо-
го, і слід проводити час окремо 
від сім’ї, але це не те, що заважає 
батьківству— це сама суть того, що 
означає бути батьком. “Робота і 
сім’я— це паралельні обов’язки” 17. Це 
звичайно ж не виправдовує чоловіка, 
який не приділяє уваги своїй сім’ї, 
через кар’єру, або який, впавши в 
іншу крайність, не напружується і 
погоджується з тим, щоб перекласти 
цю відповідальність на інших. За 
словами царя Веніямина:

“І ви не дозволите, щоб ваші діти 
ходили голодні або голі; також не 
дозволите ви, щоб вони порушили 
закони Бога, і билися і сварилися 
один з одним. …

Але ви будете навчати їх іти 
шляхами істини і розсудливості; ви 
будете вчити їх любити один одного, 
і служити один одному” 18.

Ми розуміємо страждання чоло-
віків, нездатних знайти способи і 
засоби, щоб належно утримувати 
свої сім’ї. Це не сором для людей, які 
в даний момент попри свої найкра-
щі зусилля не можуть виконати усі 
обов’язки і функції батьків. “Недієз-
датність, смерть чи інші обставини 
можуть викликати необхідність інди-
відуальної адаптації. Близькі родичі 
мають надавати підтримку, якщо в 
цьому виникатиме необхідність” 19.

Любити матір своїх дітей і виявля-
ти цю любов— це два приклади того 
найкращого, що може зробити батько 
для своїх дітей. Завдяки цьому укрі-
плюється і зміцнюється шлюб, який є 
основою їх сімейного життя і безпеки.

Деякі чоловіки є самотніми бать-
ками, прийомними батьками або 
вітчимами. Багато хто з них дуже 

стараються і роблять найкраще у 
цій, часто складній, ролі. Ми шану-
ємо тих, хто робить усе можливе з 
любов’ю, терпінням і самопожер-
твою заради того, щоб задовольнити 
індивідуальні потреби і потреби сім’ї. 
Необхідно зауважити, що Сам Бог 
довірив Свого Єдинонародженого 
Сина прийомному батьку. Певно, що 
деякою мірою заслуга лежить і на 
Йосипові у тому, що Ісус, коли ріс 
“зростав мудрістю, і віком та благо-
даттю, у Бога й людей” 20.

На жаль, через смерть, занедбан-
ня чи розлучення деякі діти живуть 
без батька. Дехто може мати батьків, 
які присутні фізично, але відсутні 
емоційно або в інший спосіб не 
приділяють уваги чи не надають під-
тримки. Ми закликаємо усіх батьків 

Батько, який читає Писання своїм дітям і 
разом з ними, знайомить їх з голосом Господа.

Господь очікує від батьків, що вони будуть 
впливати на своїх дітей, а діти хочуть і 
потребують мати приклад. 
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чинити краще і ставати кращими. 
Ми закликаємо медіа та індустрію 
розваг показувати відданих і здіб-
них батьків, які щиро люблять своїх 
дружин і розумно скеровують своїх 
дітей, замість того, щоб показувати 
бурчунів чи клоунів або “хлопців, які 
створюють проблеми”, якими занад-
то часто зображені батьки.

Дітям, чия сімейна ситуація склад-
на, ми кажемо, ви через це анітрохи 
не гірші. Іноді випробування свідчать 
лише про те, що Господь вам дові-
ряє. Він може допомогти вам напря-
му і через інших справитися з тим, 
що ви переживаєте. Ви можете стати 
поколінням, можливо найпершим 
у вашій сім’ї, в якому божественні 
зразки, призначені Богом для сімей, 
воістину знайдуть своє втілення і 
благословлять усі наступні покоління.

Молодим чоловікам, які усві-
домлюють свою майбутню роль 
у забезпеченні і захисті сім’ї, ми 
кажемо, готуйтеся зараз через ста-
ранне навчання у школі і планування 
подальшої освіти. Освіта, будь то в 
університеті чи в технічній школі, 
чи у професійному навчанні або 

в подібній програмі, є ключем до 
набуття навичок і здібностей, які вам 
знадобляться. Скористайтеся можли-
вістю спілкуватися з людьми різного 
віку, включаючи дітей, і навчайтеся 
встановлювати здорові і благодатні 
стосунки. Це, як правило, означає 
спілкування з людьми лицем до лиця, 
а іноді і якісь спільні заходи, а не 
лише вдосконалення навичок набору 
текстових повідомлень. Живіть так, 
щоб як чоловік ви несли чистоту 
вашому шлюбу і вашим дітям.

Звертаючись до усього підростаю-
чого покоління, ми кажемо: коли б ви 
не оцінювали свого батька за шкалою 
хороший- кращий- найкращий (і я 
думаю, що ваші оцінки будуть тим 
вищими, чим дорослішими і мудріши-
ми ви ставатимете), вирішіть шану-
вати його і вашу матір своїм власним 
життям. Пам’ятайте про надію батька, 
висловлену Іваном: “Я не маю біль-
шої радости від цієї, щоб чути, що 
діти мої живуть у правді” 21. Ваша 
праведність— це найбільша шана, яку 
може отримати будь- який батько.

Моїм братам, батькам у цій Цер-
кві, я кажу, я знаю, що ви б хотіли 

бути більш досконалим батьком. Я 
знаю, і я хотів би бути таким. Тож, 
попри наші обмеження, давайте 
рухатися вперед. Давайте відкла-
демо вбік перебільшені ідеї щодо 
індивідуалізму та автономії, розпов-
сюджені в сьогоднішній культурі, 
і спершу подумаємо про щастя і 
благополуччя інших. Дійсно, попри 
нашу невідповідність, наш Небес-
ний Батько звеличить нас і зро-
бить так, щоб наші прості зусилля 
приносили плоди. Мене надихає 
історія, яка колись була надрукована 
у журналі New Era (Нова ера). Автор 
розповів наступне:

“Коли я був маленьким, наша 
невелика сім’я жила на другому 
поверсі у двокімнатній квартирі. 
Я спав на дивані у вітальні. …

Мій тато, сталевар, щодня дуже 
рано ішов на роботу. Щоранку він 
… підтикував під мене ковдру і на 
хвилину зупинявся. У напівсні я від-
чував, що мій тато стояв біля дивану, 
дивлячись на мене. Коли я повільно 
прокидався, мені ставало соромно, 
що він там був. Я намагався зробити 
вигляд, наче я сплю. … Я зрозумів, 
що коли він стояв біля мого ліжка, 
він молився за мене з усією своєю 
увагою, силою і зосередженістю.

Щоранку мій тато молився за 
мене. Він молився, щоб мій день 
пройшов добре, щоб я був у без-
пеці, щоб я навчався і готувався до 
майбутнього. Й оскільки він не міг 
бути зі мною до вечора, він молився 
за вчителів і моїх друзів, з якими я 
сьогодні мав зустрічатися. …

Спочатку я не дуже розумів, що 
мій тато робив у ті ранки, коли 
молився про мене. Та коли я подо-
рослішав, я почав усвідомлювати 
його любов до мене і його зацікав-
леність в мені й усьому, що я робив. 
Це один з моїх найулюбленіших 
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спогадів. Лише після багатьох років, 
уклавши шлюб і маючи власних 
дітей, і заходячи до них у кімнати, 
поки вони спали, і молячись за них, 
я повністю усвідомив, що відчував 
до мене мій батько” 22.

Алма свідчив своєму сину:
“Слухай, я кажу тобі, що це саме 

[Христос] дійсно прийде, … ; так, 
Він приходить проголошувати 
радісну новину про спасіння Своє-
му народові.

І от, сину мій, то було священно-
служіння, до якого тебе було покли-
кано, проголошувати цю радісну 
новину цьому народові, щоб підго-
тувати їхню свідомість; або … щоб 
… вони підготували свідомість своїх 
дітей, щоб почути Слово під час 
Його пришестя” 23.

Таким є служіння батьків сьо-
годні. Нехай Бог благословить їх і 
зробить їх здатними виконати його, 
в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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Під час тієї священної події яви-
лися давні пророки, серед яких Ілля, 
який передав ключі для виконання 
важливих храмових обрядів.

Ми відчуваємо, як зараз радіють 
члени Церкви і місіонери в Кіто, 
Еквадор; Харарі, Зімбабве; Белемі, 
Бразилія, та Лімі, Перу, виходячи з 
того, що сталось у Бангкоку, Таїланд, 
один рік тому, коли було оголошено 
про будівництво там храму. Сестра 
Шеллі Сіньор, дружина тодішнього 
президента Таїландської Бангкок-
ської місії, Девіда Сіньора, надіслала 
електронною поштою листа родичам 
і друзям, щоб розповісти, що після 

Старійшина Квентін Л. Кук
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Просування вперед Господнього 
плану спасіння протягом цього 
розподілу повноти часів майже 

неможливо осягнути 1. Прикладом 
цього є оголошення Президентом 
Томасом С. Монсоном про будівниц-
тво 4- х нових храмів, яке пролуна-
ло на цій сесії конференції. Коли в 
1963 р. Президента Монсона було 
покликано стати апостолом, у світі 
було 12 діючих храмів 2. З освяченням 
храму в центрі міста Прово, зараз їх 
150, а коли буде освячено всі храми, 
про будівництво яких оголошено, їх 
стане 177. Тож ми маємо привід для 
смиренної радості.

Сто вісімдесят років тому, саме в 
цей день, 3 квітня 1836 р., пророку 
Джозефу Сміту та Оліверу Каудері 
відкрилось у Кертлендському храмі 
величне видіння. Це сталося рівно 
через тиждень після освячення того 
храму. У цьому видінні вони побачи-
ли Господа, Який стояв над поруч-
нями кафедри храму. Серед іншого 
Спаситель проголосив:

“Нехай серця ваших братів раді-
ють, і нехай радіють серця всього 
Мого народу, який силою своєю 
побудував цей дім у Моє ім’я.

Бо ось, Я прийняв цей дім, і Моє 
ім’я буде тут; і Я являтимуся Моїм 
людям в милості в цьому домі” 3.

Бачити себе у храмі
Брати і сестри, я молюся, щоб кожен з нас шанував Спасителя і 
зробив усі необхідні зміни, аби бачити себе у Його священних храмах.
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того, як вони почули оголошення 
Президента Монсона про будівниц-
тво там храму, було “12 безсонних 
годин і безліч сліз щастя”. О пів на 
дванадцяту ночі вони зателефонува-
ли своїм помічникам президента місії 
і повідомили їм новину. Помічники 
зателефонували всім місіонерам. А 
потім відзвітували, що “вся місія не 
спить посеред ночі і аж підстрибує 
в ліжках від радості”. Сестра Сіньор 
жартівливо увіщувала родичів і дру-
зів: “Будь ласка, не повідомляйте про 
це в Місіонерський відділ!” 4

Глибока духовна реакція членів 
Церкви у Таїланді була такою ж 
сильною. Я переконаний, що мали 
місце духовна підготовка в серцях 
і домівках та прояви з небес, які 
підготовляли святих у місцевостях, 
де будуть розташовані ці новооголо-
шені храми.

У сестри Сіньор у Таїланді було 
кілька особливих ручних дзеркал, 
виготовлених для того, щоб вона 
могла з їхньою допомогою навчати, 
особливо сестер. На дзеркалі був 
вигравіюваний храм і слова “Бач 
себе у храмі”. Коли люди дивилися у 
дзеркало, вони бачили себе у храмі. 
Подружня пара Сіньорів навчала 
зацікавлених Церквою і членів Цер-
кви уявляти себе у храмі та робити 
необхідні зміни у способі життя і 
духовно готуватися до досягнення 
цієї мети.

Цього ранку я закликаю кожного 
з вас, де б ви не жили, бачити себе 
у храмі. Президент Монсон сказав: 
“Поки ви не увійдете до Господньо-
го дому й не отримаєте всіх благо-
словень, які чекають на вас там, ви 
не отримаєте всього, що вам може 
запропонувати Церква. Найважливі-
шими й вінцевими благословеннями 
членства в Церкві є ті благословення, 
які ми отримуємо в храмах Бога” 5.

Незважаючи на нестачу праведно-
сті у світі, ми живемо у священний, 
святий час. Пророки з люблячими 
і сповненими палким прагненням 
серцями протягом століть описували 
наші дні 6.

Пророк Джозеф Сміт, цитуючи кни-
гу Овдія 7 зі Старого Завіту і 1 Петра 8 
з Нового Завіту, визнав величну мету 
Бога у тому, що Він явив хрищення за 
померлих і дозволив нам бути спаси-
телями на горі Сіон 9.

Господь дав процвітання нашо-
му народу і забезпечив ресурсами 
і пророчим скеруванням, щоб ми 
могли бути доблесними у дотриманні 
наших храмових обов’язків як щодо 
живих, так і померлих.

Завдяки відновленій євангелії Ісуса 
Христа ми розуміємо мету життя, 
Батьків план спасіння для Його дітей, 
викупну жертву Спасителя та цен-
тральну роль сімей в устрої небес 10.

Поєднання зростаючої кілько-
сті храмів і передових технологій 
для виконання нашого священного 
обов’язку з сімейної історії заради 
наших предків робить цей час най-
благословеннішим в усій історії. Я 
радію надзвичайній відданості нашої 
молоді в індексуванні та пошуку їхніх 
предків, а потім роботі з виконання 
хрищень і конфірмації у храмі. Ви в 
буквальному сенсі є серед тих, кого 

у пророцтві названо спасителями 
на горі Сіон.

Як нам підготуватися до храму?
Ми знаємо, що праведність і освя-

чення є невід’ємними складовими 
підготовки до храму.

В Ученні і Завітах у 97- му розділі 
написано: “І якщо Мої люди збу-
дують дім Мені в ім’я Господа і не 
дозволять нічому нечистому увійти в 
нього, щоб його не було осквернено, 
Моя слава буде на ньому” 11.

До 1891 року Президент Церкви 
підписував кожну храмову рекомен-
дацію, щоб захистити святість храму. 
Потім цей обов’язок було делеговано 
єпископам і президентам колів.

Ми дуже прагнемо, аби члени 
Церкви жили так, щоб бути гідними 
храмової рекомендації. Будь ласка, 
не вбачайте у храмі якусь віддалену 
і, можливо, недосяжну ціль. Працю-
ючи зі своїм єпископом, більшість 
членів Церкви можуть досягти відпо-
відності всім праведним вимогам у 
відносно короткий період часу, якщо 
мають рішучість стати гідними і пов-
ністю каються у гріхах. Складовою 
цього є готовність простити себе і 
не зосереджуватися на своїх недо-
сконалостях чи гріхах, як на тому, 
що робить нас недостойними увійти 
колись у святий храм.

Спасителева Спокута була здійс-
нена для всіх Божих дітей. Його 
викупительна жертва задовольняє 
вимоги справедливості для всіх тих, 
хто дійсно покаявся. У Писаннях це 
описано надзвичайно чудово:

“Коли ваші гріхи будуть як карма-
зин, стануть білі, мов сніг” 12.

“І не буду вже згадувати їм [їх]” 13.
Ми запевняємо вас, що життя за 

праведними принципами принесе 
вам і вашій сім’ї щастя, самореа-
лізацію і мир 14. Члени Церкви, як 

Особливі ручні дзеркала допомагали  
людям у Таїланді уявити себе в храмі.
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дорослі, так і молодь 15, самі засвідчу-
ють свою гідність, відповідаючи на 
запитання для отримання храмової 
рекомендації. Ключовою вимогою 
є зростання нашого свідчення про 
Бога Батька, Його Сина Ісуса Христа 
та відновлення Його євангелії, і 
наявність досвіду священнослужіння 
Святого Духа.

Благословення храму— численні
Основними благословеннями 

храму є обряди піднесення. Єван-
гельський план зосереджено на 
піднесенні і він включає в себе укла-
дання священних завітів з Богом і їх 
дотримання. Для живих, за винятком 
хрищення і конфірмації, виконання 
цих обрядів і укладання завітів здійс-
нюється у храмі. За померлих у храмі 
виконуються всі спасительні обряди 
і укладаються всі завіти.

Бригам Янг навчав: “Немає нічого 
такого, що Господь міг би зробити 
для спасіння людства, але знехту-
вав це зробити; … усе, що може 
бути виконано для їхнього спасіння, 
незалежно від них, було виконано 
Спасителем і в Ньому” 16.

Церковні провідники організову-
ють коли, приходи, кворуми, допо-
міжні організації Церкви, місії тощо 
у наших каплицях та інших будівлях. 
Господь організовує вічні сім’ї тільки 
у храмах.

Очевидно, що люди зі зламаним 
серцем і скрушеним духом, які повні-
стю покаялися у своїх гріхах, цілко-
вито прийнятні для Господа в Його 
святому домі 17. Ми знаємо, що “не 
дивиться Бог на обличчя” 18. Одним 
з того дорогоцінного, що мені подо-
бається у храмі, є те, що серед його 
відвідувачів немає розрізнення за 
статком, званням або будь- яким ста-
новищем. Ми всі рівні перед Богом. 
Всі вдягнені в біле, щоб показати, що 

ми є чистим і праведним народом 19. 
Усі сидять один біля одного з праг-
ненням у своїх серцях бути гідними 
синами і дочками люблячого Небес-
ного Батька.

Лише подумайте, по всьому 
світу жінки і чоловіки можуть через 
“священні обряди й завіти, які мож-
на отримати у святих храмах, … 
повернутися в присутність Бога [і] … 
об’єднатися навічно” 20. Вони роблять 
це у прекрасній священній кімнаті 
для запечатування, і це доступно всім 
членам Церкви, гідним відвідувати 
храм. Після того, як вони укладають 
ці завіти, вони можуть “бачити себе у 
храм[ових]” дзеркалах, розташованих 
одне навпроти одного. “Разом хра-
мові дзеркала відображають образи 
в обидва боки, які, здається, простя-
гаються у вічність” 21. Ці відображені 
образи допомагають нам думати про 
батьків, дідусів і бабусь та всі попе-
редні покоління. Вони допомагають 
нам усвідомлювати священні завіти, 
які поєднують нас з усіма прийдеш-
німи поколіннями. Це надзвичайно 
важливо і це починається, коли ви 
бачите себе у храмі.

Президент Говард В. Хантер 
радив нам: “Поміркуйте над велични-
ми вченнями, що містяться в молитві 
освячення Кертлендського храму, 
в молитві, яка, за словами проро-
ка Джозефа Сміта, була дана йому 
через одкровення. Це та молитва, 

яка продовжує благословляти нас 
індивідуально, як сімʼї і як народ 
через силу священства, яку Господь 
дав нам, щоб застосовувати в Його 
святих храмах” 22. Ми вчинимо добре, 
якщо вивчимо 109- й розділ Учення і 
Завітів і дослухаємося до увіщування 
Президента Хантера “зробити храм 
Господа величним символом [нашо-
го] членства в Церкві” 23.

Храм також є місцем прихистку, 
вдячності, настанов, розуміння і 
“усього, що стосується царства Бога 
на землі” 24. Протягом мого життя він 
був місцем спокою і миру в світі, 
який буквально перебуває в сум’ят-
ті 25. Як чудово в цьому священно-
му місці залишити позаду клопоти 
цьогосвітні.

Часто у храмі, а також займаючись 
сімейно- історичним пошуком, ми 
відчуваємо спонукання і враження 
від Святого Духа 26. Іноді у храмі заві-
са між нами і тими, хто знаходиться 
по її інший бік, стає дуже тонкою. 
Ми отримуємо додаткову допомогу 
в наших зусиллях бути спасителями 
на горі Сіон.

Кілька років тому в одному з 
храмів у Центральній Америці дру-
жина одного з наших нині почесних 
генеральних авторитетів допомагала 
батьку, матері та їхнім дітям укласти 
вічні завіти у кімнаті для запечату-
вань, де розташовані храмові дзерка-
ла. Коли вони завершили і дивилися 
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в ті дзеркала, вона помітила, що у 
дзеркалі є обличчя, якого не було в 
кімнаті. Вона запитала матір і дізна-
лась, що їхня дочка померла і, відпо-
відно, не була фізично присутньою. 
Тоді померлу дочку за допомогою 
повірниці додали у цей священний 
обряд 27. Ніколи не недооцінюйте 
допомоги з іншого боку завіси, що 
приходить у храмах.

Будь ласка, знайте, як палко ми 
прагнемо, щоб кожен зробив всі 
необхідні зміни, аби стати гідним 
храму. З молитвою оцініть, де ви 
знаходитеся у своєму житті, прагніть 
скерування Духа і поговоріть зі своїм 
єпископом про те, як вам підготува-
тися до храму. Президент Томас С. 
Монсон сказав: “Для вас немає більш 
важливої мети, над якою вам слід 
працювати, ніж стати гідними відві-
дування храму” 28.

Спаситель “є головним, непорушним 
наріжним каменем нашої віри і Його 
Церкви”

Два місяці тому я мав привілей 
брати участь з президентом Генрі Б. 
Айрінгом у переосвяченні храму в 
Суві, Фіджі. То була особлива, свя-
щенна подія. Завдяки мужності пре-
зидента Айрінга і сильним духовним 
враженням, переосвячення відбулося 
незважаючи на найлютіший циклон 
з усіх будь- коли зареєстрованих у 
південній півкулі. Молодь, місіонери 
і члени Церкви отримали фізичний 
і духовний захист 29. У цьому явно 
відчувалася рука Господа. Переос-
вячення храму в Суві, Фіджі, було 
прихистком від бурі. Часто, коли ми 
потрапляємо в шторми життя, ми ста-
ємо свідками того, як Господь Своєю 
рукою дає вічний захист.

Перше освячення храму в Суві, 
Фіджі, 18 червня 2000 р. також було 
незвичайним. Коли будівництво 

храму добігало кінця, група пов-
станців захопила в заручники членів 
парламенту. Середмістя Суви, Фіджі, 
було охоплене мародерством і поже-
жами. Військові оголосили військо-
вий стан.

Як президент території, я вирушив 
з чотирма президентами фіджійських 
колів у казарми Квін Елізабет і ми 
зустрівся там з військовим керівниц-
твом. Після того, як ми дали пояснен-
ня щодо запланованого освячення, 
вони висловили підтримку, але вод-
ночас і занепокоєння щодо безпеки 
Президента Гордона Б. Хінклі. Вони 
рекомендували провести коротке 
освячення без жодних подій поза 
межами храму, таких, як церемонія 
закладення наріжного каменя. Вони 
наголосили, що будь- хто зовні храму 
може стати потенційною жертвою 
насильства.

Президент Хінклі схвалив прове-
дення однієї короткої сесії освячення 
лише з новим президентством храму 
і кількома місцевими провідниками; 
нікого іншого не було запрошено 
через небезпеку. Однак він рішуче 
промовив: “Якщо ми освячуємо храм, 
у нас буде церемонія закладення 
наріжного каменя, оскільки Ісус 
Христос є головним наріжним каме-
нем і це Його Церква”.

Коли ми насправді вийшли назов-
ні, щоб провести церемонію закла-
дення наріжного каменя, там не було 
жодних людей, які не належать до 
Церкви, дітей, ЗМІ або когось іншого. 
Але відданий пророк продемон-
стрував свою мужність і непохитну 
вірність Спасителю.

Згодом, говорячи про Спасителя, 
Президент Хінклі сказав: “Немає рів-
ного Йому. І ніколи не було. І ніколи 
не буде. Дякуємо Богові за дар Його 
Улюбленого Сина, Який віддав Своє 
життя, щоб ми могли жити, і Який є 
головним, непорушним наріжним 
каменем нашої віри і Його Церкви” 30.

Брати і сестри, я молюся, щоб 
кожен з нас шанував Спасителя 
і зробив усі необхідні зміни, аби 
бачити себе у Його священних хра-
мах. Чинячи так, ми можемо досягти 
Його святих цілей і підготувати себе 
та наші сім’ї до всіх благословень, 
які Господь і Його Церква можуть 
дарувати у цьому житті та у вічності. 
Я виголошую моє тверде свідчення, 
що Спаситель живий. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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над Дрезденом, знищивши більше 90 
відсотків міста і не залишивши після 
себе нічого, крім руїн та попелу.

У дуже короткий час місто, яке 
колись прозвали “скринькою дорого-
цінностей”, перестало існувати. Еріх 
Кестнер, німецький письменник, про 
знищення міста написав так: “Тися-
чу років будувалася його краса, а 
повністю знищена була за одну ніч” 1. 
У дитинстві я не міг уявити: як можна 
все знищене війною, яку розпочав 
мій рідний народ, колись відбу-
дувати? Світ навколо нас здавався 
абсолютно безнадійним і без ніякого 
майбутнього.

Минулого року у мене була нагода 
знову побувати у Дрездені. Після 
семидесяти років, що минули після 
війни, Дрезден знову став “скринь-
кою дорогоцінностей”. Руїни були 
розщищені, місто відбудувалося і 
стало навіть ще кращим.

Під час свого приїзду я побачив 
прекрасну лютеранську церкву 
Фрауенкірхе, церкву Богоматері. 

Президент Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у Першому Президентстві

Один мій навʼязливий спогад 
з дитинства починається з 
далекого виття сирен повітря-

ної тривоги, від якого я прокидаюся. 
Потім довго чується інший звук— 
гуркіт і гудіння пропелерів, він посту-
пово сильнішає, поки не розриває 
саме повітря. Добре навчені матірʼю, 
ми, діти, кожний хапаємо свої сумки 
й біжимо на пагорб у бомбосховище. 
Ми мчимо в цілковитій темряві ночі, 
а з неба падають зелені й білі освіт-
лювальні бомби, виявляючи цілі для 
бомбардувальників. Досить дивно, 
проте кожний називає ці освітлю-
вальні бомби різдвяними ялинками.

Мені чотири роки, і я на власні очі 
бачу світ у війні.

Дрезден
Недалеко від місцевості, де жила 

моя сімʼя, було місто Дрезден. Ті, 
хто жив в ньому, мабуть, тисячі разів 
бачили те, що побачив я. Могутні 
шквали вогню, викликані тисячами 
тонн вибухових речовин, пронеслися 

Він покладе вас на 
рамена Свої та й 
понесе вас додому
Так само, як Добрий Пастир знаходить Свою загублену вівцю, так 
буде і з вами: як тільки ви звернетеся своїм серцем до Спасителя 
світу, Він знайде й Вас.
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Побудована в 1700- х роках, вона 
була однією з блискучих доро-
гоцінностей Дрездена, але війна 
перетворила її на уламків. Упродовж 
багатьох років вона так і лежала в 
руїнах, поки нарешті вирішили, що 
Фрауенкірхе треба відбудувати.

Камені зруйнованої церкви були 
збережені та внесені в реєстр; їх, 
якщо було можливо, використали під 
час її відбудови. Сьогодні ви можете 
бачити ці закопчені вогнем камені, як 
сліди від віспи, на її зовнішніх стінах. 
Ці “шрами” є не тільки нагадуванням 
про воєнну історію цієї будівлі, але 
й монументом надії— величним сим-
волом людської здатності відродити 
щось із попелу.

Роздумуючи над історією Дрез-
дена й дивуючись винахідливості 
й прийнятому рішенню людей, які 
відновили те, що було цілковито 
зруйнованим, я відчув приємний 
вплив Святого Духа. Справді, поду-
малось мені, якщо людині по силі 
підняти з руїн, уламків зруйноване 
місто та відбудувати таку захоплю-
ючу дух споруду, що підноситься в 
небо, то наскільки ж більше здатний 
наш Всемогутній Батько відновити 
Своїх дітей, які впали, боролися з 
труднощами або загубилися?

Не має значення, наскільки повно 
зруйнованим може здаватися наше 
життя. Не має значення, наскільки 
можуть бути червоними наші гріхи, 

пекучою— наша гіркота, наскільки 
самотнім, спустошеним або розби-
тим може бути наше серце. Навіть 
ті, хто не має надії, хто живе у відчаї, 
хто втратив довіру, перестав бути 
чесним або відвернувся від Бога, 
можуть бути відновлені. Окрім життя 
тих небагатьох синів загибелі, жодне 
життя не є настільки зруйнованим, 
щоб його не можна було відновити.

Ось вона, радісна новина єван-
гелії: завдяки вічному плану щастя, 
наданому нашим люблячим Небес-
ним Батьком, та безмежній жертві 
Ісуса Христа ми можемо не тільки 
бути викуплені від нашого занепа-
лого стану й бути відновленими до 
чистоти, але й можемо також бути 
піднятими вище уявлень смертних 
людей і стати спадкоємцями вічного 
життя та причасниками Божої слави, 
яку неможливо описати.

Притча про загублену вівцю
Коли Спаситель жив на землі, 

релігійним провідникам Його часу 
не подобалось, що Він проводив час 
з людьми, яких вони клеймили як 
“грішників”.

Можливо, їм здавалось, що Він 
терпимо ставиться до грішної 
поведінки або навіть і потурає їй. 
Можливо, вони вважали, що найкра-
щим способом допомогти грішникам 
покаятися було засудження, висмію-
вання і присоромлення їх.

Спаситель, відчувши, що думали 
фарисеї та книжники, розповів історію:

“Котрий з вас чоловік, мавши сот-
ню овець і загубивши одну з них, не 
покине в пустині тих девʼятидесяти й 
девʼяти, та й не піде шукати загину-
лої, аж поки не знайде її?

а знайшовши, кладе на рамена 
свої та радіє” 2.

Упродовж століть ця притча тра-
диційно тлумачилась як заклик до нас 
діяти, щоб привести назад заблукалу 
вівцю та допомогти тим, хто загубив-
ся. І хоч це так і є і це добре, мені 
цікаво, чи є тут ще якесь значення.

Можливо, найпершою метою Ісу-
са було навчати про працю Доброго 
Пастиря?

Можливо, Він свідчив про Божу 
любов до Своїх норовливих дітей?

Можливо, послання Спасителя 
було таким: Бог все знає про тих, хто 
загубився,— і Він шукатиме їх, і Він 
допомагатиме їм і Він врятує їх?

А якщо це так, то що повинна 
робити та вівця, аби заслужити цю 
божественну допомогу?

Чи треба вівці знати, як користу-
ватися складним секстантом, щоб 
визначити свої координати? Чи треба 
їй вміти користуватися GPS, щоб 
зʼясувати, де вона знаходиться? Чи 
є в неї досвід, як створити якийсь 
додаток, щоб покликати на допомо-
гу? Чи потрібно цій вівці схвалення 
якогось спонсора до того, як Добрий 
Пастир прийде рятувати її?

Ні. Безперечно ні! Ця вівця гідна 
бути божественно врятованою 
просто тому, що її любить Добрий 
Пастир.

Для мене ця притча про загублену 
вівцю є одним з найбільш обнадійли-
вих послань в усіх Писаннях.

Наш люблячий Спаситель, 
Добрий Пастир, знає і любить нас. 
Він знає і любить вас.

Якщо можна відбудувати таке зруйноване місто як Дрезден, Німеччина, то наскільки  
ж більше здатний наш Всемогутній Батько відновити Своїх дітей, які впали, боряться  
з труднощами або загубилися?
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Він знає, коли ви губитесь, і Він 
знає, де ви знаходитесь. Він знає 
ваше горе. Ваші тихі благання. Ваші 
страхи. Ваші сльози.

Не має значення, чому ви 
загубились— через власний непра-
вильний вибір чи через обставини, 
які не змогли контролювати.

Що має значення, так це те, що 
ви Його дитя. І Він любить вас, Він 
любить Своїх дітей.

А тому що Він любить вас, Він вас 
знайде. Він покладе вас на рамена 
Свої, радіючи. І коли Він нестиме вас 
додому, Він казатиме кожному і всім: 
“Радійте зо [М]ною, бо знайшов [Я] 
вівцю [С]вою тую загублену” 3.

Що повинні робити ми?
Але, можете подумати ви, що ж 

вимагається від вас? Дійсно, мені 

потрібно не просто чекати, поки я 
буду врятований.

Хоч наш люблячий Небесний Бать-
ко і бажає, щоб всі Його діти повер-
нулися до Нього, та Він нікого не 
буде силою тягти на небеса 4. Бог не 
буде рятувати нас проти нашої волі.

То що ж ми повинні робити?
Його запрошення просте:
“Верніться до Мене” 5.
“Прийдіть до Мене” 6.
“Наближайтеся до Мене, і Я 

наближатимусь до вас” 7.
Саме цим ми показуємо Йому, 

що хочемо бути врятованими.
А це вимагає хоч трохи віри. Та не 

впадайте в розпач. Якщо ви не може-
те виявити віру прямо зараз, почніть 
з надії.

Якщо ви не можете сказати, що зна-
єте, що Бог є, то ви можете надіятися, 

що Він є. Ви можете захотіти повіри-
ти 8. Для початку цього достатньо.

Потім, діючи з тією надією, звер-
тайтеся до Небесного Батька. Бог 
дасть вам відчути Свою любов, і роз-
почнеться Його праця з врятування 
та перетворення.

З часом ви розпізнаєте Його руку 
у вашому житті. Ви відчуєте Його 
любов. І бажання ходити в Його світлі 
та Його шляхом буде збільшуватися з 
кожним кроком віри, яку ви виявляєте.

Ми називаємо ці кроки віри 
“слухняністю”.

Це слово непопулярне в наші дні. 
Але послушність— це безцінне понят-
тя в євангелії Ісуса Христа, бо ми 
знаємо, що “завдяки спокуті Христа 
все людство може бути спасенним 
через послушність законам і обрядам 
євангелії” 9.

Зростаючи у вірі, ви також повин-
ні зростати у праведності. До цього 
я цитував німецького письменника, 
який був сумував через зруйнування 
Дрездена. Він також написав ось цю 
фразу: “Es gibt nichts Gutes, ausser: 
Man tut es”. Для тих, хто не володіє 
цією небесною мовою, вони перекла-
даються так: “Не існує нічого хоро-
шого, поки ви його не зробите” 10.

Ми з вами можемо якнайкрас-
номовніше говорити про духовне. 
Ми можемо справляти враження на 
людей своїм проникливим, інтелекту-
альним тлумаченням релігійних тем. 
Ми можемо пишномовно говорити 
про релігію та “мрію про [нашу] 
оселю вгорі” 11. Але якщо наша віра 
не змінює спосіб нашого життя— 
якщо наші вірування не впливають 
на наші щоденні рішення,— то наша 
релігія марна і наша віра, якщо й не 
мертва, то точно слабка, і є небезпека, 
що вона з часом зникне 12.

Слухняність— джерело життєвої 
сили віри. Саме завдяки слухняності 

Закопчені вогнем камені, використані у відбудованій лютеранській церкві Фрауенкірхе,  
слугують величним символом людської здатності створювати нове життя з попелу.
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ми приймаємо світло у свою душу.
Але іноді, я думаю, ми неправиль-

но розуміємо, що таке слухняність. 
Ми можемо дивитися на слухняність 
як на саму ціль, а не як на засіб для 
досягнення цілі. Або ми можемо бити 
метафоричним молотком слухняно-
сті по залізному ковадлу заповідей, 
намагаючись перетворити тих, кого 
любимо, постійним накалюванням 
та повторюваними ударами у більш 
святий, божественний матеріал.

Безсумнівно, бувають часи, коли 
нам потрібно суворо закликати до 
покаяння. Дійсно, є такі, до яких 
можна достукатися тільки так.

Але, можливо, є й інша метафора, 
яка може пояснити, чому ми слу-
хаємося заповідей Бога. Можливо, 
слухняність— це те стільки процес зги-
нання, скручування і заганяння нашої 
душі в щось, чим ми не є, а навпаки, 
це процес, завдяки якому ми дізнаємо-
ся, з чого ми насправді зроблені.

Ми створені Всемогутнім Богом. 
Він— наш Небесний Батько. Ми в 
буквальному розумінні Його духовні 
діти. Ми зроблені з божественного 
матеріалу, найціннішого і найви-
шуканішого, і тому ми маємо в собі 
божественну сутність.

Однак тут, на землі, наші думки 
та дії стають обтяженими тим, що є 
зіпсованим, несвятим і нечистим. Пил 
і бруд світу забруднюють нашу душу, 
заважаючи їй усвідомлювати і памʼя-
тати про своє первородство та мету.

Однак усе це не може змінити те, 
ким ми насправді є. Фундаменталь-
на божественність нашої природи 
залишається. І в момент, коли ми 
вибираємо прихилитися серцем до 
нашого улюбленого Спасителя й 
стати на шлях учнівства, відбува-
ється щось дивовижне. Любов Бога 
заповнює наше серце, світло істини 
заповнює наш розум, у нас починає 

зникати бажання грішити, ми більше 
не хочемо ходити у темряві 13.

Ми починаємо дивитися на 
слухняність не як на покарання, 
а як на звільнений шлях до нашої 
божественної долі. І поступово 
зіпсутість, пил і обмеження цієї землі 
починають відпадати. І, зрештою, 
безцінний вічний дух небесної 
істоти, який є в нас, відкривається, 
і сяяння доброчесності стає для нас 
природним.

Ви гідні того, щоб бути врятованими
Мої дорогі брати і сестри, мої 

дорогі друзі, я свідчу, що Бог бачить 
нас такими, якими ми насправді є,—  
і Він вважає нас гідними того, щоб 
бути врятованими.

Можливо, ви відчуваєте, що ваше 
життя зруйноване. Можливо, ви згрі-
шили. Можливо, ви налякані, гніває-
теся, сумуєте чи мучитеся сумнівами. 
Але так само, як Добрий Пастир 
знаходить Свою загублену вівцю, так 
буде і з вами: як тільки ви звернетеся 
своїм серцем до Спасителя світу, Він 
знайде й Вас.

Він врятує вас.
Він підніме вас і покладе на раме-

на Свої.
Він понесе вас додому.

Якщо смертні руки можуть пере-
творити камʼяні уламки й руїни в 
прекрасний дім поклоніння, то ви 
можете мати впевненість і довіру, 
що наш люблячий Небесний Бать-
ко може відбудувати вас і відбудує. 
Його план— збудувати нас так, щоб 
ми стали чимось набагато більшим, 
ніж ми були,— чимось більшим, ніж 
ми можемо навіть собі уявити. З кож-
ним кроком віри, який ми робимо на 
шляху учнівства, ми зростаємо й ста-
ємо істотами вічної слави та безмеж-
ної радості, для яких ми призначені.

Це моє свідчення, моє благо-
словення і моя смиренна молитва 
у священне імʼя нашого Учителя, в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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“веде [нас] чинити добре … [і] судити 
праведно” 9. Він дає “кожній людині 
… [духовний] дар … щоб усі мали 
користь від цього” 10. Він “дає [нам] 
знання” 11 і “пригад[у]є [н]ам усе” 12. 
Через Святого Духа ми “мож[емо] 
бу[ти] освя[ченим]и” 13 і отримати 
“прощення [н]аших гріхів” 14. Він—
“Утішитель”, той самий, кого “обіцяв 
[Спаситель] учням” 15.

Я нагадую всім нам, що Святий 
Дух не дається, щоб контролювати 
нас. Дехто з нас нерозумно шукає 
настанови Святого Духа для прийнят-
тя кожного неважливого рішення 
в нашому житті. Це зменшує Його 
священну роль. Святий Дух поважає 
принцип свободи вибору. Він ніжно 
говорить з нашим розумом і нашим 
серцем про багато важливих питань 16.

Кожний з нас може відчувати 
вплив Святого Духа по-різному. Його 
спонукання будуть відчуватися з різ-
ною мірою інтенсивності в залежно-
сті від наших індивідуальних потреб 
та обставин.

В ці останні дні ми стверджуємо, 
що лише пророк може отримувати 
одкровення через Святого Духа для 
всієї Церкви. Дехто забуває про це, 
подібно до того, коли Аарон і Міріям 
намагалися переконати Мойсея 

Святий Дух дає особисте одкро-
вення, щоб допомогти нам приймати 
важливі життєві рішення стосовно 
освіти, місії, кар’єри, шлюбу, дітей, 
де нам жити з нашими сім’ями тощо. 
Для вирішення таких питань Небес-
ний Батько хоче, щоб ми використа-
ли свою свободу вибору, оглянули 
ситуацію своїм розумом з точки зору 
євангельських принципів та предста-
вили рішення Йому в молитві.

Особисте одкровення є важливим, 
проте це лише одна складова роботи 
Святого Духа. Як говориться в Писан-
нях, Святий Дух також свідчить про 
Спасителя та Бога Батька 6. Він навчає 
нас “мирним речам царства” 7 і спо-
нукає “збагати[т]ись надією” 8. Він 

Старійшина Роберт Д. Хейлз
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати та сестри, 
я звертаюся сьогодні до вас 
як слуга Господа, а також 

як прадідусь. Звертаючись до вас 
та моїх дорогих нащадків, я буду 
навчати та свідчити про чудовий 
дар Святого Духа.

Я почну з визнання світла Христа, 
яке “засвічує кожну людину, яка при-
ходить у світ” 1. Кожен з нас отримує 
користь від цього святого світла. Воно 
“в усьому і серед усього”2, і дозволяє 
нам відрізняти добро від зла 3.

Проте Святий Дух відрізняється 
від світла Христа. Він—третій член 
Божества, окрема особа з духовним 
тілом, яка має священні обов’язки і 
єдину мету з Батьком і Сином 4.

Як члени Церкви ми можемо постій-
но відчувати напарництво Святого 
Духа. Через відновлене священство 
Бога нас христять зануренням для 
відпущення наших гріхів і потім нас 
конфірмують в члени Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. Під час 
цього обряду нам дають дар Святого  
Духа рукопокладанням носіями 
священства 5. Після цього ми можемо 
отримати напарництво Святого Духа 
і утримувати його, завжди пам’ятаючи 
Спасителя, виконуючи Його заповіді, 
покаявшись в наших гріхах та гідно 
приймаючи причастя в Суботній день.

Святий Дух
Я виражаю свою любов і вдячність Небесному Батьку за дар  
Святого Духа, через який Він відкриває Свою волю та підтримує нас.
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погодитися з ними. Але Господь нав-
чав їх і нас. Він сказав:

“Якщо буде між вами пророк, то 
Я, Господь, дамся пізнати в видінні 
йому. …

Говорю Я з ним уста до уст” 17.
Інколи супротивник спокушає 

нас хибними ідеями, які ми можемо 
сплутати зі Святим Духом. Я свідчу, 
що вірність у виконанні заповідей 
та дотриманні завітів захистить нас 
від обману. Через Святого Духа ми 
зможемо відрізнити тих фальшивих 
пророків, які навчають заповідей 
людських як учення 18.

Коли ми отримуємо натхнення 
Святого Духа для самих себе, буде 

мудрим пам’ятати, що ми не можемо 
отримувати одкровення для інших. Я 
знаю одного молодого чоловіка, який 
сказав молодій жінці: “Мені наснило-
ся, що ти станеш моєю дружиною”. 
Молода жінка подумала про це 
ствердження і потім відповіла: “Коли 
мені насниться те саме, я прийду до 
тебе і тоді ми поговоримо”.

Кожен з нас може спокуситися на 
те, щоб дозволити нашим особистим 
бажанням усунути скерування Свято-
го Духа. Пророк Джозеф Сміт благав 
Небесного Батька про дозвіл, щоб 
позичити перші 116 сторінок Книги 
Мормона Мартіну Гаррісу. Джозеф 
думав, що то була хороша ідея. 

Спочатку Святий Дух не давав йому 
стверджувальних почуттів. В кінці 
кінців Господь все-таки дозволив 
Джозефу позичити сторінки. Мар-
тін Гарріс загубив їх. На деякий час 
Господь забрав у пророка дар пере-
кладу, і Джозеф навчився болючому, 
проте цінному уроку, який вплинув 
на залишок його служіння.

Святий Дух—найважливіший 
для відновлення. Стосовно того, як, 
будучи юнаком, пророк Джозеф 
читав Якова 1:5, він розповів: “Ще 
ніколи жоден уривок з Писань не 
зворушував людського серця з такою 
силою, як тоді ці слова зворушили 
моє” 19. Сила, про яку говорив Джозеф 
Сміт,—це вплив Святого Духа. В 
результаті Джозеф пішов у гай неда-
леко від дому і став на коліна, щоб 
запитати Бога. Перше Видіння, що 
було наслідком цього, справді було 
винятково важливим і чудовим. Про-
те шлях до того особистого візиту 
Батька й Сина розпочався зі спону-
кання Святого Духа помолитись.

Відкриті істини відновленої єван-
гелії з’явилися за зразком пошуку в 
молитві, і потім отримання спону-
кань від Святого Духа та слідуван-
ня за ними. Обдумайте ці декілька 
прикладів: переклад Книги Мормона; 
відновлення священства та його 
обрядів (починаючи з хрищення); 
та організація Церкви. Я свідчу вам, 
що сьогодні одкровення від Господа 
Першому Президентству і Дванад-
цятьом приходить за таким самим 
священним зразком. Це той самий 
священний зразок, який дозволяє 
отримати особисте одкровення.

Ми шануємо всіх тих, хто сліду-
вав Святому Духу, щоб отримати 
відновлену євангелію, починаючи 
з членів власної сім’ї Джозефа Сміта. 
Коли молодий Джозеф сказав своєму 
батькові про візит Моронія, його 
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батько отримав підтверджувальне 
свідчення для самого себе. Відразу 
ж Джозефа звільнили від його обо-
в’язків на фермі і заохотили слідува-
ти настановам ангела.

Як батьки і провідники, давайте 
чинити так само. Давайте заохочу-
вати наших дітей та інших слідувати 
настановам Святого Духа. Роблячи 
це, давайте слідувати прикладу Свя-
того Духа самі, скеровуючи м’якістю, 
лагідністю, добротою, довготерпін-
ням і любов’ю нелицемірною 20.

Святий Дух є каналом зв’язку 
для Божої роботи в сім’ях і по всій 
Церкві. Усвідомлюючи це, дозволь-
те поділитися кількома особистими 
прикладами прояву Святого Духа 
в моєму власному житті та служінні 
в Церкві. Я пропоную їх як особисте 
свідчення того, що Святий Дух благо-
словляє нас усіх.

Багато років тому ми з сестрою 
Хейлз запланували провести особли-
ву вечерю для декого з моїх колег 
по роботі у нас вдома. По дорозі 
додому з офісу у мене було відчут-
тя, що я маю зупинитися біля дому 
вдови, домашнім вчителем якої я був. 
Коли я постукав в двері сестри, вона 
сказала: “Я молилася про те, щоб ви 
прийшли”. Звідки прийшло те відчут-
тя? Від Святого Духа.

Одного разу після тяжкої хворо-
би я головував на конференції колу. 
Щоб зберегти сили, я запланував 
залишити каплицю відразу після сесії 
провідників священства. Проте одра-
зу після заключної молитви Святий 
Дух спитав мене: “Куди ти йдеш?” 
У мене було натхнення потиснути 
руки кожному, хто залишав кімнату. 
Коли підійшов один молодий старій-
шина, до мене прийшло натхнення 
дати йому особливе послання. Він 
опустив очі і я чекав, коли він під-
веде їх і подивиться на мене, щоб 

я міг сказати: “Молись Небесному 
Батьку, слухай Святого Духа, слідуй 
спонуканням, які тобі даються, і все 
буде добре в твоєму житті”. Пізніше 
президент колу розповів мені, що 
молодий чоловік щойно повернув-
ся з місії раніше. Президент колу, 
діючи згідно з чітким натхненням, 
пообіцяв батькові молодого чоло-
віка, якщо він приведе свого сина 
на збори священства: “Старійшина 
Хейлз поговорить з ним”. Чому я 
зупинився, щоб потиснути руки всім? 
Чому я зупинився, щоб поговорити з 
цим особливим молодим чоловіком? 
Що було джерелом моєї поради? Це 
просто: Святий Дух.

На початку 2005 року до мене 
прийшло натхнення підготувати 
послання на генеральній конференції 
про літні місіонерські пари. Після 
конференції один брат розповів: 
“Коли ми слухали конференцію … 
Дух Господа негайно торкнувся моєї 
душі. … Я чітко зрозумів послання 
для мене та для моєї дорогої дружи-
ни. Нам треба було служити на місії, 
і зробити це треба було зараз. Коли 
я … подивився на свою дружину, то 
зрозумів, що вона отримала те саме 
відчуття від Духа” 21. Що спричини-
ло цю сильну одночасну відповідь? 
Святий Дух.

Моїм власним нащадкам і усім 
тим, хто чує мій голос, я свідчу про 
особисте одкровення та постій-
ний потік щоденного скерування, 

застереження, заохочення, сили, 
духовного очищення, втіхи та 
миру, які прийшли в нашу сім’ю 
через Святого Духа. Через Святого 
Духа, ми відчули “великі [Христові] 
лагідні милості” 22 та чудеса, які не 
зникають 23.

Я приношу своє особливе свід-
чення про те, що Спаситель живе. Я 
висловлюю свою любов і вдячність 
Небесному Батьку за дар Святого 
Духа, через який Він відкриває Свою 
волю та підтримує нас в нашому 
житті. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
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Мормона: Ще одного свідчення про 
Ісуса Христа, і обітниць, даних кож-
ному члену Церкви та місіонеру, які 
пам’ятають про цінність душ 3.

Господь пам’ятає і запевнює наро-
ди та людей. У ці дні сумяття і потря-
сінь 4 “одні колесницями хваляться, 
а інші кіньми, а ми будем хвалитись 
Ім’ям Господа, нашого Бога” 5, Якому 
покірні “хвилі та вітри” 6. У “тяжкі 
часи” 7 ми “пам’ята[ємо], що не діяння 
Бога зруйновано, але діяння людей” 8.

По-друге, ми можемо завжди 
пам’ятати Його, з вдячністю визнаю-
чи Його руку в нашому житті.

Часто можна чітко побачити 
Господню руку в нашому житті, 
обмірковуючи події після того, як 
вони сталися. Християнський філо-
соф, Сорен Кайєргард сказав про 
це так: “Життя слід усвідомлювати, 
озираючись у минуле. Але … жити 
слід, вдивляючись у майбунє” 9.

Моя люба мама недавно відсвят-
кувала свій 90-й день народження. 
Вона з вдячністю свідчила про Божі 
благословення під час кожної важ-
ливої події у її житті. Сімейні історії, 
сімейні традиції і сімейні узи допо-
магають нам з вдячністю пам’ятати 
минуле, водночас надаючи зразки та 
надію для майбутнього. Лінії влади 
священства та патріарші благосло-
вення є свідченням того, як Божа 
рука вплинула на цілі покоління.

Чи доводилося вам колись думати 
про себе, як про власну живу пам’ят-
ну книгу,—яка відображає те, що і як 
ви вибрали пам’ятати?

Наприклад, коли я був молодшим, 
мені дуже хотілося грати в шкільній 
баскетбольній команді. Я тренував-
ся і тренувався. Одного дня тренер 
вказав на нашого відомого на весь 
штат центрового, зростом 1 м 93 см, 
та нашого зіркового форварда, зро-
стом 1 м 88 см, і сказав мені: “Я можу 

подумала: “Хто це може мені дзвони-
ти? Я ж не давала цей номер нікому!”

Запам’ятовування—і забування—є 
також складовою нашої вічної подо-
рожі. Час, свобода волі та пам’ять 
допомагають нам вчитися, зростати 
і зміцнювати віру.

Як сказано в словах відомого гімну:

Згадаймо Божі плоть і кров
В святу причасну мить, …
Щоб не згубить Його любов,
Щоб з Духом душі злить! 1

Щотижня, причащаючись, ми 
укладаємо завіт завжди пам’ятати 
Його. Виходячи з близько 400 згаду-
вань у Писаннях слова пам’ятати, 
ось шість способів, у які ми можемо 
завжди пам’ятати Його.

По-перше, ми можемо завжди 
пам’ятати Його, довіряючи Його  
завітам, обіцянням і запевненням.

Господь пам’ятає Свої вічні заві-
ти—від часів Адама і до дня, коли 
потомство Адама “сприйме істину й 
дивитиметься вгору, тоді Сіон поди-
виться вниз, і здригнуться від радості 
всі небеса, і затремтить від радості 
земля” 2.

Господь пам’ятає Свої обіцяння, 
в тому числі обіцяння зібрати роз-
сіяний Ізраїль за допомогою Книги 

Старійшина Герріт В. Гонг
З президентства сімдесятників

Дорогі брати і сестри, коли 
я служив в Азії, люди іноді 
запитували: “Старійшино Гонг, 

скільки людей живуть в Азійській 
території Церкви?”

Я сказав: “Половина населення 
світу—3,6 мільярда людей”.

Хтось спитав: “Чи важко пам’ятати 
всі їхні імена?”

Запам’ятовування—і забування—є 
складовою повсякденного життя. 
Наприклад, одного разу, моя дружи-
на шукаючи всюди, де вона поділа 
свій новий мобільний телефон, 
зрештою вирішила подзвонити на 
нього з іншого телефону. Почувши 
дзвінок свого телефону, моя дружина 

Завжди пам’ятати Його
Я смиренно свідчу і молюся, щоб ми завжди пам’ятали  
Його—в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, де ми можемо бути.
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включити тебе в команду, але, скорі-
ше за все, ти ніколи не гратимеш”. Я 
пам’ятаю, з якою добротою він потім 
підбадьорив мене: “Чому б тобі не 
спробувати себе в футболі? У тебе 
добре вийде”. Моя сім’я раділа, коли 
я забив свій перший гол.

Ми можемо пам’ятати тих, хто 
дав нам шанс, а потім другий шанс, 
з чесністю, добротою, терпінням та 
підбадьоренням. І ми можемо стати 
тим, кого інші пам’ятатимуть [за те, 
що він зробив], коли вони найбіль-
ше потребували допомоги. З вдяч-
ністю пам’ятати допомогу інших і 
скеровуючий вплив Духа—це ще 
один спосіб, у який ми пам’ятаємо 
Його. Саме так ми підраховуємо 
наші численні благословення і бачи-
мо, що зробив Бог 10.

По-третє, ми можемо завжди 
пам’ятати Його, довіряючи Госпо-
ду, коли Він запевняє нас: “Ось, хто 
покаявся у своїх гріхах, того про-
щено, і Я, Господь, не пам’ятаю їх 
більше” 11.

Повністю покаявшись, зокрема 
зізнавшись у наших гріхах і поли-
шивши їх, ми запитуємо разом з 
Еношем, коли нашу провину змито: 
“Господи, як це сталося?” і чує-
мо відповідь: “Через твою віру в 
Христа” 12, і Його прохання: “Прига-
дай ти Мені” 13.

Коли ми покаялися і провідники 
священства проголосили нас гідни-
ми, нам не потрібно продовжувати 
зізнаватися і зізнаватися у цих скоє-
них в минулому гріхах. Бути гідним 
не означає бути досконалим. За Його 
планом щастя нас закликають лагідно 
перебувати в мирі протягом нашої 
подорожі життям, щоб одного дня 
стати досконалими у Христі 14, не 
хвилюватися завжди, не почуватися 
збентеженими чи нещасливими через 
нашу теперішню недосконалість. 

Пам’ятайте, Він знає все, про що ми 
не хочемо, щоб хтось інший знав 
про нас,—і все одно любить нас.

Іноді життя випробовує те, 
наскільки ми покладаємося на Божі 
милість, справедливість і судження 
та довіряємо Його заклику, що несе 
свободу, дозволити Його Спокуті зці-
лити нас, коли ми прощаємо інших 
і себе.

Одна молода жінка в іншій країні 
подала заяву, щоб обійняти посаду 
журналіста, але службовець, який 
призначав на посади, був безжаліс-
ним. Він сказав їй: “Своїм підписом 
я гарантую вам, що ви не станете 
журналісткою, але будете чистити 
каналізацію”. Вона була єдиною жін-
кою у бригаді чоловіків, які чистили 
каналізацію.

Минули роки і ця жінка стала 
чиновником. Одного дня до неї при-
йшов чоловік, якому був потрібен її 
підпис для отримання роботи.

Вона спитала: “Ви пам’ятаєте 
мене?” Він не пам’ятав.

Вона сказала: “Ви не пам’ятає-
те мене, але я пам’ятаю вас. Своїм 
підписом ви гарантували мені, що 

я ніколи не стану журналісткою. 
Своїм підписом ви послали мене 
чистити каналізацію, єдиною жінкою 
у бригаду чоловіків”.

Вона сказала мені: “Я відчуваю, що 
маю поставитися до цього чоловіка 
краще, ніж він поставився до мене—
але мені це не під силу”. Іноді така 
сила не всередині нас, але її можна 
знайти у пам’ятанні про Спокуту 
нашого Спасителя Ісуса Христа.

Коли довіру зраджено, мрії 
зруйновано, серця розбиті, а потім 
розбиті знов, коли ми прагнемо спра-
ведливості та потребуємо милості, 
коли наші кулаки стискаються і наші 
сльози ллються, коли нам потрібно 
знати, за що триматися і що відпу-
стити, ми можемо завжди пам’ятати 
Його. Життя не настільки жорстоке, 
яким воно іноді може видаватися. 
Його безкінечне співчуття може 
допомогти нам знайти нашу дорогу, 
і правду, і життя 15.

Якщо ми пам’ятаємо Його слова 
і приклад, ми не будемо ображати 
чи ображатися.

Батько мого друга працював 
механіком. Його сумлінна праця 
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відображалася навіть на його ретель-
но вимитих руках. Одного дня хтось 
у храмі сказав батькові мого друга, 
що перед служінням там йому слід 
мити руки. Замість того, щоб обра-
зитися, цей добрий чоловік почав 
ретельно мити сімейний посуд 
руками у дуже мильній воді перед 
відвідуванням храму. Він уособлює 
тих, хто “зійде на гору Господню” і 
“буде стояти на місці святому Його” 
з найчистішими руками і найщирі-
шим серцем 16.

Якщо у нас є недобрі почуття, 
заздрість чи почуття образи, або 
якщо у нас є причина, щоб попроси-
ти прощення в інших, зараз слушний 
час це зробити.

По-четверте, Він закликає нас 
пам’ятати, що Він завжди радий при-
вітати нас вдома.

Ми навчаємося, коли запитуємо 
і досліджуємо. Але, будь ласка, не 
переставайте досліджувати, доки не 
прибудете—як сказав Т. С. Елліот—
“туди, де [ви] починали і не відчує-
те, наче ви тут вперше” 17. Коли ви 
будете готові, будь ласка, знов, наче 
в перший раз, відкрийте своє серце 
для Книги Мормона. Будь ласка, 
моліться зі справжнім наміром, знов, 
наче в перший раз.

Довіртеся тим давнім або ледь 
відчутним спогадам. Хай вони збіль-
шать вашу віру. З Богом немає точки 
неповернення.

Давні та сучасні пророки благали 
нас не допускати того, щоб людські 
страхи, недоліки чи слабкості—
інших людей чи наші власні—змушу-
вали нас не помічати істини, завіти та 
викупительну силу в Його відновле-
ній євангелії 18. Це особливо важливо 
у Церкві, де кожен з нас зростає 
завдяки своїй недосконалій участі. 
Пророк Джозеф Сміт сказав: “Я ніко-
ли не казав вам, що я досконалий; 

але в одкровеннях, яких я навчав, 
немає помилок” 19.

По-п’яте, ми можемо завжди пам’я-
тати Його в Суботній день завдяки 
причастю. Наприкінці Свого земного 
священнослужіння і на початку Свого 
священнослужіння у воскресінні наш 
Спаситель взяв хліб та воду і попро-
сив, щоб ми пам’ятали Його тіло і 
кров 20, “бо щоразу, коли ви робити-
мете це, ви згадуватимете цю годину, 
коли Я був з вами” 21.

Обрядом причастя ми засвідчуємо 
Богу Батьку, що ми бажаємо взяти на 
себе ім’я Його Сина і завжди пам’я-
тати Його, і дотримуватися Його 
заповідей, які Він дав нам, щоб Його 
Дух міг завжди бути з нами 22.

Як навчає Амулек, ми пам’ятаємо 
Його, коли молимося про наші лани, 
наші отари і наші сімейства, і коли 
ми пам’ятаємо про нужденних, роз-
дягнених, хворих і стражденних 23.

Зрештою, по-шосте, наш Спаситель 
закликає нас завжди пам’ятати Його, 
оскільки Він завжди пам’ятає нас.

У Новому Світі наш воскреслий 
Спаситель запросив присутніх під-
ходити, один за одним, щоб вкласти 

свої руки до Його боку і відчути 
сліди цвяхів на Його руках і Його 
ногах 24.

У Писаннях воскресіння описане 
такими словами: “кожна кінцівка і 
суглоб будуть відновлені до … свого 
належного і досконалого стану” і 
“навіть волосину з голови не буде 
загублено” 25. Якщо це так, тоді поду-
майте чому на досконалому, воскрес-
лому тілі нашого Спасителя все ще є 
рани на Його боці та сліди цвяхів на 
Його руках і ногах 26.

Іноді в історії людства смертних 
людей страчували, розпинаючи на 
хресті. Але тільки наш Спаситель, Ісус 
Христос, обнімає нас, все ще маючи 
ті сліди Своєї чистої любові. Лише 
Він виконав пророцтво—бути підня-
тим на хресті, щоб Він міг привести 
кожного з нас, по імені, до Себе 27.

Наш Спаситель проголошує:
“Так, вони можуть забути, але  

Я не забуду тебе.
Отож на долонях Своїх Я накрес-

лив тебе” 28.
Він свідчить: “Я є Той, Кого було 

піднято. Я є Ісус, Якого було розіп’я-
то. Я є Син Божий” 29.
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працює з біженцями по всьому світу 
впродовж багатьох років.

Нам, членам Церкви як народу, не 
треба глибоко занурюватися в історію, 
щоб пригадати часи, коли ми були 
біженцями, яких знову і знову жорсто-
ко виганяли з домівок і ферм. У кінці 
минулого тижня, кажучи про біженців, 
сестра Лінда К. Бертон попросила 
жінок у Церкві подумати, про таке: 
“А якби їхня історія була моєю історі-
єю?” 5. Їхня історія є нашою історією, 
і не такою вже й давньою.

В уряді й усьому суспільстві дуже 
емоційно обговорюється, кого вважа-
ти біженцями і що треба робити, щоб 
допомогти їм. Мої роздуми не мають 
на меті жодним чином підключитися 
до цієї гарячої дискусії, ні комен-
тувати імміграційну політику, але 
натомість зосередитися на людях, які 
були змушені залишити свої домівки і 
країни через війни, до започаткування 
яких вони зовсім не причетні.

Спаситель знає, що означає бути 
біженцем—Він ним був. Зовсім 
малою дитиною Ісус разом із сім’єю 
втік до Єгипту, щоб не потрапити 
під убивчі мечі Ірода. У різні періо-
ди Свого служіння Ісус знаходився 
в небезпечних обставинах і Його 
життя було під загрозою, а зрештою 
Він підкорився планам злочестивих 
людей, які заподіяли Йому смерть. 
Можливо, зважаючи на це, ще більш 

Старійшина Патрик Керон
Сімдесятник

“Бо Я голодував був і ви нагоду-
вали Мене, прагнув і ви напо-
їли Мене, мандрівником Я був 

і Мене прийняли ви.
Був нагий і Мене зодягли ви. …
Поправді кажу вам: що тільки вчи-

нили ви одному з найменших братів 
Моїх цих, те Мені ви вчинили” 1.

За оцінками у світі зараз приблиз-
но 60 млн. біженців, і це означає, що 
“1 зі 122 чоловік … був змушений 
втікати зі свого дому” 2 і половина з 
них—діти 3. Страшно, коли думаєш 
про кількість цих людей і про те, що 
це означає в житті кожної людини. 
Зараз я виконую доручення у Європі, 
куди за минулий рік прибуло 1250000 
цих біженців з країн Близького Сходу 
і Африки, де відбуваються воєнні дії 4. 
Ми бачимо, що багато з них прибу-
вають, маючи лише той одяг, що є на 
них і той, який вони можуть привезти 
з собою у невеликій валізі. Велика 
частина цих людей має гарну освіту, 
і всі вони були змушені залишити свої 
домівки, навчальні заклади і роботу.

Під керівництвом Першого Прези-
дентства Церква працює з 75 органі-
заціями у 17 європейських країнах. 
Серед цих організацій—великі міжна-
родні інституції поряд з маленькими 
місцевими закладами, урядові агенції, 
а також церковні чи світські благодій-
ні установи. Ми раді співпрацювати 
з іншими й навчатися від тих, хто 

Прихисток від бурі
Цей момент не визначає їх, але наша реакція допоможе визначити нас.

Я смиренно свідчу і молюся, щоб 
ми завжди пам’ятали Його—в усі 
часи і в усьому, і в усіх місцях, де ви 
можете бути 30. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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визначальним для нас стає те, що 
Він неодноразово навчав нас люби-
ти одне одного, любити, як любить 
Він, любити нашого ближнього, як 
себе. Дійсно, “чиста й непорочна 
побожність перед Богом і Отцем оця: 
зглянутися над сиротами та вдови-
цями в утисках їхніх” 6 і “доглядати за 
бідними й нужденними, і надавати їм 
допомогу, щоб вони не страждали” 7.

Як надихає, коли бачиш, що члени 
Церкви по всьому світу щедро жер-
твують, аби допомогти цим людям і 
сім’ям, які втратили так багато. Зокре-
ма по всій Європі я бачив, що багато 
членів Церкви відчували радісне 
пробудження і збагачення душі, коли 
відгукувалися на те глибоке природ-
не бажання допомагати і служити 
людям навколо себе, які потрапили 
в таку гостру нужду. Церква надала 
притулки та медичну допомогу. Коли 
і місії зібрали багато тисяч гігієнічних 
наборів. Інші коли надали їжу і воду, 
одяг, дощовики, велосипеди, книги, 
рюкзаки, окуляри та інше.

Люди від Шотландії до Сицилії 
виконували багато різних завдань. 
Лікарі й медсестри надавали волон-
терське служіння в тих місцях, куди 

прибували біженці—мокрі, холодні, 
а часто і травмовані після своєї подо-
рожі морем. Коли біженці починають 
обживатися на нових місцях, місцеві 
члени Церкви допомагають їм вивчати 
мову країни, куди вони прибули, в той 
час як інші піднімають дух як дітям, 
так і батькам, приходячи з іграшка-
ми, олівцями, музикою та виставами. 
Хтось приносить як пожертвування 
пряжу, в’язальні спиці, гачки і навчає 
в’язанню молодих та літніх біженців 
у своїй місцевості.

Зрілі члени Церкви, які мають 
багаторічний досвід служіння і 
керівництва, підтверджують факт, 
що негайне служіння цим людям, які 
потрапили в скруту, надало найпре-
красніший, найчудовіший досвід, 
якого вони досі не мали.

Аби повірити, треба бачити ці 
ситуації на власні очі. Взимку серед 
багатьох інших людей я познайо-
мився з вагітною жінкою з Сирії у 
транзитному таборі для біженців, 
яка відчайдушно робила все для 
того, щоб не народити дитину на 
холодній підлозі величезного залу, 
куди її поселили. У Сирії вона була 
викладачем в університеті. А в Греції 

я розмовляв із сім’єю: вони все ще 
були в мокрому одязі, тремтіли від 
холоду, настрашені своєю подорож-
жю на маленькому гумовому човні з 
Туреччини. Після того як я дивився 
їм у вічі й почув їхні історії—про 
той жах, від якого вони втікали і 
небезпечну подорож у пошуках 
притулку,—я змінився назавжди.

Є безліч відданих помічників, 
багато з них волонтери, які надають 
різного виду допомогу і підтримку. 
Я на власні очі бачив, як одна член 
Церкви упродовж багатьох місяців 
працювала цілу ніч, щоб задовольня-
ти найбільш невідкладні потреби тих, 
хто прибував з Туреччини до Греції. 
Серед безлічі інших справ вона нада-
вала першу допомогу тим, хто вкрай 
потребував медичної допомоги; вона 
слідкувала за тим, щоб подбали про 
жінок і дітей, які подорожували самі; 
і вона робила все можливе, викори-
стовуючи дуже обмежені ресурси 
для вирішення безмежної кількості 
потреб. Вона, і багато таких, як вона, 
в буквальному розумінні були анге-
лами-служителями, справи яких не 
будуть забуті ні тими, про кого вона 
дбала, ні Господом, на служінні у 
Кого вона перебувала.

Всі, хто вділяв від себе для полег-
шення страждань людей навколо 
себе, дуже подібні до народу Алми: 
“І ось, за своїх процвітаючих обста-
вин, вони не відправляли нікого, 
хто був би роздягненим, або був би 
голодним, або був би спраглим, або 
був би хворим, або не був би наго-
дованим; … вони були щедрими до 
всіх, до старих і молодих, до залеж-
них і вільних, до чоловіків і жінок, 
чи то не з церкви або з церкви, не 
беручи до уваги особистості, а тільки 
тих, хто у нужді” 8.

Нам треба бути обережними, 
щоб, коли мине перше потрясіння, 



113ТРАВЕНЬ 2016 Р

новини про приплив біженців не 
стали чимось звичним, бо війна 
продовжуватиметься і сім’ї біженців 
будуть невпинно прибувати. Мільйо-
ни біженців по всьому світу, історії 
яких тепер не стають темою репор-
тажів у новинах, все ще відчайдушно 
потребують допомоги.

Якщо ви запитаєте: “Що я можу 
зробити?”, давайте згадаємо, що ми 
не служимо за рахунок своїх сімей та 
інших обов’язків 9, і ми не повинні спо-
діватися, що наші провідники будуть 
організовувати для нас проекти слу-
жіння. Але як молодь, чоловіки, жінки і 
сім’ї ми можемо приєднатися до цього 
великого гуманітарного служіння.

У відповідь на запрошення Пер-
шого Президентства взяти участь у 
Христовому служінні біженцям по 
всьому світу 10 генеральні президент-
ства Товариства допомоги, Товари-
ства молодих жінок і Початкового 
товариства організували служіння з 
надання допомоги під назвою “Ман-
дрівником Я був”. Сестра Бертон 
познайомила жінок Церкви з цією 

ініціативою тиждень тому під час 
загальної сесії для жінок. Є багато 
допоміжних ідей, ресурсів та про-
позицій до цього служіння на сайті 
IWasAStranger. lds. org.

Почніть з того, щоб стати навко-
лішки і помолитися. Потім подумайте, 
що ви можете робити поруч з вашим 
домом, у своїх громадах, де ви знайде-
те людей, що потребують допомоги 
для адаптації до нових умов. Кінцева 
мета будь-якого служіння нужден-
ним—це повернення до продуктивно-
го і самозабезпеченого життя.

Ми маємо безмежні можливості 
простягнути руку підтримки і подру-
житися. Ви можете допомогти пересе-
леним біженцям вивчити мову країни, 
яка їх прийняла, поновити свою 
робочу кваліфікацію чи повчитися 
проходити співбесіду з роботодавцем. 
Ви можете допомагати сім’ї або мате-
рі-одиначці в чомусь дуже простому, 
наприклад, піти разом до продук-
тового магазину чи до школи. Деякі 
приходи і коли вже співпрацюють з 
існуючими надійними організаціями. 

І, відповідно до ваших можливостей, 
ви можете робити свій вклад до цер-
ковної програми з надання допомоги 
в надзвичайних ситуаціях.

Крім того, кожен з нас може кра-
ще ознайомитися з подіями у світі, 
які змусили цих людей залишити свої 
домівки. Ми повинні виступати проти 
нетолерантного ставлення й відсто-
ювати повагу та розуміння серед усіх 
культур і традицій. Коли ви познайо-
митеся з сім’ями біженців та почуєте 
їхні історії від них, а не з телевізій-
них чи газетних новин, це змінить 
вас. Ви знайдете справжню дружбу і 
це значною мірою сприятиме вияву 
співчуття та успішній інтеграції.

Господь навчав нас, що коли 
Сіону мають бути “захист[ом]” і 
“притул[ком] від бурі” 11. Ми знайш-
ли притулок. Тож давайте вийдемо 
зі своїх безпечних місць і щедро 
поділимося з ними надією на світ-
ліше майбутнє, вірою в Бога і свого 
ближнього та любов’ю, яка сягає за 
межі культурних та ідеологічних 
розбіжностей і керується славетною 
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істиною, що всі ми діти нашого 
Небесного Батька.

“Бо не дав нам Бог духа страху, 
але сили, і любови” 12.

Коли люди є біженцями, це може 
бути визначальним моментом у 
їхньому житті, але це не визначає 
їх. Як і для безлічі тисяч до них, це 
буде лише період—ми сподіваємося 
короткий період—у їхньому житті. 
Хтось із них стане Нобелівським 
лауреатом, державним службов-
цем, лікарем, ученим, музикантом, 
художником, релігійним провідни-
ком або зробить свій вклад в інших 
галузях. Насправді багато з них уже 
досягли усього цього до того, як все 
втратили. Цей момент не визначає 
їх, але наша реакція допоможе 
визначити нас.

“Поправді кажу вам: що тільки 
вчинили ви одному з найменших 
братів Моїх цих, те Мені ви вчини-
ли” 13. В імя Ісуса Христа, амінь. ◼
Більше інформації можна знайти на 
IWasAStranger. lds. org і mormonchannel. 
org/ blog/ post/ 40 -ways -to -help -refugees -in 
-your -community.
ПОСИЛАННЯ
 1. Maтвій 25:35–36, 40.
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Учення і Завіти 81:5.
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 13. Maтвій 25:40.

зробимо, ми забруднюємося гріхом 
і маємо бути очищеними, щоб про-
довжувати просуватися в напрямку 
до нашої вічної долі. План Батька 
забезпечує нас засобом зробити це, 
засобом, який може задовольнити 
вічні вимоги справедливості—Спаси-
тель платить ціну, щоб викупити нас 
від наших гріхів. Той Спаситель—це 
Господь Ісус Христос, Єдинонарод-
жений Син від Бога, Вічного Батька, 
Чия спокутуюча жертва, Чиє страж-
дання, оплачує ціну за наші гріхи, 
якщо ми каємося в них.

Одне з найкращих пояснень 
запланованої ролі протилежності 
знаходиться в Книзі Мормона, де 
Легій вчить свого сина Якова.

“Бо певно є потреба в тому, щоб 
була протилежність у всьому. Якби 
не так, … праведність не могла б 
існувати, так само як злочестивість, ні 
святість, ані лихо, ні добро, ані зло” 
(2 Нефій 2:11; див. також вірш 15).

І тому, продовжує Легій: “Господь 
Бог дозволив людині діяти самостій-
но. Отже, людина не могла б діяти 
самостійно, якби її не принаджувало 
одне чи друге” (вірш 16). Подібно 
до цього в сучасному одкровенні 
Господь проголошує: “І має бути 
необхідність в тому, щоб диявол 
спокушав дітей людських, бо інакше 

Старійшина Даллін Х. Оукс
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Центральне місце в євангелії 
Ісуса Христа займає план 
спасіння Батька для вічного 

прогресу Його дітей. Цей план, 
роз’яснений в сучасних одкровен-
нях, допомагає нам розуміти багато 
речей, з якими ми стикаємося про-
тягом нашого смертного життя. Моє 
послання зосереджене на важливій 
ролі протилежності в цьому плані.

I.
Мета смертного життя для дітей 

Бога—це надати досвід, необхід-
ний для того, щоб “розвиватися в 
досконалість і зрештою реалізувати 
свою божественну долю спадкоєм-
ців вічного життя” 1. Як так могут-
ньо навчав цим ранком Президент 
Томас С. Монсон, ми розвиваємося, 
роблячи вибір, з допомогою якого 
нас випробовують, щоб ми показали, 
що будемо дотримуватися Божих 
заповідей (див. Авраам 3:25). Щоб 
бути випробуваними, ми повинні 
мати свободу вибору обирати між 
альтернативами. Аби надати альтер-
нативи, за допомогою яких можна 
виявляти нашу свободу вибору, має 
бути протилежність.

Все інше в плані також суттєво 
важливе. Коли ми робимо непра-
вильний вибір, який ми неминуче 

Протилежність у всьому
Протилежність дозволяє нам зростати і ставати такими, якими 
наш Небесний Батько хоче, щоб ми стали.
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вони б не змогли бути вільними в 
собі” (УЗ 29:39).

Протилежність була необхідною 
в Еденському саду. Якщо Адам і Єва 
не зробили би вибір, який призвів 
до смертного життя, як навчав Легій: 
“Залишилися б вони в невинності, 
… не роблячи добра, бо не знали б 
вони гріха” (2 Нефій 2:23).

Від початку свобода вибору та про-
тилежність були центральними части-
нами плану Батька, і повстання Сатани 
було проти цього плану. Як Господь 
відкрив Мойсею, що під час Наради 
на Небесах Сатана “прагнув знищити 
свободу вибору людини” (Мойсей 
4:3). Таке знищення було закономір-
ним у пропозиції Сатани. Він став 
перед Батьком і сказав: “Ось я, пошли 
мене, я буду Твоїм сином, і я викуплю 
все людство, так що жодна душа не 
пропаде, і певно я зроблю це; тож дай 
мені Твою шану” (Мойсей 4:1).

Отже Сатана запропонував вико-
нати план Батька у такий спосіб, який 
зашкодив би виконанню мети Батька, 
і який надав би Сатані Його славу.

Пропозиція Сатани забезпечила 
б досконалу рівноправність: вона 
б “викуп[ила] все людство”, так щоб 
жодна душа не пропала б. Тоді не 
було б свободи волі чи вибору ні 
для кого, і тому не потрібна б була 
протилежність. Не було б ні випро-
бування, ні невдач, ні успіху. Не було 
б зростання, щоб досягти мети, яку 
Батько бажав для Своїх дітей. Писан-
ня повідомляють, що протистояння 
Сатани призвело до того, що “сталась 
на небі війна” (Об’явлення 12:7), на 
якій дві третини дітей Бога, здобу-
ли право отримати смертне життя, 
обравши план Батька і відхиливши 
повстання Сатани.

Мета Сатани була присвоїти Бать-
кову шану і владу (див. Ісая 14:12–15; 
Мойсей 4:1, 3). “Отже,—сказав 

Батько,—через те, що Сатана повстав 
проти Мене, … Я вчинив так, щоб 
його було скинуто вниз” (Мойсей 4:3) 
з усіма духами, які проявили свободу 
вибору слідувати за ним (див. Юда 
1:6; Об’явлення 12:8–9; УЗ 29:36–37). 
Будучи скинутими в смертне життя 
безтілесними, Сатана та його послі-
довники випробовують і намагають-
ся обманювати і вести у полон дітей 
Бога (див. Мойсей 4:4). Отже цей 
Злий, який повстав проти Батькового 
плану і намагався знищити його, 
насправді сприяв його виконанню, 
тому що протилежність уможливлює 
вибір і надає можливість робити пра-
вильний вибір, що веде до зростан-
ня, що і є метою плану Батька.

II.
Важливо, що спокуса грішити 

це не єдиний вид протилежності 
у смертному житті. Батько Легій 
навчав, що якби не відбулося Падін-
ня, Адам та Єва “залишилися б … в 

невинності, не маючи радості, бо 
не знали б горя” (2 Нефій 2:23). Без 
досвіду протилежності в смертному 
житті “все повинно бути поєднане в 
одному”, в чому не було б ні щастя, 
ні горя (вірш 11). Тому, продов-
жує батько Легій, після того, як Бог 
створив усе, “щоб виконати Свої 
одвічні цілі щодо кінцевого стану 
людини, … була необхідність у тому, 
щоб існувала протилежність; а саме 
заборонений плід у протилежність 
до дерева життя; одне є солодким, а 
друге—гірким” (вірш 15)2. Його вчен-
ня про цю частину плану спасіння 
завершується такими словами:

“Але дивись, усе було зроблене за 
мудрістю Того, Хто знає все.

Адам пав, щоб люди були; а люди 
є, щоб мати радість” (вірші 24–25).

Протилежність у вигляді важких 
обставинах, з якими ми стикаємося у 
смертному житті—це також частина 
плану, який допомагає нам зростати 
в цьому житті.
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III.
Усі ми стикаємося з різнома-

нітними протилежностями, які 
випробовують нас. Деякі з цих 
випробувань—це спокуса грішити. 
Деякі—це земні випробування, не 
пов’язані з особистим гріхом. Дея-
кі—величезні. Деякі—не дуже. Деякі 
продовжуються довгий час, а деякі—
не більше ніж епізод. Ніхто з нас не 
застрахований. Протилежність доз-
воляє нам зростати і ставати такими, 
якими наш Небесний Батько хоче, 
щоб ми стали.

Після того, як Джозеф Сміт 
завершив переклад Книги Мормона, 
йому все ще потрібно було знайти 
видавця. Це було нелегко. Складність 
цього довгого рукопису та вартість 
друку і зшивання тисяч копій були 
лякаючими. Джозеф спочатку при-
йшов до Е. Б. Грандіна, пальмірсько-
го друкаря, який відмовив йому. Тоді 
він знайшов іншого друкаря в Паль-
мірі, який також відмовив. Він поїхав 
до Рочестера, за 25 миль (40 км), і 
звернувся до найбільш видатного 
видавця у західній частині шт. Нью-
Йорк, який також відмовив. Інший 
рочестерський видавець погодився, 
але обставини зробили цей варіант 
неможливим.

Проходили тижні, і Джозеф мав 
би бути збентеженим протистоян-
ням, яке виникало на шляху його 
виконання дорученої йому Богом 
справи. Господь не зробив це лег-
ким, але зробив це можливим. П’ята 
спроба Джозефа і друге звернення до 
пальмірського видавця Грандіна були 
успішними 3.

Роками пізніше Джозеф пройшов 
через страждання, спричинені ув’яз-
ненням у в’язниці Ліберті, яке трива-
ло довгі місяці. Коли він молився про 
полегшення, Господь сказав йому, що 
“все це додасть тобі досвіду і буде 
тобі на благо” (УЗ 122:7).

Ми всі знайомі з іншими видами 
протилежностей смертного життя, 
не спричиненими нашими особисти-
ми гріхами, які включають хвороби, 
інвалідність і смерть. Президент 
Томас С. Монсон пояснював:

“Деякі з вас, можливо, час від 
часу зверталися до Бога в ваших 
стражданнях, запитуючи, чому наш 
Небесний Батько дозволив, щоб ви 
проходили через випробування, з 
яким ви стикнулись. …

Наше смертне життя, однак, ніко-
ли не мало бути легким чи постійно 
приємним. Наш Небесний Батько … 
знає, що ми навчаємося і зростаємо 

і становимося удосконаленими 
через важкі випробування, жахливі 
скорботи і складний вибір. Кожен з 
нас проходить через темні дні, коли 
помирають близькі нам люди, болісні 
часи, коли ми втрачаємо наше здоро-
в’я, почуття самотності, коли ті, кого 
ми любимо, здається занедбали нас. 
Ці та інші випробування служать для 
нас справжньою перевіркою нашої 
здатності витерпіти до кінця” 4.

Наші зусилля удосконалити наше 
дотримання Суботнього дня—це 
приклад менш напруженої проти-
лежності. У нас є заповідь Господа—
шанувати Суботній день. Дещо, з 
того, що ми вибираємо, може пору-
шувати цю заповідь, але інший вибір, 
стосовно того, як проводити час в 
неділю,—просто пов’язаний з тим, 
чи ми будемо робити щось добре, 
краще, чи найкраще 5.

Щоб показати протилежність у 
вигляді спокуси, Книга Мормона 
описує три методи, які диявол буде 
використовувати в останні дні. По-
перше, він “розгнівається у серцях 
дітей людських, і збурить їх до злоби 
проти того, що є добрим” (2 Нефій 
28:20). По-друге, він “умиротворить, 
приспить [членів Церкви] до плот-
ської безпечності”, кажучи: “Сіон 
процвітає, усе гаразд” (вірш 21). 
По-третє, він скаже нам, що “немає 
пекла; і … Я ніякий не диявол, бо 
такого не існує” (вірш 22), і тому 
немає правильного і неправильного. 
Через ці протилежності нас застеріга-
ють, щоб ми не були “спокійн[ими] в 
Сіоні!” (вірш 24).

В ці дні здається, що Церква в її 
священній місії і ми в наших особи-
стих життях стикаємося зі зростаю-
чими протилежностями. Можливо, 
коли Церква зростає в силі, і ми, 
члени Церкви, зміцнюємося у вірі і 
слухняності, Сатана збільшує силу 
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його протистояння, тому ми будемо 
продовжувати мати “протилежність у 
всьому”.

Деякі з цих протилежностей навіть 
приходять від членів Церкви. Деякі 
люди, покладаючись на власні розум 
чи мудрість, щоб протистояти про-
рочим настановам, називають себе 
терміном, взятим ними з лексикону 
виборних органів—“лояльною опо-
зицією”. Якою б доречною не була 
ця концепція при демократичному 
устрої, вона не має права на існуван-
ня в уряді Божого царства, де запи-
тання вітаються, а опозиційність—ні 
(див. Матвій 26:24).

Ще один приклад того, чим дехто 
виправдовує свою опозиційність—
це різні події з ранньої історії нашої 
Церкви, наприклад, того, що робив 
чи не робив Джозеф Сміт за різних 
обставин. До всіх я кажу, зміцнюйте 
віру і покладайте довіру на вчення 
Спасителя, що ми маємо “по їхніх 
плодах пізн[ти] їх” (Матвій 7:16). Цер-
ква робить великі зусилля, щоб бути 

відкритою щодо всіх записів, які у 
нас є, але після всього, що ми може-
мо опублікувати, наші члени Церкви 
іноді ще мають питання, на які не 
можна відповісти, просто вивчаючи 
їх. Це варіант “протилежності у всьо-
му”, який стосується історії Церкви. 
Деякі речі можуть бути зрозумілими 
тільки через віру (див. УЗ 88:118). 
Нашою кінцевою опорою мусить 
бути віра у свідчення, яке ми отри-
мали від Святого Духа.

Бог рідко обмежує свободу вибо-
ру когось з Його дітей, втручаючись 
проти одних, щоб задовольнити 
інших. Але Він полегшує тягарі 
наших випробувань і зміцнює нас, 
щоб знести їх, як Він зробив це для 
людей Алми в землі Гелама (див. 
Мосія 24:13–15). Він не запобігає 
всім катастрофам, але Він відповідає 
на наші молитви, щоб зменшити 
їхні наслідки чи відвернути їх від 
нас, як Він зробив це з надзвичайно 
сильним циклоном, який загрожував 
проведенню освячення храму на 

Фіджі 6; або Він зменшує їхні наслід-
ки, як Він зробив під час вибухів 
бомб терористів у Брюссельсько-
му аеропорті, які забрали життя 
такої великої кількості людей, але 
тільки поранили наших чотирьох 
місіонерів.

У всіх земних протилежностях 
у нас є Боже обіцяння, що Він 
“освятить [наші] скорботи на [нашу] 
користь” (2 Нефій 2:2). Нас також 
навчено розуміти досвід нашого 
смертного життя і Його заповіді у 
контексті Його великого плану спа-
сіння, який говорить про мету життя 
і дає нам впевненість в Спасителі, в 
Чиє ім’я я свідчу про істинність всьо-
го цього. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

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

Ліягона, лист. 2010, с. 129.
 2. Так само і сучасне одкровення вчить, 

що якщо ми ніколи не матимемо 
гіркого, ми не зможемо пізнати солодке 
(див. Учення і Завіти 29:39).

 3. Див. Michael Hubbard MacKay and 
Gerrit J. Dirkmaat, From Darkness unto 
Light: Joseph Smith’s Translation and 
Publication of the Book of Mormon (2015), 
163–179.

 4. Thomas S. Monson, “Joy in the 
Journey” (address given at the BYU 
Women’s Conference, May 2, 2008), 
womensconference.ce.buy. Короткий 
нарис про порядність і демократію, 
написаний Джоном С. Таннером, зараз 
президент УБЯ–Гаваї, містить наступну 
думку щодо знайомої нам усім теми: 
“Навчитись як програти пристойно—це 
не лише громадянський обов’язок, але 
це релігійна необхідність. Бог створив 
смертне життя, щоб гарантувати 
“протилежність у всьому” (2 Нефій 
2:11). Втрати і поразки—частина його 
плану для нашого удосконалення. … 
Провал відіграє важливу роль в нашому 
“прагненні стати досконалими” (Notes 
from an Amateur: A Disciple’s Life in the 
Academy [2011], 57).

 5. Див. Даллін Х. Оукс, “Добре, краще, 
найкраще”, Ліягона, лист. 2007,  
сс. 104–108.

 6. Див. Sarah Jane Weaver, “Rededication 
Goes Forward”, Church News, Feb. 28, 
2016, 3–4.



118 НЕДІЛЬНА ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 3 КВІТНЯ 2016 Р.

Нефій бачив наші дні у своєму 
величному видінні: “Я, Нефій, поба-
чив, як сила Агнця Божого сходила 
на святих церкви Агнця, і на завіт-
ний народ Господа, який був розсі-
яний по всьому лицю землі; і були 
вони озброєні праведністю і силою 
Бога у великій славі” 11.

Недавно я мав привілей відвідати 
дні відкритих дверей храму з Пре-
зидентом Расселом М. Нельсоном 
та його сім’єю, коли він зібрав їх 
навколо олтаря для запечатування 
і пояснив, що все, що ми робимо в 
Церкві—кожні збори, кожен захід, 
урок і служіння—для того, аби під-
готувати кожного з нас прийти до 
храму і стати на коліна біля олтаря, 
щоб отримати усі обіцяні Батьком 
благословення на вічність 12.

Коли ми відчуваємо благословен-
ня храму в нашому житті, наші серця 
повертаються до членів наших сімей, 
як живих, так і померлих.

Недавно я був свідком того, як три 
покоління однієї сім’ї разом брали 
участь у хрищенні за їхніх предків. 
Навіть бабуся брала участь—хоча 
вона й дещо боялася занурюватися 
у воду. Коли вона піднялася з води і 
обняла свого чоловіка, у неї на очах 
були сльози радості. Потім дідусь і 
батько христили одне одного і бага-
тьох онуків. Яку більшу радість сім’я 
може відчувати разом? В кожному 
храмі є пріоритетний час для сім’ї, 
що дозволяє вам відвідати христиль-
ню сім’єю.

Незадовго до його смерті Прези-
дент Джозеф Ф. Сміт отримав видіння 
про викуплення мертвих. Він навчав 
тому, що всі ті, хто знаходиться в 
духовному світі, повністю залежать 
від обрядів, які ми за них отриму-
ємо. Писання говорять: “Мертвих, 
які покаялися, буде викуплено 
через послушність обрядам дому 

святого священства, щоб ви могли 
мати шану й славу” 2. “Отже, у його 
обрядах явлена сила божественно-
сті” 3. Це обіцяння вам та вашій сім’ї.

Нашим обов’язком є “прий[яти]” 
те, що наш Батько пропонує нам 4. 
“Бо тому, хто сприймає це, буде дано 
більш рясно, а саме владу” 5: владу 
отримати усе, що Він може дати і 
дасть нам—зараз і у вічності 6; владу 
стати синами й доньками Бога7, пізна-
ти “сили небес”8, говорити в Його 
ім’я 9 і отримати “сил[у] [Й]ого Духа” 10. 
Ця влада стає доступною кожному 
з нас через обряди та завіти храму.

Старійшина Кент Ф. Річардс
Сімдесятник

Лише за кілька місяців до своєї 
смерті пророк Джозеф Сміт 
зустрівся з Дванадцятьма 

Апостолами, щоб поговорити про 
найбільші потреби, з якими стикнула-
ся Церква в ті складні часи. Він сказав 
їм: “Храм нам потрібен більше, ніж 
будь-що інше” 1. Безсумнівно, сьо-
годні в ці важкі часи кожному з нас і 
нашим сім’ям храм потрібен більше, 
ніж будь-що.

Під час недавнього освячення 
храму я був у захваті від усієї тієї 
події. Мені дуже сподобалися дні від-
критих дверей, коли я вітав багатьох 
відвідувачів, які приходили побачити 
храм; урочистий захід, під час якого 
відчувалися захоплення й радість 
молоді, що передував чудовим сесіям 
освячення. Почуття були чудовими. 
Багато людей отримали благосло-
вення. І потім, наступного ранку, ми 
з дружиною увійшли до христильної 
купелі, щоб взяти участь у хрищенні 
за декого з наших предків. Коли я 
підняв свою руку, щоб почати обряд, 
мене майже приголомшила сила 
Духа. Я знову зрозумів, що справжня 
сила храму—в його обрядах.

Як відкрив Господь, повнота Мел-
хиседекового священства знаходиться 
в храмі та його обрядах, “бо в ньому 
висвячують на отримання ключів 

Сила божественності
Кожен храм є Божим святим, священним домом, і кожен  
з нас може навчатися про силу божественності та знати її.
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Божого” 13. Ми отримуємо обряди 
за них, але вони складають завіти, 
пов’язані з кожним обрядом, і відпові-
дають за їх дотримання. Безсумнівно 
завіса стає тонкою для нас і повністю 
відкривається для них в храмі.

Яким же тоді є наш особистий 
обов’язок стосовно участі в цій робо-
ті як відвідувачів і як працівників? У 
1840 році пророк Джозеф Сміт нав-
чав святих, що “вимагається значне 
напруження сил і витрата великих 
коштів,—і оскільки ця робота [будів-
ництва храму] має бути прискорена 
в праведності, святим личить зважи-
ти на важливість цих речей у своїх 
серцях, … а тоді зробити те, що є 
необхідним, аби залучитися до цієї 
роботи; і, озброївшись сміливістю, 
рішучістю, робити все, на що вони 
здатні, відчуваючи таку особисту 
зацікавленість, немовби вся робота 
залежить тільки від них” 14.

В книзі Об’явлення ми читаємо:
“Оці, що зодягнені в білу одежу,—

хто вони й звідкіля поприходили?
… Це ті, що прийшли від великого 

горя, і випрали одіж свою, та вибіли-
ли її в крові Агнця …

Тому-то вони перед Божим пре-
столом, і в храмі Його день і ніч Йому 
служать. А “Той, Хто сидить на пре-
столі, розтягне намета над ними” 15.

Чи можете ви уявити тих, хто слу-
жить у храмі сьогодні?

Є понад 120 000 обрядових 
працівників у 150 діючих храмах 
по всьому світу. Проте є можли-
вість навіть більшій кількості людей 
отримати цей приємний досвід. Коли 
Президент Гордон Б. Хінклі оголо-
сив ідею щодо зведення багатьох 
невеликих храмів по всьому світу, 
він навчав, що “усі обрядові пра-
цівники будуть місцевими людьми, 
які служать в інших покликаннях в 
їхніх приходах і колах” 16. Зазвичай 

працівників покликають служити на 
два-три роки, з можливістю продов-
ження терміну. Не передбачається, 
що коли вас покликають, треба 
залишатися, доки ви можете. Багато 
працівників, які служать довгий час, 
несуть свою любов до храму, коли 
їх звільнили від покликання, і доз-
воляють іншим, новим працівникам 
служити.

Близько 100 років тому апостол 
Джон А. Уідсоу навчав: “Нам потріб-
но більше працівників, щоб вико-
нувати [цю] чудову роботу. … Нам 
потрібно більше навернених людей 
різного віку для виконання храмо-
вої роботи. … У цій новій храмовій 

ініціативі прийшов час залучити 
до активного служіння всіх людей, 
різного віку. … Храмова робота є 
… такою ж корисною для молодих і 
активних, як і для літніх, хто проніс 
через життя багато тягарів. Моло-
дий чоловік потребує свого місця в 
храмі навіть більше, ніж його батько 
і дідусь, які зміцнилися завдяки бага-
тому життєвому досвіду; а молода 
дівчина, яка тільки-но розпочинає 
життя, потребує духа, впливу та 
спрямування, які приходять від участі 
в храмових обрядах” 17.

В багатьох храмах президенти 
храмів запрошують новопоклика-
них місіонерів, які щойно отримали 
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ендаумент, молодих чоловіків і 
жінок, послужити короткий час в яко-
сті обрядових працівників перед тим, 
як вони поїдуть до ЦПМ. Ці молоді 
люди мають благословення не тільки 
служити, а й “посилюють красу та 
дух для всіх, хто служить в храмі” 18.

Я попросив кількох молодих чоло-
віків і жінок, які служили обрядовими 
працівниками до та після їхніх місій, 
поділитися своїми почуттями. Вони 
використовували фрази, подібні до 
наступних, щоб описати їхній досвід 
в храмі:

Коли я служу в храмі,…

• я відчуваю, “ніби стаю ближче до 
мого Батька і Спасителя”;

• я відчуваю “повноту миру та щастя”;
• у мене є відчуття, ніби “я вдома”;
• я отримую “священність, владу 

і силу”;
• я відчуваю “наскільки важливими 

є мої священні завіти”;
• “храм став частиною мене”;
• “ті, кому ми служимо, знаходяться 

поруч під час обрядів”;
• “це дає мені силу долати  

спокуси”; та
• “храм змінив моє життя назавжди” 19.

Служіння в храмі є багатим і знач-
ним досвідом для людей будь-якого 
віку. Навіть деякі щойно одружені 
пари служать разом. Президент 
Нельсон навчав: “Служіння в храмі 
… є величним заходом для сім’ї” 20. 

Як обрядові працівники, на дода-
ток до отримання обрядів для своїх 
предків, ви також можете служити 
в обрядах для них.

Як сказав Президент Уілфорд 
Вудрафф:

“Яке величніше покликання може 
отримати чоловік [або жінка] на лиці 
землі, ніж тримати в його [або її] руках 
владу та повноваження, щоб іти впе-
ред і виконувати обряди спасіння? …

… Ви стаєте знаряддям в руках 
Бога в спасінні тієї душі. Ніщо з того, 
що було дано дітям людським, не 
може порівнятися з цим” 21.

Він також сказав:
“Приємні нашіптування Святого  

Духа будуть дані [вам], і скарби Небес, 
спілкування з ангелами будуть дода-
ватися [вам] час від часу” 22.

“Це варто всього, що ви або я 
можемо пожертвувати [протягом] тих 
небагатьох років, що ми проводимо 
тут, у плоті” 23.

Президент Томас С. Монсон 
недавно нагадав нам, що “благосло-
вення храму—безцінні” 24. “Немає 
надто великої жертви” 25.

Приходьте до храму. Приходьте 
часто. Приходьте з вашою сім’єю та 
заради них. Приходьте і допомагайте 
іншим робити це.

“Оці, що зодягнені в біл[е], хто 
вони?” Мої брати і сестри, ви є 
ними—ви, хто отримав обряди 
храму, хто дотримувався своїх 
завітів, навіть через жертву; ви, хто 

допомагає вашим сім’ям знайти 
благословення храмового служін-
ня і хто допомагав іншим на цьому 
шляху. Дякую вам за ваше служіння. 
Я свідчу, що кожний храм є Божим 
святим, священним домом, і що в 
ньому кожний з нас може навчитися 
й пізнати сили божественності. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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Що одного дня мене буде зцілено  
і я буду неушкодженою. Одного дня 
в мені не буде ні металу, ні пластику. 
Одного дня моє серце звільниться від 
страху, а мій розум—від тривог. Я не 
молюсь, щоб це сталося швидко, але 
я так рада, що дійсно вірю в чудове 
життя після смерті” 1.

Воскресіння Ісуса Христа гарантує 
саме те, на що сподівалася Аліса і 
вселяє в кожного з нас “надію, що в 
[н]ас” 2. Президент Гордон Б. Хінклі 
називав воскресіння “найвеличнішою 
з усіх подій в історії людства” 3.

Воскресіння приходить через 
Спокуту Ісуса Христа і є важливою 
частиною великого плану спасін-
ня 4. Ми—духовні діти небесних 
батьків 5. Коли ми приходимо в це 
земне життя, наш дух з’єднується з 
нашим тілом. Ми відчуваємо всі радо-
сті та труднощі, пов’язані зі смертним 
життям. Коли людина помирає, її дух 
відділяється від її тіла. Воскресіння 
уможливлює возз’єднання знову 
духа людини та її тіла, проте цьо-
го разу це тіло буде безсмертним 

погіршився її фізичний стан, коли 
вона наблизилася до кінця свого 
смертного життя. Було нестерпно 
бачити, що сталося з нашою доро-
гоцінною донькою—тією ясноокою 
маленькою дитинкою, яка виросла і 
стала талановитою, чудовою жінкою, 
дружиною і матір’ю. Я думав, що моє 
серце розірветься.

Минулого року під час Великодня, 
майже за місяць до її смерті, Аліса 
написала: “Великдень—це нагадуван-
ня всього, що я сподіваюся для себе. 

Старійшина Пол В. Джонсон
Сімдесятник

Тиждень тому був Великдень і 
наші думки знову були зосере-
джені на спокутній жертві та 

воскресінні Господа Ісуса Христа. 
В минулому році я думав та розмір-
ковував про воскресіння більше ніж 
звичайно.

Майже рік тому наша донька Аліса 
померла. Вона боролася з раком 
майже вісім років і мала декілька 
операцій, багато різних лікувальних 
методик, захоплюючих чудес та 
гірких розчарувань. Ми бачили, як 

І не буде вже смерти
Для всіх тих, хто був засмучений через смерть когось,  
кого любив, воскресіння є джерелом великої надії.
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та досконалим—не буде підлег-
лим болю, хворобам чи іншим 
проблемам 6.

Після воскресіння дух ніколи не 
розділиться з тілом, тому що воскре-
сіння Спасителя повністю подолало 
смерть. Щоб сягнути нашої вічної 
долі, нам необхідно мати цю без-
смертну душу—дух і тіло—возз’єд-
наними назавжди. З нерозривно 
з’єднаними духом та безсмертним 
тілом ми можемо отримати повноту 
радості 7. Насправді, без воскресін-
ня ми б ніколи не змогли отримати 
повноту радості, а були б нещасними 
назавжди 8. Навіть вірні, праведні 
люди сприймають роз’єднання їхніх 
тіл і їхніх духів як полон. Нас звільне-
но від цього полону завдяки воскре-
сінню, яке є викупленням від пут чи 
ланцюгів смерті 9. Спасіння не прийде 
без нашого тіла і нашого духа.

У кожного з нас є фізичні, розумові 
та емоційні обмеження і слабкості. 
Ці труднощі, деякі з яких здаються 
неподатливими зараз, в кінці кін-
ців будуть вирішені. Жодна з цих 
проблем не впливатиме на нас після 
нашого воскресіння. Аліса дослідила 
показники виживання серед людей 
з таким самим видом раку як і у неї, 
проте статистика не вселяла оптиміз-
му. Вона написала: “Але ліки є, тому 
я не боюся. Ісус вже зцілив мій рак, і 
ваш також. … Я одужаю. Я рада, що 
я знаю це” 10.

Ми можемо замінити слово рак 
будь-якою іншою фізичною, розу-
мовою чи емоційною недугою, з 
якою ми можемо зіткнутися. Завдя-
ки воскресінню їх також вже було 
зцілено. Чудо воскресіння—найкращі 
ліки—знаходиться за межами можли-
востей сучасної медицини. Але воно 

не за межами можливостей Бога. Ми 
знаємо, що це можливо, бо Спаси-
тель воскрес і здійснить воскресіння 
кожного з нас також 11.

Воскресіння Спасителя доводить, 
що Він—Син Бога, і те, чого Він нав-
чав—дійсне. “Воскрес, як сказав” 12. Не 
може бути сильнішого доказу Його 
божественності, ніж те, що Він вий-
шов з могили, маючи безсмертне тіло.

Ми знаємо свідків воскресіння в 
часи Нового Завіту. Крім жінок та 
чоловіків, про яких ми читаємо в 
євангеліях, Новий Завіт запевняє нас, 
що насправді сотні людей бачили 
воскреслого Господа 13. А Книга Мор-
мона говорить про ще більше сотень 
людей: “Безліч людей підійшло і 
вклало руки свої в Його бік, … і доки 
[вони] не побачили на свої власні 
очі і не торкнулися своїми власними 
руками, і доки не дізналися напевно 
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і не пересвідчилися, що це був Він, 
про Кого було написано пророками, 
що Він має прийти” 14.

До тих давніх свідків додані свідки 
в ці останні дні. Дійсно, на початку 
цього розподілу Джозеф Сміт бачив 
воскреслого Спасителя з Батьком 15. 
Сучасні пророки і апостоли свідчили 
про реальність воскреслого, живого 
Христа 16. Отже ми можемо сказати: 
“Тож і ми, ма[ємо] навколо себе велику 
таку хмару свідків” 17. І кожний з нас 
може бути частиною хмари свідків, які 
знають силою Духа Святого, що те, 
що ми святкуємо на Великдень справ-
ді відбулося—що воскресіння реальне.

Реальність воскресіння Спасителя 
наповнює наші розбиті горем серця 
надією, тому що з ним приходить 
запевнення того, що всі інші обіцян-
ня євангелії такі ж реальні—обіцяння 
не менш дивовижні ніж воскресіння. 
Ми знаємо, що у Нього є сила очи-
стити нас від усіх наших гріхів. Ми 
знаємо, що Він взяв на Себе усі наші 
недуги, болі та несправедливості, які 
ми перестраждали 18. Ми знаємо, що 
Він “вста[в] з мертвих, з спасінням на 
крилах Своїх” 19. Ми знаємо, що Він 
може зробити нас цілими, незважаю-
чи на те, що саме в нас зламано. Ми 
знаємо, що Він “кожну сльозу з очей 
[наших] зітре, і не буде вже смерти. 
Ані смутку, ані крику, ані болю вже 
не буде” 20. Ми знаємо, що ми можемо 
бути “досконалими через Ісуса, … 
Хто виконав цю досконалу споку-
ту” 21, якщо ми тільки будемо мати 
віру і слідуватимемо за Ним.

В кінці своєї натхненної ораторії 
Месія Гендель поклав на прекрасну 
музику слова апостола Петра, який 
радіє воскресінню.

“Ось кажу я вам таємницю: не всі 
ми заснемо, та всі перемінимось,

раптом, як оком змигнути, при 
останній сурмі: бо засурмить 

вона і мертві воскреснуть, а ми 
перемінимось!…

Мусить бо тлінне оце зодягнутись 
в нетління, а смертне оце зодягтися 
в безсмертя.

… Тоді збудеться слово написане: 
“Поглинута смерть перемогою!”

Де твоє, смерте, жало? Де, смерте, 
твоя перемога? …

А Богові дяка, що Він Господом 
нашим Ісусом Христом перемогу 
нам дав” 22.

Я дуже вдячний за благословен-
ня, які є нашими завдяки Спокуті та 
воскресінню Господа Ісуса Христа. 
Для всіх, хто поклав дитину в могилу 
або плакав над гробом чоловіка чи 
дружини, або був засмучений через 
смерть батька чи матері або когось, 
кого любив, воскресіння є джерелом 
великої надії. Яким потужним відчут-
тям буде побачити їх знову—не про-
сто як духів, а в воскреслих тілах.

Я палко бажаю побачити свою 
матір знову і відчути її ніжний дотик 
та подивитися в її люблячі очі. Я хочу 
побачити посмішку свого батька і 
почути його сміх та побачити його 
як воскреслу, досконалу особу. З 
оком віри я уявляю Алісу повністю за 
межами досяжності будь-яких земних 
турбот або жала смерті—воскресла, 
вдосконалена Аліса переможна і з 
повнотою радості.

Кілька Великоднів тому вона 
просто написала: “Життя через Його 
ім’я. Стільки надії. Завжди. В усьому. Я 
люблю, що Великдень нагадує мені” 23.

Я свідчу про реальність воскресін-
ня. Ісус Христос живе і завдяки Йому 
ми всі будемо жити знову. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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Мої вибачення всім дітям, які зараз 
ховаються під стільці, але справа в 
тому, що ніхто з нас не хоче завтра 
або післязавтра втратити чудові 
почуття, які ми мали в ці вихідні. 
Ми хочемо міцно триматися тих 
духовних вражень, які отримали, і 
натхненного навчання, яке почули. 
Але нам не уникнути того, що після 
небесних моментів у нашому житті 
ми неодмінно опускаємося на землю, 
де іноді на нас чекають, так би мови-
ти, зовсім не ідеальні обставини.

Автор Послання до євреїв попе-
реджав нас про це, написавши: 
“Згадайте ж про перші дні ваші, 
як ви просвітилися й витерпіли 
запеклу боротьбу страждань” 1. Це 
страждання після такого просвіт-
лення може відчуватися у багатьох 
сферах, і прийти воно може до всіх 
нас. Безсумнівно, кожний місіонер, 
який коли-небудь служив, незаба-
ром усвідомлював, що життя на 
місії й близько не схоже на піднесе-
ну атмосферу в Центрі підготовки 
місіонерів. Теж саме відчуваємо й усі 
ми, йдучи з приємної сесії у храмі чи 
після закінчення особливо духовних 
причасних зборів.

Згадайте, що коли Мойсей зійшов 
униз після свого дивовижного дос-
віду на горі Синай, то побачив, що 
його народ “зіпсувався” і “зійшли 
вони скоро з дороги” 2. Там, біля 
підніжжя цієї гори, вони завзято фор-
мували золоте теля для поклоніння, і 

благословення бути у присутності 
Президента Томаса С. Монсона й 
чути його пророчі послання. Прези-
денте, ми любимо вас, ми молимося 
про вас, ми дякуємо вам, і ми підтри-
муємо вас. Ми також вдячні за нав-
чання від вас та ваших надзвичайних 
радників, а також стількох багатьох 
наших інших чудових провідників—
чоловіків і жінок. Ми почули незрів-
нянну музику. Ми палко молилися й 
благали. Дійсно, Дух Господа пере-
бував тут у надмірі. Якими ж натх-
ненними у всіх відношеннях були ці 
вихідні!

Що ж, я бачу тільки пару про-
блем. Перша, це той факт, що я 
—єдиний, хто стоїть між вами та 
морозивом, до якого ви завжди 
готові наприкінці генеральної кон-
ференції. А інша можлива проблема 
зображена на цій фотографії, яку я 
недавно побачив в Інтернеті.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Брати і сестри, ви маєте хоч якесь 
уявлення, ви хоч знаєте або хоч 
здогадуєтеся, як ми вас любимо? 

Упродовж 10 годин ви уважно диви-
лися на людей, які по черзі стояли 
за цією кафедрою, але впродовж 
тих же 10 годин ми сиділи позад цієї 
кафедри й уважно дивилися на вас. 
Усією душею ми захоплюємося вами, 
де б ви не були: тут, у Конференц-
центрі на 21 000 місць, або у безлічі 
домів зборів і каплиць, або, зреш-
тою, по всьому світу, де ви в себе 
вдома, можливо, зібралися біля свого 
домашнього комп’ютера. Ви—тут, 
ви—там, година за годиною, у своє-
му найкращому недільному одязі, 
виявляючи найкращі свої якості. Ви 
слухаєте, і ви вірите. Ви співаєте, і ви 
молитеся. Ви—диво цієї Церкви. І ми 
любимо вас.

Яка у нас була ще одна дивовиж-
на конференція! Ми мали особливе 

“Господь узавтра 
чинитиме чуда поміж 
вами”
Продовжуйте любити. Продовжуйте старатися. Продовжуйте 
довіряти. Продовжуйте вірити. Продовжуйте зростати.  
Небеса підбадьорюють вас сьогодні і будуть підбадьорювати  
вас завтра і завжди.

Завтра Ми
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це—у ту саму годину, коли Єгова на 
вершині цієї гори наказував Мойсею: 
“Хай не буде тобі інших богів передо 
Мною!” і “Не роби собі різьби і вся-
кої подоби” 3. Мойсей того дня не був 
задоволений усім цим своїм натов-
пом непослідовних ізраїльтян!

Під час свого земного священнослу-
жіння Ісус взяв Петра, Якова та Івана 
на гору Переображення, де, як сказано 
у Писаннях, “обличчя Його, як те сон-
це, засяяло, а одежа Його стала біла, як 
світло” 4. Відкрилися небеса, прийшли 
давні пророки і говорив Бог Батько.

І що ж бачить Ісус, зійшовши 
вниз після такого небесного досвіду? 
Спершу Він побачив, що між Його 
учнями та їхніми противниками 

виникло сперечання через невдале 
благословення юнака. Потім Він 
спробував переконати Дванадця-
тьох—та, як виявилося, безуспіш-
но,—що невдовзі Його відведуть до 
місцевих правителів, які вбʼють Його. 
Потім хтось нагадав Йому про сплату 
податку, який необхідно платити. 
Потім Він докоряв декому з братів, 
бо вони сперечалися про те, хто 
буде найбільшим в Його царстві. Усе 
це змусило Його дійти до того стану, 
щоб сказати: “О, роде невірний,—
доки буду Я з вами?” 5 Він мав підста-
ву не один раз ставити це запитання 
впродовж Свого священнослужіння. 
Тож не дивно, що Йому так хоті-
лося побути на самоті на гірських 

вершинах, щоб помолитися!
Оскільки я усвідомлюю, що всім 

нам доводиться сходити з вершин 
найвищих почуттів, щоб мати справу 
зі звичайними мінливостями життя, то 
дозвольте мені на завершення гене-
ральної конференції підбадьорити вас.

Перш за все, якщо у подальші дні 
ви помічатимете недоліки не тіль-
ки в тих, хто оточує вас, але також 
побачите щось у своєму власному 
житті, що не співзвучне посланням, 
які ви почули в ці вихідні, будь ласка, 
не засмучуйтеся і не здавайтеся. 
Євангелія, Церква й ці чудові півріч-
ні зібрання призначені, щоб давати 
надію та натхнення. Вони не при-
значені відбивати у вас охоту. Лише 
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супротивник, спільний наш ворог, 
намагатиметься переконати нас, що 
ідеали, про які йшлося на генеральній 
конференції, пригнічують і є нереаль-
ними, що насправді люди не стають 
кращими, що насправді ніхто не роз-
вивається. А чому Люцифер заявляє 
про це? Тому, що він знає, що він не 
може стати кращим, що він не може 
розвиватися, що у світах без кінця він 
ніколи не матиме яскравого завтра. 
Він—нещасний, він скутий обмежен-
нями і хоче, щоб і ви були нещасни-
ми також. Тож не піддавайтеся на це. 
Завдяки дару Спокути та допомозі 
небесної сили ми можемо ставати 
кращими. А велич євангелії в тому й 
полягає, що ми отримуємо винагоро-
ду за старання, навіть якщо ми й не 
завжди досягаємо успіху.

Kоли в ранній Церкві виникла 
суперечка стосовно того, хто має 
право на небесні благословення, а 
хто ні, Господь проголосив через 
пророка Джозефа Сміта: “Істинно Я 
кажу вам, [дари Бога] дано на благо 
тих, хто любить Мене і виконує 
… Мої заповіді, і [тих], хто прагне 
робити так” 6. О, як же всі ми вдячні 
за цю додану умову: “і … прагне 
робити так”! Вона була як рятуваль-
ний круг, бо іноді це—усе, що ми 
можемо запропонувати! Певну втіху 
ми знаходимо в тому, що якби Бог 
мав винагороджувати лише цілкови-
то вірних, то навряд чи Його список 
нагороджуваних був би довгим.

Будь ласка, памʼятайте завтра і в 
усі подальші дні, що Господь благо-
словляє тих, хто хоче стати кращим, 

хто погоджується з необхідністю 
заповідей і намагається виконувати 
їх, хто високо цінує риси, притаман-
ні Христу, й старається з усіх сил 
розвинути їх в собі. Якщо ви будете 
спотикатися в цьому прагненні, бо 
ж спотикається кожний, звертайтеся 
по допомогу до Спасителя і продов-
жуйте рух вперед. Якщо впадете, 
благайте Його, щоб Він дав вам 
сили. Просіть, як Алма: “О Ісусе, … 
змилуйся наді мною” 7. Він допоможе 
підвестися. Він допоможе вам пока-
ятися, відновитися, виправити те, 
що маєте виправити, і рухатися далі. 
І досить скоро ви матимете успіх, 
якого прагнули.

“Саме те, чого ти бажаєш від 
Мене, і буде зроблено тобі”,—прого-
лосив Господь.

“Поклади довіру свою на Того 
Духа, Який веде чинити добре—так, 
чинити справедливо, ходити покірно, 
судити праведно. …

… [Тоді] що ти побажаєш 
від Мене [в] праведно[сті], … 
отримаєш” 8.

Мені це вчення подобається! У 
ньому знову й знову зазначається, 
що ми будемо благословлятися за 
наше прагнення робити добро, 
тобто коли ми справді стараємося 
його робити. І це нагадує нам: аби 
заслужити ті благословення, ми 
повинні переконатися, що не зава-
жаємо отримувати їх також і іншим 
людям, тобто нам необхідно завжди 
вести справи справедливо, і ніколи 
не вести їх несправедливо, ніколи не 
вести їх недобросовісно; нам необ-
хідно завжди ходити покірно, а не 
зарозуміло, гордовито; нам необ-
хідно завжди судити праведно, а не 
самовпевнено, неправедно.

Мої брати і сестри, перша вели-
ка заповідь всієї вічності—любити 
Бога всім нашим серцем, всією 
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могутністю, розумом і силою—ось 
такою є перша велика заповідь. Але 
перша велика істина всієї вічно-
сті—що Бог любить нас всім Своїм 
серцем, всією могутністю, розумом і 
силою. Любов та—основоположний 
камінь вічності, і він повинен бути 
основоположним каменем нашого 
щоденного життя. Дійсно, тільки з 
цим палаючим у нашій душі запев-
ненням ми можемо й далі впевнено 
старатися ставати кращими, прагнути 
прощення своїх гріхів і поширювати 
ту благодать на свого ближнього.

Президент Джордж К. Кеннон 
одного разу навчав: “Якими тяжки-
ми не були б випробування, яким 
глибоким не був би відчай, яким 
великим не було б страждання, [Бог] 
нас ніколи не покине. Він ніколи 
не кидав, і Він ніколи не кине. Він 
не може зробити цього. Не в Його 
характері [це робити]. … Він буде 
[завжди] поряд з нами. Ми можемо 
пройти через огненні печі; ми може-
мо пройти через глибокі води; але 
не будемо ні знищені, ні потоплені. 
І в результаті ми вийдемо з усіх цих 
випробувань і труднощів кращими й 
чистішими” 9.

Тепер з тією величною віддані-
стю, що звучить з небес як чудова 
константа в нашому житті, що най-
чистіше і найдосконаліше виявилася 
в житті, смерті та Спокуті Господа 
Ісуса Христа, ми можемо уникати 
наслідків як гріха, так і безглуздо-
сті—нашої власної або інших,—в 
якій би формі вони не приходили до 
нас в ході щоденного життя. Якщо 
ми віддаємо своє серце Богу, якщо 
ми любимо Господа Ісуса Христа, 
якщо ми робимо все для нас мож-
ливе, щоб жити за євангелією, тоді 
завтра і кожний інший день зрештою 
ставатимуть чудовими, навіть якщо 
ми й не завжди усвідомлюємо, що це 

так. Чому? Тому що наш Небесний 
Батько хоче цього! Він хоче бла-
гословляти нас. Винагороджуюче, 
благодатне, вічне життя—ось це і є 
мета Його милосердного плану для 
Своїх дітей! Цей план оснований 
на тій істині, “що тим, хто любить 
Бога, хто покликаний Його постано-
вою, усе допомагає на добре” 10. Тож 
продовжуйте любити. Продовжуйте 
старатися. Продовжуйте довіряти. 
Продовжуйте вірити. Продовжуйте 
зростати. Небеса підбадьорюють вас 
сьогодні і будуть підбадьорювати вас 
завтра і завжди.

“Хіба ж ти не знаєш, або ти не 
чув,— проголосив Ісая,—

[Бог] змученому дає силу, а  
безсилому—міць. …

… а ті, хто надію складає на 
Господа, силу відновлять, крила 
підіймуть, немов ті орли. …

Бо … Господь, Бог … держить [їх] 
за правицю, й говорить до [них]: Не 
бій[те]ся,—Я [вам] поможу!” 11

Брати і сестри, нехай люблячий 
Небесний Батько благословить нас 
завтра памʼятати, що ми відчували 
сьогодні. Нехай Він благословить 
нас, щоб ми глибоко відчули ідеали, 
про які почули на цій конференції 
протягом цих вихідних, та старалися 
з терпінням і наполегливістю рухати-
ся до них, знаючи, що Його боже-
ственна любов та надійна допомога 

будуть з нами навіть тоді, коли ми 
боремося—ні, буде з нами особливо 
тоді, коли ми боремося.

Якщо євангельські норми вида-
ються високими, а особисте удоско-
налення, яке необхідне у подальші 
дні, здається недосяжним, то згадайте 
слова, якими Ісус Навин підбадьорив 
свій народ, коли ті злякалися май-
бутнього: “Освятіться, бо Господь 
узавтра чинитиме чуда поміж вами” 12. 
Я даю таке ж саме обіцяння. Це—обі-
цяння цієї конференції. Це—обіцяння 
цієї Церкви. Це—обіцяння Того, Хто 
творить ці чудеса, Хто Сам є “Див-
ний, Порадник, Бог сильний, Отець 
вічности, Князь миру” 13. Про Нього 
я свідчу. Я—Його свідок. І для Нього 
ця конференція стоїть як свідчення 
про Його роботу, що продовжується 
в ці великі останні дні. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Євреям 10:32.
 2. Вихід 32:7, 8.
 3. Вихід 20:3–4.
 4. Матвій 17:2.
 5. Марк 9:19.
 6. Учення і Завіти 46:9; курсив додано.
 7. Алма 36:18.
 8. Учення і Завіти 11:8, 12, 14; курсив 

додано.
 9. George Q. Cannon, “Remarks”,  

Deseret Evening News, Mar. 7, 1891, 4.
 10. Римлянам 8:28.
 11. Ісая 40:28, 29, 31; 41:13.
 12. Ісус Навин 3:5.
 13. Ісая 9:6.
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Вони виступали перед нами

себе зруйнованими, Спаситель і 
Небесний Батько можуть відбу-
дувати нас. Які приклади чогось 
зруйнованого і того, що знову 
стало красивим і сильним, бачила 
ваша сім’я? Подумайте про те, щоб 
поділитися вашим свідченням про 
Спокуту Ісуса Христа з вашими 
дітьми.

• Сторінка 53: Старійшина Мервін 
Б. Арнольд, сімдесятник, заохо-
чував нас “вирушати на поря-
тунок”, звертаючись до наших 

друзів,— малоактивних і тих, хто 
не є членами Церкви. Разом з 
сім’єю подумайте про те, як ви 
можете звернутися до тих, кого не 
було в Церкві певний час або тих, 
хто не є членами Церкви. Що ви 
можете робити, аби ділитися єван-
гелією з іншими? Подумайте про 
цікавий спосіб, яким ви можете 
створити сімейний місіонерський 
план з простими, реалістичними 
цілями.

• Сторінка 13: Сестра Лінда К. 
Бертон, генеральний президент 
Товариства допомоги, запросила 
нас з молитвою подумати про те, 
як ми можемо допомагати біженцям 
у своїх громадах. Разом з сім’єю 
завітайте на сайт IWasaStranger.lds.
org та подивіться відео під назвою 
“Мандрівником Я був: Любіть один 
одного”. Що саме ваша сім’я може 
робити, аби допомогти сусідам, які 
потребують допомоги?

Для молоді
• Сторінка 86: Президент Томас С. 

Монсон сказав: “Стулки брами 
історії обертаються на коротких 
петлях, і те ж з життям людей”. 
Він також сказав: “Шлях, по якому 
ми будемо слідувати в цьому 
житті приведе до пункту нашого 
призначення в наступному житті”. 
Подумайте про важливий вибір, 
який вам треба буде зробити у 
вашому житті. Уявіть, куди цей 
вибір може привести вас і напи-
шіть список ідей та вражень, які 
спадають вам на думку.

• Сторінка 46: Старійшина 
Рональд А. Разбанд, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, сказав: 
“Відновлення євангелії почалося 
з молодого чоловіка, Джозефа 
Сміта, який поставив запитання”. 
Старійшина Разбанд сказав, що 
запитання означають бажання 
навчатися, примножувати істи-
ну в наших свідченнях і “про-
суватися вперед з непохитною 
вірою в Христа” (2 Нефій 31:20). 
Звертайтеся із запитаннями до 
Бога в молитві, досліджуйте 

Для дітей
• Сторінка 86: Президент Томас С. 

Монсон говорив про епізод з кни-
ги Аліса в країні чудес, щоб пока-
зати що рішення є важливими. Він 
заохочував нас вибирати правиль-
не, навіть якщо цей шлях є склад-
нішим. Разом з сім’єю поговоріть 
про складні рішення, з якими ви 
стикаєтеся. Що ви можете роби-
ти, аби допомогти одне одному 
вибирати правильне? Як завдання 
намалюйте щит ВП на плакаті і 
запишіть свої ідеї на ньому. Потім 
повісьте його там, де ваша сім’я 
зможе часто його побачити.

• Сторінка 101: Президент Дітер 
Ф. Ухтдорф, другий радник у 
Першому Президентстві, описав 
місто в Німеччині, яке було зруй-
новане під час війни, але пізніше 
було відбудоване і знову стало 
красивим. Президент Ухтдорф 
навчав, що, коли ми відчуваємо 

Зробити конференцію частиною 
нашого життя
Подумайте про те, як використати деякі з цих завдань і запитань, як 
початок для сімейного обговорення або особистого розмірковування.
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Писання і виступи з генеральної 
конференції та уважно дивіться і 
прислухайтеся до відповідей.

• Сторінка 10: Чи почувались ви 
колись переляканими або самот-
німи? Сестра Ніл Ф. Мерріотт, 
другий радник у генеральному 
президентстві Товариства молодих 
жінок, поділилася тим, що сталося 
якраз перед її весіллям. Вона була 
далеко від дому і мала пожити з 
родичкою її майбутнього чоловіка, 
яку вона ніколи не бачила. Сестра 
Мерріотт сказала, що коли вона 
приїхала додому до цієї родич-
ки, то: “Двері відчинилися …, а 
тітка Керол без слів простягнула 
до мене руки і обійняла мене”. У 
той момент усі її страхи розтану-
ли. “Виявити любов— це значить 
знайти місце для когось у своєму 
житті”,— сказала вона. Чи є хтось, 
для кого ви б могли знайти місце?

• Сторінка 70: Брат Стівен В. Оуен, 
генеральний президент Товариства 
молодих чоловіків, навчав, що ми 
є і провідники, і послідовники. Він 
поділився досвідом про те, як він 
зустрів групу молодих чоловіків, 
які підтримували і заохочували 
одне одного в їхніх кворумах. 
Він сказав: “Провідництво— це 
вияв учнівства— це просто різно-
вид допомоги іншим прийти до 
Христа”. Виберіть когось, кому 
ви можете допомогти прийти до 
Христа на цьому тижні.

Для дорослої молоді
• Сторінка 101: Хочете захисти-

ти вашу віру від зникнення? 
Президент Дітер Ф. Ухтдорф, 
другий радник у Першому 
Президентстві, навчав, що слухня-
ність є відповіддю на це запи-
тання! “Слухняність— джерело 
життєвої сили віри”,— сказав він. 
— Саме завдяки слухняності ми 
приймаємо світло у свою душу”. 
Поміркуйте про час, коли ви 
слухались слова Господа, навіть 
якщо це було важко. Як ваша 
слухняність зміцнила вашу віру і 
допомогла вам дізнатися, з чого ви 

насправді зроблені?
• Сторінки 23, 59 і 105: Сестра Мері 

Р. Дурхем, недавно звільнена 
від покликання другого радника 
в генеральному президентстві 
Початкового товариства, сказала, 
що Святий Дух— це “божествен-
не джерело сили”. Прочитайте її 
виступ, а також виступи старійшин 
Девіда А. Беднара і Роберта Д. 
Хейлза, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів. Відмітьте багату кіль-
кість ролей Святого Духа і яким 
чином Він може благословити 
вас. Поставте ціль змінити щось у 
своєму житті, щоб ви могли стати 
більш гідними Його впливу.

• Сторінки 26 і 124: Знайдіть час 
щоб поставити собі запитання, 
про які казав старійшина Дональд 
Л. Холлстром, з президентства 
сімдесятників: “Коли у нашому 
житті відбувається щось складне, 
якою є наша негайна реакція? 
Збентеження, сумнів чи відхід від 
духовного? Чи є це ударом для 
нашої віри? Чи ми звинувачуємо 
Бога або інших людей у наших 
обставинах? Чи, можливо, перше, 
що ми згадуємо— це те, що ми— 
діти люблячого Бога?” Старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, ска-
зав: “Перша велика істина всієї 
вічності— що Бог любить нас всім 
Своїм серцем, всією могутністю, 
розумом і силою”. Як зміцнення 
вашого свідчення про Божу любов 
до вас може допомогти вам витер-
піти до кінця у складні часи?

Для дорослих
• Сторінка 86: Президент Томас С. 

Монсон сказав, що коли ми думає-
мо про вибір, який робимо щодня 
в своєму житті, “якщо ми вибира-
ємо Христа, ми зробимо правиль-
ний вибір”. Яку щоденну релігійну 
практику ви можете розвинути 
або зміцнити у вашому житті та у 
вашій сім’ї, щоб Христос залишав-
ся в центрі ваших рішень?

• Сторінки 81 і 93: Президент 
Генрі Б. Айрінг, перший радник у 

Першому Президентстві, і старій-
шина Д. Тодд Крістофферсон, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
заохочували батьків зробити 
необхідні зміни для того, щоб 
вести свої сім’ї до целестіального 
царства. Що ви можете зробити як 
батько, щоб— за словами старій-
шини Крістофферсона— краще 
“продемонструвати, як виглядає 
вірність Богу у щоденному житті”?

• Сторінка 77: Дітер Ф. Ухтдорф, 
другий радник у Першому 
Президентстві, сказав, що сприй-
маючи милосердя, навіть сім’ї з 
великими випробуваннями досяга-
ють успіхів. “Які б не були пробле-
ми вашої сім’ї, що б вам не треба 
було робити для їх вирішення,— 
додав він,— і першим і останнім 
варіантом такого вирішення  

буде милосердя”. В своїй сім’ї 
подумайте про духовну настано-
ву “мол[и]т[и]ся Батькові …, щоб 
вас було сповнено цією любов’ю 
(Мороній 7:48).

• Сторінка 63: Старійшина М. Рассел 
Баллард, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав, що регулярні 
сімейні наради “протистоятим[уть] 
впливу сучасних технологій, що 
часто відволікають, заважаю-
чи якісно проводити час одне з 
одним, і також можуть впускати 
зло безпосередньо в наші домів-
ки”. Подумайте про те, щоб вико-
ристати у вашій сім’ї чотири види 
сімейних нарад, які, за словами 
старійшини Балларда, “допома-
гатимуть нам досягати більшого 
успіху і щастя у своїх дорогоцін-
них стосунках”. ◼
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Покажчик історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції

Далі подано перелік вибраних історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції і які можна використати під час 
особистого навчання, на домашніх сімейних вечорах та інших уроках. Номер вказує на першу сторінку виступу.

Промовець Історія

Ніл Л. Андерсен (49) Діти і молодь є благословенними, коли дорослі звертаються до них з любов’ю, навчають їх євангелії і запрошують їх до Церкви.

Мервін Б. Арнольд (53) Мати Мервіна Б. Арнольда рятує загублених і поранених овець Небесного Батька. Брат старійшини Алехандро Патаніа, який був рибалкою, 
помирає в морі, очікуючи порятунку під час шторму. Друг старійшини Мервіна Б. Арнольда приєднався до Церкви після 25 років товаришування. 
Єпископ допомагає врятувати 21 молодого чоловіка.

Лінда К. Бертон (13) У 1856 р. сестри допомагають святим, які знаходяться на рівнинах. Турботлива пара допомагає сім’ї біженців. Під час похорону колишнього 
президента Товариства допомоги колу, люди згадують про її служіння і любов.

Д. Тодд Крістофферсон (93) Молодий Д. Тодд Крістофферсон бажає йти слідами свого чесного батька. Батько молиться за свого сина кожного ранку, тому що любить його.

Квентін Л. Кук (97) Члени Таїландської Бангкокської місії радіють, дізнавшись про те, що в Таїланді буде збудовано храм. Померла донька запечатується до своєї 
сім’ї, після того як явилася в храмі дружині генерального авторитета. Незважаючи на політичні хвилювання, Президент Гордон Б. Хінклі наполягає на 
проведенні церемонії закладення наріжного каменя на освяченні храму в Суві, Фіджі.

Кевін Р. Дункан (33) Скалка вийшла з пальця Кевіна Р. Дункана після того, як він часто втирав мазь і замотував її бинтом.

Мері Р. Дурхем (23) Батько везе на спині свою доньку через озеро, уникаючи затягнення під воду, знявши черевики з ніг.

Шеріл А. Есплін (6) Промовець на духовну тему навчає про важливість зосередження на інших і служіння їм. Дитина в Початковому товаристві дізнається про те, що Ісус любить її.

Генрі Б. Айрінг (19) Два члени Церкви бояться, що їхні випробування і труднощі здолають їхню віру, якщо вони не повернуть того почуття любові до Спасителя і Його Церкви.
(81) Генрі Б. Айрінг відчуває біль за сім’ю, яка не запечаталась у храмі. Вдова, яка приєднується до Церкви очікує на вічне життя зі своєю сім’єю.

Герріт В. Гонг (108) Баскетбольний тренер заохочує молодого Герріта В. Гонга спробувати себе у футболі. Перед тим як піти до храму, механік миє свої руки миючі посуд.

Роберт Д. Хейлз (105) Роберт Д. Хейлз отримує відчуття від Святого Духа в Церковному служінні і особистому житті.

Дональд Л. Холлстром (26) Молода донька Дональда Л. Холлстрома пише в шкільному завданні, що буде з Небесним Батьком, якщо помре. Члени Церкви в Ліберії цитують 
Писання і співають “Святі, вашій вірі не буде кінця” з надзвичайним переконанням.

Пол В. Джонсон (121) Доросла донька Пола В. Джонсона помирає з надією на життя після смерті та воскресіння.

Патрик Керон (111) Патрик Керон став іншою людиною після того, як почув історії про біженців і свідчення відданих працівників, які піклуються про них.

Ніл Ф. Мерріотт (10) Ніл Ф. Мерріотт бачить, як нерідна бабуся її нареченого піклується по неї. Ніл Ф. Мерріотт захищає материнство, коли невідома жінка зателефонувала їй.

Жаіро Массагарді (56) Будучи новонаверненим членом Церкви Джаіро Массагарді шукає і знаходить відповіді на свої запитання про відновлення.

Томас С. Монсон (85) Гідний носій священства наказує рятувальникам на кораблі підібрати його і його команду з рятувальних плотів.

Рассел М. Нельсон (66) Рассел М. Нельсон запечатує сім’ю у храмі після того, як дві померлі доньки цієї сім’ї благають його з іншого боку завіси, і їхній батько і брат 
стають гідними для відвідування храму.

Даллін Х. Оукс (114) Джозеф Сміт стикається з протистоянням, коли шукає видавця для Книги Мормона.

Бонні Л. Оскарсон (87) Святий Дух підтверджує істинність євангелії матері, син якої серйозно хворий.

Стівен В. Оуен (70) Підіймаючись на гору на коні Стівен В. Оуен знає, що все буде добре, якщо він буде слідувати за своїм батьком. Стівен В. Оуен із задоволенням 
розносить причастя. Молодий чоловік в Новій Зеландії дає благословення священства своїй матері.

Рональд А. Разбанд (46) Візит Рональда А. Разбанда до Пакистану— “золотий день” для нього і місцевих святих. Рональд А. Разбанд бере участь в трансляції Face to Face 
(Лицем до лиця).

Дейл Г. Ренлунд (39) Приймаючи причастя, сестра в Південній Африці розуміє особисту природу жертви Спасителя.

Кент Ф. Річардс (118) Після освячення храму Кент Ф. Річардс з дружиною христяться за своїх предків. Кент Ф. Річардс стає свідком того, як три покоління однієї сім’ї 
христяться за їхніх предків.

Стівен Е. Сноу (36) Молитви Стівена Е. Сноу і його сім’ї стають більш смиренними, сердечними і щирими, коли його син одужує від серйозної травми голови.

Гарі Е. Стівенсон (29) Після того, як він загубив ключі від машини, Гарі Е. Стівенсон проводить аналогію між ключами, необхідними щоб завести машину, і ключами священ-
ства, необхідними щоб керувати Церквою. Коли її діти охристилися за предків іншого відвідувача храму, матір дізнається, що вони є також і її предками.

Дітер Ф. Ухтдорф (101) Дітер Ф. Ухтдорф відчуває вплив Святого Духа, коли роздумує над відновленням міста Дрезден в Німеччині після другої світової війни.

В. Крістофер Уедделл (90) Хлопчику в Початковому товаристві важко думати про Ісуса. Батько і мати знаходять спокій, коли розуміють, що вони запечатались зі своїм 
померлим маленьким сином.
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Кожного літа, тоді ще маленьким хлопчиком, В. Марк 
Бассет подорожував зі своєю сімʼєю з їхнього дому в 

Сакраменто, шт. Каліфорнія, США, у шт. Алабама, США, 
щоб відвідати свою бабусю по материнській лінії. У дні тих 
подорожей сімʼя регулярно відвідувала важливі для Церкви 
історичні місця.

Старійшина Бассет згадує, що і коли він бував в істо-
ричних місцях в Наву, шт. Іллінойс, і коли він ходив у 
Священному гаю в Пальмірі, шт. Нью- Йорк, то завжди мав 
сильні почуття,— навіть ще малим хлопʼям— відвідуючи ті 
священні місця.

“Ми відчували щось там,— каже він.— Отак і формувало-
ся моє свідчення, з тих незначних випадків”.

Те свідчення, здобуте ним ще юнаком, стало для старій-
шини Бассета джерелом сили на все життя.

Старійшина Бассет народився 14 серпня 1966 р. в сімʼї 
Едвіни Екер та Уільяма Лінн Бассета, в Кармікелі, шт. 
Каліфорнія, він був другою дитиною з їхніх пʼятьох дітей. 
В їхній сімʼї служіння в Церкві та життя за євангелією були 
важливими пріоритетами.

Після служіння на місії у Гватемальській місії в Гватемалі 
з 1985 по 1987 рр. старійшина Бассет переїхав у Прово, 
шт. Юта, щоб навчатися в Університеті Бригама Янга. 20 
грудня 1989 р. він одружився з Енжелою Брашер у Солт- 
Лейкському храмі. Вони є батьками п’ятьох дітей і мають 
двох онуків.

У 1991 р. старійшина Бассет отримав ступінь в галузі 
бухгалтерського обліку в УБЯ і переїхав разом зі своєю 
сімʼєю назад в Сакраменто, щоб працювати у сфері оптової 
торгівлі автомобілями на аукціонах. Він працював реві-
зором в Brasher’s Sacramento Auto Auction і керівником 
фінансового відділу, також був співвласником West Coast 
Auto Auctions, Inc., де проводив автомобільні аукціони по 
всій західній частині Сполучених Штатів.

Старійшина Бассет служив у багатьох покликаннях у 
Церкві, у т.ч. президентом Товариства молодих чоловіків  
приходу, єпископом, членом вищої ради, президентом 
колу, з 2007 по 2010 р. президентом місії Меса в шт. 
Аризона, а також територіальним сімдесятником. ◼

Коли Марку Бреггу було 14 років, його друзі з баскет-
больної команди познайомили його сімʼю з Церквою. 

Марк був охрищений, і його мати стала активною в Церкві.
“Це змінило наше життя”,— каже старійшина Брегг.
Марк Еллін Брегг народився 16 квітня 1962 р. в Санта- 

Моніці, шт. Каліфорнія, США, у Дональда Е. і Дайен Брегг.
Коли старійшина Брегг ще навчався в Університеті Юти, 

він був покликаний служити в місії Монтерей, Мексика, 
якою керували президент місії Рой Х. Кінг та його дружина, 
Дарлін О. Кінг.

Після завершення місії старійшина Брегг почав зустрі-
чатися з наймолодшою дочкою свого президента місії, 
Івонною. 17 березня 1984 р. вони одружилися в Лос- 
Анжелеському храмі, шт. Каліфорнія.

Після передчасної смерті батька старійшини Брегга 
подружжя повернулося в Каліфорнію, де він хотів розпо-
чати свою карʼєру у банківській сфері (він закінчив свою 
карʼєру як перший віце- президент Bank of America) і бути 
ближче до своєї матері.

В сімʼї Бреггів чекали на дітей сім років. “Часом ми не 
знаходили собі місця, навіть в родині”,— згадує старійшина 
Брегг.

Потім— “одного найкращого дня у світі”— сестра Брегг 
народила першу дитину з їхніх чотирьох дітей. “Я памʼя-
таю, … як думав, що не може бути в той момент нікого 
щасливішого за мене”,— каже старійшина Брегг.

Однак життя не завжди було легким для цієї сімʼї. У день, 
коли старійшину Брегга підтримали як єпископа у приході, 
де він зростав, трагічно загинула його мати під час викра-
дення автомобіля. Її похорони стали першими, на яких він 
головував як єпископ. “Товариство допомоги було з нами 
тоді кожного дня”,— згадує він.

Ті уроки любові, служіння та співчуття направляли 
старійшину Брегга під час його подальшого служіння в 
Церкві— як президента колу, територіального сімдесятника 
та храмового працівника. ◼

Старійшина В. Марк Бассет
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Марк А. Брегг
Генеральний авторитет сімдесятник

ЦЕРКОВНІ НОВИНИ
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Від своєї матері, яка приєдналася до Церкви у віці 16 
років, старійшина Велері Владімір Кордон Ореллана 

отримав основні знання євангелії, які дуже знадобили-
ся йому, коли він залишив свою домівку в м. Сакапа, 
Гватемала, і поїхав закінчувати середню школу й вивчати 
інформатику в м. Гватемала, що було за 95 миль (150 км) 
від його рідного міста.

“Найважливіше, чого навчила мене моя мати,— це бути 
дуже благоговійним до всього священного, що стосується 
Церкви”,— згадує старійшина Кордон, який є сином Овідіо 
та Еми Ореллана Кордон.

Старійшина Кордон народився 19 лютого 1969 р. в м. 
Гватемала, своє дитинство він провів у м. Сакапа. Його 
батько поїхав у Чикаго, шт. Іллінойс, США, щоб там 
працювати. Перебуваючи там, він відчував на собі вплив 
членів Церкви, і місіонери познайомили його з євангель-
ським посланням. Сімʼя була запечатана в храмі Меса, шт. 
Аризона, в 1972 р., коли Велері було три роки.

Старійшина Кордон каже, що він зростав у любові до 
євангелії, коли чув, як його мати часто співала церковні 
гімни і такі пісні, як: “Я Божеє дитя” і “I Hope They Call Me 
on a Mission”. Старійшина Кордон служив в Сальвадорській 
місії з 1987 по 1989 рр.

25 березня 1995 р. він одружився з Глендою Селмірою 
Сіа Діас у Гватемальському храмі, м. Гватемала. Сестра 
Кордон і сама мала намір служити на місії, але її плани 
змінилися, коли вона зустріла Велері. Пізніше вона впізнала 
його— він був тим молодим чоловіком, на якого вона звер-
нула увагу, побачивши кілька років до цього його фотогра-
фію у церковному журналі. У них троє дочок.

Старійшина Кордон отримав ступінь бакалавра в 
Mariano Galvez University у Гватемалі в 2010 р. і ступінь 
магістра з управління бізнесом в Массачусетському тех-
нологічному інституті в 2012 р. Він працював директором 
інформаційних систем у фармацевтичній компанії, а з 2012 
р.— в Pepsico Foods Mexico в Центральній Америці та 
Карибському регіоні.

На час свого покликання старійшина Кордон слу-
жив членом Четвертого кворуму сімдесятників в 
Центральноамериканській території. Він служив у пре-
зидентстві Східної місії Коста- Ріка Сан- Хосе з 1998 по 
2000 рр. ◼

Старійшина Везарфорд Т. Клейтон надзвичайно вдячний 
за можливість служити. Робота Господа є пріоритетом 

для нього. Він відчуває велику любов до людей і міцні узи, 
якими повʼязана його сімʼя.

“З євангелією Ісуса Христа ми всі можемо зібратися 
вдома,— каже старійшина Клейтон.— Моя сімʼя відчувала 
вплив тих, хто вже пройшли життям до нас. Вони такі ж 
реальні, як і ті хто присутні”.

Старійшина Клейтон народився 1 березня 1952 р. 
в Каліфорнії в Уітні Клейтона молодшого та Елізабет 
Тачстоун Клейтон; своє сильне свідчення він здобув ще 
в юності завдяки домашньому вчителюванню. Завдяки 
старанням домашнього вчителя, він у віці 12 років разом 
зі своєю сімʼєю прийняли священні євангельські заві-
ти і в 1964 р. були запечатані в Солт- Лейкському храмі 
старійшиною Гарольдом Б. Лі, тоді ще членом Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів.

Розмірковуючи над шляхами, якими Господь готував 
його до служіння, старійшина Клейтон каже, що він часто 
отримував натхнення від інших: “Я бачив, як друзі й члени 
сімʼї присвячували своє життя Господу і знаходили радість 
у служінні Богу”.

Відслуживши місію у Французькій Канадській місії, він 
почав навчатися в Університеті Юти, де й зустрів Лайзу 
Томас. Вони одружилися у Солт- Лейкському храмі 16 
березня 1976 р. У них п’ятеро дітей.

Старійшина Клейтон отримав ступінь з психології та 
закінчив медичний коледж в Університеті Юти. З 1985 по 
2013 рік він мав приватну медичну практику як акушер- 
гінеколог, доки його не покликали служити президентом 
Канадської Торонтської місії.

Він служив провідником місіонерської роботи приходу, 
вчителем Основ євангелії, президентом Товариства моло-
дих чоловіків, консультантом з сімейної історії, вчителем 
Недільної школи для молоді, єпископом, членом вищої ради, 
радником у президентстві колу і президентом колу. ◼

Старійшина Везарфорд Т. 
Клейтон
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Велері В. 
Кордон
Генеральний авторитет сімдесятник
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Близький друг допоміг Жоакіну Е. Кості знайти шлях, 
який привів до його навернення до євангелії Ісуса 

Христа, храмового шлюбу та провідництва в Церкві.
Жоакін Коста народився 8 березня 1965 р. в сімʼї 

Едуардо Ж. Кости і Грасіели М. Фассі. Один з друзів, 
студент університету в Буенос- Айресі, Аргенина, Алін 
Спаннаус, який тепер є територіальним сімдесятником, 
познайомив його з Рені Варелою. Рені, яка є святою остан-
ніх днів у другому поколінні, вагалася, чи слід їй зустріча-
тися з 21- річним молодим чоловіком, який не був членом 
Церкви. Після третього побачення вона вирішила, що він 
їй “надто подобається”, і відчула, що їм не треба більше 
зустрічатися. У кінці навчального року він повернувся 
у своє рідне місто, Ентре- Ріос, Аргентина.

Рені прийняла покликання служити в Чилійській 
Осорнській місії. Коли вона повернулася додому, брат 
Спаннаус запросив її та Жоакіна на одну вечірку, на якій 
Жоакін запросив її на побачення. “Я помолилася й виріши-
ла дати йому шанс”,— розповідає сестра Коста.

Невдовзі Жоакін почав дізнаватися про Церкву. Коли 
місіонери навчали його, Рені попросила його помолитися 
й прочитати Книгу Мормона від початку до кінця.

“Він ще не дочитав її до кінця, а вже мав сильне 
свідчення,— каже сестра Коста.— Він охристився не тому, 
щоб зробити мені приємно. Ми зустрічалися більше року, 
а потім, у 1989 р., одружилися в храмі в Буенос- Айресі, 
Аргентина”.

Старійшина Коста отримав ступінь бакалавра з еконо-
міки в університеті Буенос- Айресу в 1987 році. Молоде 
подружжя переїхало в Прово, шт. Юта, США, де він отри-
мав ступінь магістра з управління бізнесом в Університеті 
Бригама Янга в 1994 р. Вони зі своєю зростаючою сімʼєю, 
в якій вже було четверо дітей, жили в Чикаго, шт. Іллінойс, 
США, коли він працював у міжнародній інвестиційно- 
банківській корпорації, яка надавала фінансові послуги. 
Банківська карʼєра привела його сімʼю на кілька років знову 
в Аргентину, а потім вони жили у Чеській Республіці та в 
Султанаті Оман. Останні два роки він зі своєю сімʼєю жив у 
Лімі, Перу, де він працював у данській інвестиційній фірмі, 
яка в основному займалася мікрофінансуванням. ◼

Невдовзі після того як старійшина Массімо Де Фео 
прийняв покликання служити на місії повного дня, він 

засвоїв основні уроки про жертвування й любов від свого 
батька, Вітторіо Де Фео.

У сімʼї Де Фео було мало коштів; ні Вітторіо, ні його 
дружина, Веліа, не були членами Церкви. Але старший Де 
Фео з повагою поставився до бажання свого сина ділитися 
євангелією.

“Мій батько спитав мене: “Ти справді хочеш робити 
це?”,— згадує старійшина Де Фео.— Я сказав: “Так, усім сво-
їм серцем я хочу служити Господу”.

Вітторіо пообіцяв, що робитиме все для нього можливе, 
аби допомогти сплатити вартість дворічного служіння сина 
в Італійській Римській місії.

“Я вважав ті гроші священними— бо вони були наслід-
ком великої жертви від чоловіка, який не вірив у цю 
Церкву,— каже старійшина Де Фео.— Тож я служив на місії 
всім своїм серцем, міццю, розумом і силою, бо я любив 
Господа і любив мого батька”.

Такі євангельські принципи, як жертвування, старанна 
праця, сімʼя та служіння допомогли становленню старійши-
ни Де Фео.

Массімо Де Фео народився в Таранто, Італія, 14 грудня 
1960 р., про Церкву він дізнався у віці девʼяти років, коли 
двоє місіонерів постукали у двері його дому. Массімо та 
його старший брат, Альберто, невдовзі охристилися.

Хлопцям Де Фео подобалося відчувати любов і підтрим-
ку з боку відданих провідників філії, коли вони ходили 
у Початкове товариство, а пізніше— на спільні заходи. У 
Массімо завʼязалася дружба на все життя з іншою молоддю 
філії, серед них була й навернена Лоредана Галеандро, з 
якою він одружився після своєї місії. Вони були запечата-
ні 14 серпня 1984 р. в Бернському Швейцарському храмі. 
Де Фео мають трьох дітей.

До свого покликання служити генеральним 
авторитетом- сімдесятником старійшина Де Фео жив у Римі 
і пропрацював більше 30 років у Державному департамен-
ті США. Він служив президентом філії, президентом округу, 
президентом колу і територіальним сімдесятником. ◼

Старійшина Массімо Де 
Фео
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Жоакін Е. Коста
Генеральний авторитет сімдесятник
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Старійшина К. Бретт 
Наттрес
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Пітер Ф. Меурс
Генеральний авторитет сімдесятник

У юності Пітер Меурс та його сімʼя жили по сусідству з 
чоловіком, у якого була майстерня, де “лагодилося будь- 

що” з фермерської техніки. Пітер разом зі своїм найкращим 
другом проводили багато часу в цій майстерні, нашвид-
куруч ремонтуючи фермерську техніку і збираючи міні 
мотоцикли і картинги. Пізніше Пітер вчився на машино-
будівному факультеті в Університеті Монаша у Мельбурні, 
Австралія.

У 18 років, продовжуючи своє навчання, він повідомив 
університет, що йому потрібно на два роки перервати 
навчання, щоб служити на місії для Церкви. Йому сказали, 
що навчання можна відкласти тільки на один рік; якщо від-
класти його на довше, то його відрахують з цієї програми. 
Він вирішив не служити.

Однак невдовзі потому він почув заклик Президента 
Спенсера В. Кімбола (1895–1985) на генеральній конферен-
ції, що кожний гідний молодий чоловік повинен служити 
на місії (див. “Planning for a Full and Abundant Life”, Ensign, 
May 1974, 87).

“Було так, наче він говорив це мені. Це просто прониза-
ло мене”,— згадує старійшина Меурс. Зрештою він вирішив 
служити. За тиждень до свого відʼїзду він отримав листа з 
університету, в якому був дозвіл перервати навчання на 
два роки.

Пітер повернувся до навчання після своєї місії, але місіо-
нерське служіння, як він каже, було “найкращою освітою, 
яку я одержував”. Євангелія навчила його, що “допомага-
ти людям бути успішними є найважливішим принципом 
провідництва”. 

Після отримання ступеню бакалавра в галузі машинобу-
дування старійшина Меурс працював інженером проекту 
для Esso Australia і був партнером- засновником компанії 
WorleyParsons Limited. Недавно він працював начальником 
відділу розвитку для Fortescue Metals Group.

Після місії він одружився з жінкою, яку називає своїм 
найкращим другом, Максін Евелін Тетчер; це сталося 2 
січня 1979 р. у Гамільтонському Новозеландському храмі. 
У них четверо дітей і девʼять онуків.

Старійшина Меурс, який народився 21 грудня 1956 р. 
у Варрнамбул, шт. Вікторія, Австралія, в сімʼї Фредеріка 
і Лоіс Джоунс Меурс, служив у багатьох покликаннях, у 
т.ч. президентом кворуму старійшин, органістом приходу, 
президентом Товариства молодих чоловіків приходу і колу, 
директором зі звʼязків з громадськістю, президентом філії 
і округу, єпископом, президентом колу і територіальним 
сімдесятником. ◼

Старійшина К. Бретт Наттрес та його дружина, Шона 
Лі Адамсон Наттрес, називають себе “недосконалими 

людьми, які шукають досконалих моментів”.
За словами старійшини Наттреса, упродовж свого життя 

вони знаходили багато таких моментів— і всі вони були 
повʼязані якоюсь мірою зі Спасителем та Спокутою.

Старійшина Наттрес каже, що він був народжений  
від хороших батьків, Девіда і Джуді Соренсен Наттрес, 
і памʼятає, як його мати читала Книгу Мормона для сімʼї 
кожного дня.

Якось, коли він навчався в коледжі, він приїхав на кані-
кули додому. Він був зосереджений на випускних іспитах і 
почував себе не дуже добре, хоч фізично й не був хворим.

“Якщо ти почуваєш себе добре, але тобі погано,— 
сказала йому мати,— тобі треба піти й послужити комусь”.

Бретт кинув лопату в кузов сімейного пікапа і поїхав 
відкидати сніг біля домів вдів з приходу. І відчув себе наба-
гато краще.

“Я був так зосереджений на собі та випускних іспитах, що 
забув, що реальна мета життя— служити іншим”,— каже він.

Старійшина Наттрес народився 4 березня 1965 р. у 
Покателло, шт. Айдахо, США. Сімʼя переїхала до м. Легій, 
шт. Юта, США, де він та пʼятеро його рідних братів і сестер 
жили на невеликій сімейній фермі.

Він зустрів свою майбутню наречену, коли вони обоє 
були в старших класах сусідніх середніх шкіл. Коли він 
повернувся з Каліфорнійської місії Сакраменто, де він 
служив з 1984 по 1986 рр., вони одружилися в Солт- 
Лейкському храмі 24 квітня 1987 р. У них семеро дітей.

Він навчався в Університеті Бригама Янга в Прово, шт. 
Юта, і закінчив Університет Юти в 1990 р., отримавши 
диплом фізіотерапевта. У 2000 р. разом зі своїм братом, 
Девідом, він заснував Advanced Health Care Corp.

Старійшина Наттрес служив у багатьох церковних 
покликаннях, у т.ч. був президентом Товариства молодих 
чоловіків приходу, єпископом, президентом Товариства 
молодих чоловіків колу, президентом колу і територіаль-
ним сімдесятником. На час свого покликання він голову-
вав над новоорганізованою Аризонською Гілбертською 
місією. ◼
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Старійшина Гарі Б. Сабін
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина С. Марк 
Палмер
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Гарі Б. Сабін дуже добре памʼятає різдвяні 
ялинки.

Першою з них була прекрасна різдвяна ялинка його 
дитинства. Коли Гарі поліз на ялинку, намагаючись дотяг-
нутися до льодяника у формі посошка, усе дерево повали-
лася на підлогу.

Другим разом це була ялинкова гілка, яку він знайшов, 
коли служив на місії в Бельгії та Нідерландах з 1973 по 1975 
рр. Старійшина Сабін і його напарник забрали ту гілку у 
свою квартиру і обставили її навколо різдвяними картками, 
які вони отримали з дому.

Третьою була ялинка, утворена з різдвяної гірлянди, 
розвішаної на крапельниці поряд з лікарняним ліжком його 
дочки. Одна дитина у сімʼї Сабін страждала від муковісци-
дозу; його дочка перенесла операцію з подвійної пересад-
ки легенів через рік після смерті її брата, який помер від 
тієї ж хвороби.

“Ми навчилися набагато більше від своїх дітей, ніж вони 
від нас”,— каже старійшина Сабін.

Як генеральний авторитет він буде памʼятати різдвя-
ні ялинки і уроки від них. Кожна така ялинка освітлює 
частину його подорожі: спочатку, коли він хлопчиком хотів 
дістати льодяник у формі посошка, потім, коли місіонером 
навчав плану спасіння, потім, коли вже був батьком і покла-
дався на цей план і на любов Спасителя, щоб підтримати 
свою сімʼю у тяжких випробуваннях земного життя.

Гарі Байрон Сабін народився у Прово, шт. Юта, США, 
7 квітня 1954 р. у Мервіна Е. та Сільвії У. Сабін. Він одру-
жився з Велері Перді у серпні 1976 р. Вони є батьками 
пʼятьох дітей; шоста дитина народилася мертвою.

Після закінчення Університету Бригама Янга в Прово 
старійшина Сабін отримав ступінь магістра в галузі 
менеджменту в Стенфордському університеті.

Старійшина Сабін служив у багатьох церковних покли-
каннях, в т.ч. був єпископом, президентом колу, терито-
ріальним сімдесятником. Він був засновником, головою 
та виконавчим директором кількох компаній, у т.ч й Excel 
Realty Trust, Price Legacy, Excel Realty Holdings та Excel Trust.

У 1993 р. старійшина і сестра Сабін заснували Sabin 
Children’s Foundation, організацію, яка займається наданням 
медичної допомоги дітям. ◼

Для старійшини С. Марка Палмера та його дружини, 
Жаклін, 1992 рік був часом цінним і обмеженим.

Старійшина Палмер на той час служив членом вищої 
ради колу. Також він багато працював для розбудови своєї 
професійної карʼєри. У сестри Палмер час також проходив 
напружено. Палмери виховували шістьох дітей у своєму 
домі в Остені, шт. Техас, США, в т.ч. й шестимісячного 
хлопчика.

Коли президент їхнього колу запросив їх служити 
працівниками в Даллаському Техаському храмі, вони не 
знали, як їм вдасться виконувати ще один обовʼязок. Але 
вони прийняли покликання— а потім молилися й просили 
Господньої допомоги.

Аби здійснювати щомісяця автобусну поїздку, щоб 
служити весь день у храмі, необхідно було жертвувати і 
дбайливо планувати. “Але це надзвичайно благословило 
нас”,— каже старійшина Палмер.

Служіння у храмі, як додає він, духовно підготувало 
його до майбутніх покликань у священстві. Воно також 
зробило його кращим чоловіком і батьком— і він знайшов 
рівновагу у своєму зайнятому житті.

“Часте відвідування храму допомагає вам знову поста-
вити собі пріоритети і нагадує про завіти, які ви уклали”,— 
каже він.

Стенлі Марк Палмер народився 11 лютого 1956 р. 
в Те- Пʼюк, Нова Зеландія, у Кеннета та Джілл Палмерів. 
Його сімʼя приєдналася до Церкви, коли він був юна-
ком. Він служив на місії повного дня в Новозеландській 
Веллінгтонській місії.

Отримавши диплом бакалавра в Оклендському універ-
ситеті, він почав навчатися, щоб отримати ступінь магістра 
з управління бізнесом в Університеті Бригама Янга. Живучи 
у Прово, шт. Юта, США, він зустрів на “побаченні з незна-
йомкою” колишню місіонерку, яку звали Жаклін Вуд. Вони 
одружилися 18 грудня 1981 р. в Солт- Лейкському храмі. У 
Палмерів шестеро дітей і девʼять онуків.

Старійшина Палмер є засновником і президентом 
SMP Ventures, компанії, яка займається нерухомістю. 
Він служив єпископом, президентом колу, президентом 
Вашингтонської місії Спокан (2009–2012 рр.), тимчасовим 
президентом Австралійської Сіднейської Південної місії 
(2014 р.) і територіальним сімдесятником. ◼
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Сестра Джой Д. Джоунс
Генеральний президент Початкового 
товариства

Старійшина Еван А. Шмутц
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Еван А. Шмутц вдячний за досвід отриман-
ня одкровень, який дав йому Господь. Його навер-

нення до євангелії поглиблювалося завдяки регулярному 
вивченню Писань, служінню в царстві та своєму послуху 
Божим заповідям.

Старійшина Еван А. Шмутц народився 6 червня 1954 р. 
в Сент- Джорджі, шт. Юта, США, у Річарда та Міріем 
Шмутц; він рано дізнався про силу молитви. Як скаут 
наймолодшої групи, він продав квитків на зліт бойскау-
тів на суму 17 доларів США, але не міг знайти ці гроші, 
коли настав час їх повернути. Його мати заохотила його 
помолитися, і Господь відкрив йому точне місце, де лежали 
ті гроші. Це було сильним підтвердженням того, що Бог 
любить і знає його.

У 18 років старійшина Шмутц втратив свою старшу 
сестру, яка загинула в автокатастрофі. Це надзвичайно 
вразило його і принесло важливий духовний досвід.

Невдовзі після цього він був покликаний служити на 
місії і відбув на навчання. Він молився про особисте свід-
чення щодо євангелії. Слухаючи, як вчителі навчали про 
Перше видіння, він сказав: “Я отримав свідчення настільки 
сильне, що я ледь міг залишатися в кімнаті”.

Відслуживши місію в Північній Каролінській місії 
Грінзборо, старійшина Шмутц взяв собі за правило й далі 
вивчати Писання кожного дня аж до кінця життя. “Я знай-
шов велику радість, я навчався й приходив до розуміння 
завдяки ранковому вивченню Писань впродовж дуже дов-
гого періоду”.

Старійшина Шмутц одружився з Сінді Лі Сімс 3 люто-
го 1978 р. в храмі в Прово, шт. Юта. Старійшина Шмутц 
отримав ступінь за спеціальністю “Англійська мова”, а 
також ступінь доктора права в Університеті Бригама Янга. 
З 1984 по 2016 рр. він працював за спеціальністю в кількох 
юридичних фірмах.

Незважаючи на виховання пʼятьох дітей, старійшина 
Шмутц служив членом вищої ради, єпископом, членом пре-
зидентства колу, президентом Філіппінської Себуанської 
місії (2011- - 2014 рр.), президентом філії в Центрі підготовки 
місіонерів та членом Пʼятого кворуму сімдесятників. ◼

Для Джой Д. Джоунс її героями були її люблячі батьки.
“Я відчувала, що мій татусь може зробити все”,— 

розповідає сестра Джоунс про свого батька, електрика. 
Про свою матір вона каже: “Моя мама була дивовижною 
жінкою, яка від самого початку все робила для сімʼї— 
починаючи від приготування їжі, яку вони їли, і до пошиття 
одягу, який вони носили. Для мене вона була святою, і я 
хотіла вирости й стати такою, як вона”.

Крім дорогих спогадів про своїх батьків, Алдо Гармона 
та Елеонору Еллсворт Гармон, сестра Джоунс також 
зберігає в душі й дитячі спогади про те, як вона слухала 
старійшину Роберта Л. Бекмена, коли той виступав на 
конференції округу в Огдені, США. Старійшина Бекмен, 
який тепер є почесним генеральним авторитетом- 
сімдесятником, був у той час президентом місії.

“У мене були дуже сильні почуття, коли він говорив,— 
каже сестра Джоунс.— Я відчула щось справді інше, 
відмінне від того, що я відчувала до цього. … Я така вдячна 
за це, бо я отримала свідчення від Духа, що те, про що він 
говорив, було істиною”.

Джой Дайен Гармон народилась 20 липня 1954 р. в 
Даллесі, шт. Орегон. І вона, і її майбутній чоловік, Роберт 
Брюс Джоунс, виросли в шт. Орегон, але зустрілися вони 
в Університеті Бригама Янга, у Прово, шт. Юта, США. Вони 
одружилися 14 серпня 1974 р. в храмі Ментай, шт. Юта. 
У них п’ятеро дітей і сімнадцять онуків.

Невдовзі після того як вона отримала диплом про 
неповну вищу освіту в галузі сімейного життя, вони пере-
їхали в Портленд, шт. Орегон, а пізніше в Санта- Роза, шт. 
Каліфорнія, США, де брат Джоунс працював мануальним 
терапевтом. 22 роки тому у брата і сестри Джоунс виникло 
відчуття, що їм слід переїхати у Дрепер, шт. Юта. Відтоді 
сестра Джоунс насолоджувалася благословенням жити 
близько до храму.

“Храм Джордан- Рівер, шт. Юта, став для мене священ-
ним простором,— каже вона.— У мене є свідчення про силу 
храму і мир та спрямування, які він приніс в моє життя”.

Сестра Джоунс служила президентом Товариства допо-
моги і президентом Початкового товариства приходу, а 
також радником у президентствах Товариства допомоги, 
Товариства молодих жінок і Початкового товариства при-
ходу і колу. До теперішнього свого покликання вона слу-
жила в генеральному правлінні Початкового товариства. ◼
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Сестра Бонні Х. Кордон
Другий радник у генеральному 
президентстві Початкового товариства

Сестра Джин Б. Бінгем
Перший радник у генеральному 
президентстві Початкового товариства

Протягом майже шести років сестра Джин Б. Бінгем з 
любовʼю служила у своєму покликання у генеральному 

правлінні Початкового товариства. Вона відвідувала доми 
членів Церкви та Початкові товариства й особисто відчу-
вала, якою сильною є віра святих останніх днів— особливо 
дітей з Початкового товариства— по всьому світу.

Сестра Бінгем, яка нещодавно була підтримана як пер-
ший радник у генеральному президентстві Початкового 
товариства, більшість свого життя провела, навчаючи, 
виховуючи й люблячи дітей. Чи то були її молодші брати 
і сестри, які підростали, чи її дві власні дочки, чи її при-
йомні дочки, чи онуки, чи гості в її домі, чи ті, кого вона 
зустріла як членів генерального правління Початкового 
товариства— для багатьох вона була захисником і джере-
лом сили.

“Кожна дитина має дивовижний потенціал, і якщо ми 
дивимося на неї очима Небесного Батька, то зможемо 
допомогти дітям стати саме такими, якими за Його заду-
мом вони мають бути”,— каже вона.

Сестра Бінгем народилася 10 червня 1952 р. в Прово, 
шт. Юта, США, в Едіт Джой Кларк та Роберта Роланда 
Барруса і була в їхній сімʼї третьою з девʼяти дітей. Коли 
їй було три місяці, сімʼя переїхала в шт. Індіана, щоб її 
батько міг продовжувати своє навчання. За перші шість 
років свого життя сестрі Бінгем та її сімʼї довелося пожити 
в чотирьох штатах.

Закінчивши середню школу в Нью- Джерсі, сестра 
Бінгем переїхала в Прово, шт. Юта, щоб навчатися в 
Університеті Бригама Янга. На другому році навчання 
вона зустріла свого майбутнього чоловіка, Брюса Брайана 
Бінгема, фермерського юнака зі шт. Іллінойс, який був 
охрищений у підлітковому віці разом зі своїми батька-
ми. Вони одружилися 22 грудня 1972 р. в храмі у Прово, 
шт. Юта.

За час свого служіння в Церкві вона була президентом 
Початкового товариства приходу, президентом Товариства 
молодих жінок, радником у президентстві Товариства 
допомоги, президентом Товариства молодих жінок колу, 
храмовим працівником та вчителем ранкової семінарії.

“Протягом 43 років нашого подружнього життя я бачив, 
що вона постійно дослухається до спонукань Духа,— каже 
про свою дружину брат Бінгем.— Вона робила, знову й 
знову, те, що хотів від неї Господь”. ◼

У своєму дитинстві, проведеному на південному сході 
шт. Айдахо, США, Бонні Хіллам Кордон засвоїла багато 

важливих уроків. Праця, ігри і життя на фермі навчили її 
покладатися на себе, багато працювати і “не боятися про-
бувати щось”,— каже новий другий радник у генеральному 
президентстві Початкового товариства.

Однак найважливіший урок дали їй її батьки, Гарольд 
і Керол Расмуссен Хіллам, які навчили її, що з допомогою 
Господа, вона може зробити все. “Обмежень не існує”,— 
казав її батько.

Сестра Кордон покладалася на це знання, коли служила 
новопокликаною місіонеркою в Лісабоні, Португалія, і їй 
важко було вивчити португальську мову. “Я безліч разів 
ставала на коліна, просячи про чудо. Але від свого батька 
я знала, що можу справитися з важкими завданнями”.

Після багатьох молитов, великої праці і виявленого 
терпіння вона повільно почала вільно говорити португаль-
ською мовою, що стало для неї великим благословенням 
через багато років, коли вона та її чоловік були покликані 
служити в Курітібі, Бразилія.

“Цікаво, як Господь готує нас і зміцнює потроху,— каже 
вона.— Це завжди стає більш зрозумілим, коли ми дивимося 
в дзеркало заднього виду. Нам просто потрібно мати віру”.

Бонні Хіллам народилась 11 березня 1964 р. в Айдахо- 
Фоллз, шт. Айдахо. Після своєї місії вона навчалася в 
Університеті Бригама Янга в Прово, шт. Юта, США. Там 
вона подружилася з Дереком Лейном Кордоном. Їхня 
дружба переросла в романтичні стосунки, і вони одру-
жилися 25 квітня 1986 р. в Солт- Лейкському храмі. У них 
четверо дітей— троє синів і одна дочка— та троє онуків.

Упродовж років вона служила в багатьох церковних 
покликаннях. Вона служила разом зі своїм чоловіком, 
коли той служив президентом Бразильської місії Курітіба 
з 2010 по 2013 рр., вона служила президентом Товариства 
молодих жінок колу, керівником ясельної групи, учителем 
семінарії, а також в Товаристві молодих жінок, Товаристві 
допомоги та Початковому товаристві приходу.

У своєму новому покликанні, як каже сестра Кордон, 
вона сподівається навчати одній істині, яку необхідно 
знати дітям Початкового товариства Церкви: “Небесний 
Батько любить їх”. ◼
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Одинадцять нових генеральних 
авторитетів- сімдесятників, 62 
територіальних сімдясятника й 

нове генеральне президентство почат-
кового товариства були підтримані на 
суботній післяобідній сесії квітневої 
генеральної конференції 2016 р.

Новими генеральними 
авторитетами- сімдесятниками були 
покликані стрійшини В. Марк Бассет, 
Марк А. Брегг, Везарфорд Т. Клейтон, 

Велері В. Кордон, Жоакін Е. Коста, 
Массімо Де Фео, Пітер Ф. Меурс, 
К. Бретт Наттрес, С. Марк Палмер, 
Гарі Б. Сабін і Еван А. Шмутц.

Джой Д. Джоунс була підтримана 
як генеральний президент Початко-
вого товариства, Джин Б. Бінгем як 
перший радник і Бонні Х. Кордон як 
другий радник.

Біографії цих провідників знахо-
дяться, починаючи зі с. 131. ◼

Підтримані нові сімдесятники і 
нове президентство Початкового 
товариства

Тепер знайти й вивчати виступи 
з генеральних конференцій в 

Інтернеті буде легше, ніж це було 
раніше, завдяки переробці розділу 
Генеральні конференції на сайті 
LDS.org. Зміни такі:

•  Швидке визначення висту-
пів, які ви хочете прочитати, з 
фотографією кожного промовця, 
що знаходиться поряд з назвою 
виступу.

•  Одна панель пошуку вгорі всіх 
сторінок, що дозволяє (1) мати 
доступ до всіх генеральних кон-
ференцій, починаючи з 1971 р. 
і до теперішнього часу; (2) мож-
ливість пошуку за прізвищем 
промовця; (3) можливість пошу-
ку виступів за євангельськими 
темами.

•  Проста анотація до кожного 
окремого виступу, в т.ч. пікто-
грами вгорі сторінки для тих, 
хто хоче слухати, завантажити, 
надрукувати цей виступ або 
поділитися ним.
Новий дизайн добре підхо-

дить для настільного компʼютера, 
ноутбука та користувачів мобільних 
пристроїв. Зміни вже зроблено для 
англійської, іспанської і португаль-
ської мов і будуть зроблені ще для 
більш як 80 інших мов у наступні 
місяці. ◼

Зміни можна подивитися на сайті 
conference. lds. org.

Змінено розділ 
“Конференції” 
на сайті LDS.org
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Вивчення, навчання євангелії та 
життя за нею є вкрай необхід-
ними для нашого особисто-

го зростання і є дуже важливими 
складовими нашого поклоніння в 
Суботній день. Аби допомогти чле-
нам Церкви зростати, зміцнюючись 
у своїй вірі в Небесного Батька та 
Ісуса Христа, а також поліпшуючи 
поклоніння в Суботній день, Перше 
Президентство та Кворум Дванад-
цятьох Апостолів представили на 
загальних зборах провідництва під 
час генеральної конференції нову 
ініціативу для покращення навчання 
і вивчення євангелії. Членам Церкви 
пропонується:

1. Засвоїти принципи з посібника 
Навчати, як навчав Спаситель. У 
цьому новому посібнику увага зосе-
реджена на простих, але могутніх 
принципах, які застосовував Вели-
кий Учитель. Мета кожного вчителя, 
як сказано в посібнику,— “навчати 
Духом чистого вчення євангелії для 
того, щоб допомогти дітям Бога роз-
вивати їхню віру в Спасителя і стати 
більше подібним до Нього”.

Хоч цей посібник призначений 
для тих, хто має покликання навчати, 
він буде корисним для кожного, хто 
хоче навчитися навчати так, як навчав 
Спаситель. Батькам може бути корис-
но застосовувати принципи з цієї 

брошури, коли вони навчають вдома.
2. Брати участь у зборах ради 

вчителів. Збори ради вчителів— це 
не те саме, що попередні курси для 
удосконалення вчителів. Як ради, ці 
збори будуть давати можливість учи-
телям обговорювати разом принципи 
з посібника Навчати, як навчав 
Спаситель та вчитися одне від одно-
го, як їх застосовувати. Ці збори, які 
мають проводитися раз на місяць у 
рамках недільних зборів, будуть про-
ходити в 2016 р. по всьому світу.

3. Старанно вивчати євангелію. 
Членам Церкви, як і вчителям, слід 
старанно вивчати євангелію вдома. 
Вивчення євангелії і життя за нею 
протягом тижня готує членів Цер-
кви до участі в недільних уроках, 
що може сприяти тому, що кожний 
отримає більш змістовний навчаль-
ний досвід.

Як діти нашого Небесного Батька, 
ми всі маємо потенціал стати такими, 
як Він. Кожний, хто бажає вивчати 
євангелію й жити за нею, може стати 
більш подібним до наших небесних 
батьків і повернутися, щоб жити з 
Ними. Поклоніння в церкві і вдома 
допомагає нам зміцнювати таку віру в 
Небесного Батька та Ісуса Христа. ◼

Знайдіть новий посібник та дізнайтеся 
більше на сайті teaching. lds. org.

Зміни у програмі  
“Вивчення і навчання євангелії”

Чотири нові теми було додано до 
Матеріалів для служіння (minis-

tering. lds. org), щоб допомогти про-
відникам колів і приходів, коли вони 
служать таким групам: доглядаль-
никам, місіонерам, які повернулися 
з місії раніше, подружнім парам, в 
яких є проблеми у сімейних стосун-
ках та особам, які страждають від 
розумових розладів.

Члени ради приходу мають 
доступ до цих матеріалів, які 
допомагатимуть їм дізнатися, як 
краще допомагати членам Церкви. 
Ці матеріали є доступними англій-
ською мовою і скоро будуть пере-
кладені ще девʼятьма мовами. ◼

Було створено три нові місії, дві 
в Африці і одна в Азії. Це такі 

місії: місія в Мбуйї- Мейі, Демо-
кратична Республіка Конго; місія 
в Оверрі, Нігерія; та місія в Ханої, 
Вʼєтнам. Кожна з цих нових місій 
буде створена перенесенням меж 
в уже існуючих місіях і почне діяти 
з 1 липня 2016 р. або раніше. ◼

Оголошено 
про нові місії

Нові матеріали 
для служіння
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З травня 2016 року по жовтень 2016 року уроки для носіїв Мелхисе-
декового священства і Товариства допомоги кожної четвертої неділі 

мають готуватися із застосуванням одного або більше виступів з квітневої 
генеральної конференції 2016 року. У жовтні 2016 року виступи можна 
вибирати або з квітневої, або з жовтневої генеральної конференції. Прези-
денти колів та округів повинні вибрати, які виступи будуть використовува-
тися в їхній місцевості, або ж вони можуть делегувати цю відповідальність 
єпископам і президентам філій.

Виступи з конференції доступні різними мовами на сайті: conference. lds. org.

Нові он- лайн інструменти 
допоможуть членам Церкви 

мати легший доступ до патріар-
ших благословень. Члени Цер-
кви можуть надіслати запит для 
отримання копії свого патріар-
шого благословення в електрон-
ній формі та попросити надати 
їм копію благословень померлих 
предків (їх можна отримати 
звичайною або електронною 
поштою). Провідники священ-
ства можуть надсилати рекомен-
дації для благословень он- лайн, 
і патріархи можуть переглядати 
рекомендації для благословень 
та відправляти текст благосло-
вень в електронній формі після 
того, як вони дані.

Ці інструменти тепер доступні 
для більш як 50 відсотків колів 
Церкви англійською, іспанською 
та португальською мовами. 
Наступного року вони будуть 
доступні 14 мовами і для всіх 
колів. ◼

Щоб дізнатися більше або замо-
вити копію свого патріаршого 
благословення, зайдіть на сайт 
apps. lds. org/ pbrequest.

Недавно стали доступними 
Писання ще кількома мовами.

Тепер доступні португаль-
ською мовою надруковане видан-
ня Біблії та оновлене трикнижне 
видання. Починаючи з вересня 2015 
р. ці книги доступні в електронному 
форматі на сайті asescrituras. lds. org і 
в додатку Gospel Library для мобіль-
них пристроїв. Додаткова інформація 
португальською мовою знаходиться 
на сайті bibliasagrada. lds. org. 

Іспанською мовою оновленні 
видання Головних трудів доступні на 
сайті escrituras. lds. org або в додатку 
Gospel Library для мобільних пристро-
їв. Друковані примірники цих книг 
будуть доступні у кінці червня 2016 р.

Нове трикнижне видання 

маршалійською мовою та мовами 
кхоса і зулу, а також Книга Мормона 
чуукеською мовою вже надруковані 
та їх можна отримати через розпо-
дільчі центри або з допомогою сайту 
store. lds. org. Вони також доступні 
он- лайн та в мобільному застосунку 
Gospel Library.

Писання перекладені ще 16 мова-
ми, які до цього були доступні тільки 
у друкованому вигляді, були опублі-
ковані на сайті LDS.org і в мобільному 
застосунку Gospel Library. Мови для 
трикнижного видання: африкаанс, 
болгарська, вірменська, ігбо, кам-
боджійська, латвійська, литовська, 
суахілі, фанте та шона; мови для Кни-
ги Мормона: сербська, хінді, хмонг, 
тві, ток- пісін і япійська. ◼

Доступні нові видання Писань

Патріарші 
благословення 
он- лайн

Учення для нашого часу
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За схваленням Першого 
Президентства, генеральні 

президентства Товариства допо-
моги, Товариства молодих жінок і 
Початкового товариства запро-
шують жінок різного віку послу-
жити біженцям, які живуть поруч 
та в місцевих громадах, завдяки 
ініціативі під назвою “Мандрів-
ником Я був” (див. Левит 19:34; 
Матвій 25:35).

“Серед нас є багато тих, кого 
можна благословити дружбою, 
підтримкою та іншими виявами 
любові й служіння, схожих на 
Христові”,— сказала сестра Лінда 
К. Бертон, генеральний прези-
дент Товариства допомоги.— Таке 
служіння є фундаментальною 
частиною євангелії.

Я згадую уривок з Писань, 

де сказано, що ми повинні “не 
забува[т]и любови до приходнів, 
бо деякі нею, навіть не відаючи, 
гостинно були прийняли Анголів” 
(див. Євреям 13:2). “Ми заклика-
ємо сестер з молитвою шукати 
нагод для служіння і обміркувати 
можливість пошуку надійних міс-
цевих або громадських організа-
цій з метою надання їм підтримки. 
Корисні ідеї ви можете знайти 
на сайті IWasAStranger. lds. org, а 
своїм досвідом можете поділи-
тися, відіславши електронного 
листа на адресу IWasAStranger@ 
ldschurch. org”.

Лист Першого Президентства 
з приводу ініціативи “Мандрів-
ником Я був” був надісланий в 
ради колів, приходів та філій у 
кінці березня. Настанови для 

провідників додаються до листа. 
“Сестри можуть брати участь 
у цих зусиллях, якщо дозволя-
ють час і обставини,— сказано в 
листі,— пересвідчуючись в тому, 
що від жодної не очікується “щоб 
[вона] бігла швидше, ніж їй під 
силу” і щоб усе “це робилося з 
мудрістю і за порядком” (Мосія 
4:27). У листі від 27 жовтня 2015 
р. Перше Президентство закликає 
всіх членів Церкви служити тим, 
хто цього потребує.

Лист від генеральних президен-
тів Товариства допомоги, Товари-
ства молодих жінок і Початкового 
товариства, який містить більше 
інформації стосовно ініціативи 
“Мандрівником Я був”, також був 
нещодавно направлений для збо-
рів цих організацій. ◼

Допомога біженцям: “Мандрівником Я був”
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Під час недільної ранкової сесії 
конференції Президент Томас С. 
Монсон оголосив про плани 

збудувати ще чотири храми: в Белем, 
Бразилія; Кіто, Еквадор; Ліма, Перу; 
і Хараре, Зімбабве.

З часу проведення останньої гене-
ральної конференції відбулися такі 
події, повʼязані з храмами:

Освячення і переосвячення
З освяченням храму в Центрі Про-

во, шт. Юта, США, Церква тепер має 
по світу 150 діючих храмів. Цей храм 
був освячений 20 березня 2016 р., за 
кілька днів до 180- ї річниці освячен-
ня Кертлендського храму, першого 
храму Відновлення, що відбулося 27 
березня 1836 р.

Три інші храми були освячені або 
переосвячені: у листопаді 2015 р. 
храм в Монреалі, провінція Квебек, 
Канада; у грудні 2015 р.  храм в Тиху-
ані, Мексика; у лютому 2016 р. храм у 
Суві, Фіджі.

Проведення освячення також 
заплановано для храму в Саппоро, 
Японія, 21 серпня 2016р.; для храму 
у Філадельфії, шт. Пенстльванія, 18 
вересня 2016 р.; для храму у Форт- 
Коллінзі, шт. Колорадо, 16 жовтня 
2016 р; для храму в Стар- Веллі, шт. 
Вайомінг, 30 жовтня 2016 р; і для 
храму в Хартфорді, шт. Коннектікут, 
20 листопада 2016 р.

Відремонтований Фрайберзький 
храм, Німеччина, буде переосвяче-
ний 4 вересня 2016 р.

Будівництво і ремонт
Триває будівництво таких храмів: 

Консепсьйонський, Чилі; Паризький, 
Франція; Римський, Італія; а також 
таких храмів у Сполучених Штатах: 
Седар- Сіті, шт. Юта; Меридіан, шт. 
Айдахо; і Тусон, шт. Аризона. Дати 
завершення будівництва: 2016- - 2018 
рр. Очікується прийняття рішення 
стосовно повномасштабного будів-
ництва храму у Форталезі, Бразилія. 

150 діючих храмів

У храмах у Франкфурті, Німеччина; 
Джордан- Рівер, шт. Юта; і Айдахо- 
Фоллс, шт. Айдахо, ведуться ремонт-
ні роботи.

Служби, присвячені початку будівництва
Служби, присвячені початку 

будівництва, були проведені у грудні 
2015 р. для храму в Лісабоні, Порту-
галія; в лютому 2016 р.  для храму в 
Барранкуілла, Колумбія і для храму 
в Кіншасі, Демократична Республіка 
Конго. Служба, присвячена почат-
ку будівництва храму в Дурбані, 
Південно- Африканська Республіка, 
відбулася 9 квітня 2016 р.

Планування і підготовка
Про будівництво вказаних далі 

храмів було оголошено, але вони все 
ще перебувають на стадії планування 
і підготовки: Абіджан, Берег Слонової 
Кістки (Кот- дʼІвуар), Арекіпа, Перу; 
Бангкок, Таїланд; Порт- о- Пренс, Гаїті; 
Ріо- де- Жанейро, Бразилія; Урданета, 
Філіппіни; і Вінніпег, провінція Мані-
тоба, Канада. ◼

Щоб дізнатися більше про храми, зайдіть на 
сайт temples. lds. org.
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Як “особливі свідки імені Христа в 
усьому світі” (УЗ 107:23), проро-

ки і апостоли продовжують служити 
по всьому світу. З часу останньої 
генеральної конференції члени 
Першого Президентства і Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів виконали, 
крім інших, такі завдання:

•  За допомогою соціальних медіа 
та особистих зустрічей спілку-
валися з молоддю та дорослою 
молоддю (див. lds. org/ youth/ 
activities).

•  Виступали на конференціях 
проти порнографії, а також на 
конференціях з сімейної історії.

•  Виступали в університетах про 
“покоління нового тисячоліття” 
та захищали віру й моральні 
цінності.

•  Зустрічалися з членами і про-
відниками Церкви, урядовцями 
та релігійними провідниками в 
Аргентині, Ботсвані, Демократич-
ній Республіці Конго, Еквадорі, 
Замбії, Зімбабве, Мозамбіку, 
Перу, Уругваї, на Філіппінах 
і в Чилі. ◼

Щоб більше дізнатися про священнослу-
жіння пророків і апостолів, відвідайте 
сайт prophets. lds. org.

Священнослу-
жіння пророків 
і апостолів

В останні 30 років тривало стійке 
зростання Церкви в Африці. 
На початку 2016 р. в Африці 

було 1600 церковних громад СОД і 
півмільйона членів Церкви, там в 11 
разів більше стало приходів і філій та 
в 20 разів більше членів Церкви, ніж 
було в 1985 р.

У 2015 р. по всій Африці було 
організовано 17 нових колів.

Провідники вбачають причи-
ну такого зростання, принаймні 

часткову, в зосереджені євангелії 
на сімʼї. Жоао Кастенейра, прези-
дент колу в Мапуту, Мозамбік, каже: 
“Члени Церкви покладають надію на 
Церкву, яка приносить їм щастя, і від-
новлена євангелія Христа приносить 
щастя сімʼям”.

“Я справді відчуваю: це  час 
Африки,  каже старійшина Едвард 
Дубе, сімдесятник, який родом із 
Зімбабве. Господня рука  на цьому 
континенті”. ◼

Зростання Церкви в Африці
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Святі останніх днів продовжу-
ють і далі наслідувати приклад 

Спасителя— “ходи[ти], добро чинячи” 
(Дії 10:38). Ось кілька недаваніх 
прикладів.

В Абу- Дабі, Обʼєднані Арабські 
Емірати, члени Церкви та їхні друзі з 
девʼяти країн Ближнього Сходу—родом 
з шести континентів— зібралися на 
конференції та для проведення між-
конфесійного гуманітарного проекту. 
Вони зібрали, а потім розподілили 
8500 гігієнічних наборів та пакунків 
з продуктами харчування.

В Уганді двоє дантистів і троє спе-
ціалістів з гігієни ротової порожнини— 
усі святі останніх днів—  провели 
тиждень, пломбуючи зуби, видаляючи 
і відбілюючи зуби пацієнтів, розказую-
чи про правила гігієни ротової порож-
нини та навчаючи місцевих дантистів 

і студентів (майбутніх дантистів), 
найкращим методам своєї роботи.

У Малайзії члени Церкви зосере-
дилися на сімʼї під час святкування 
китайського Нового року, події, яка 
традиційно включає в себе відвіду-
вання місць поховання, коли предків 
згадують, вшановують та ставляться 
до них з благоговінням.

У Таїланді члени Церкви віком від 
18 до 35 років зібралися у Бангкоку 
для проведення кулінарного конкурсу 
та проекту служіння.

На Фіджі члени Церкви та місіоне-
ри надали допомогу постраждалим від 
циклону Уінстон. Члени Церкви пра-
цювали разом з урядовими й неурядо-
вими організаціями, щоб забезпечити 
продуктами, водою, наметами, гігієніч-
ними пакетами та іншим необхідним 
під час надзвичайних ситуацій. ◼

Добро чинячи по всьому світу

Нові інструменти й процедури 
допоможуть окремим людям 

і сімʼям досліджувати сімейну 
історію та виконувати храмове 
служіння:
•  Тепер члени Церкви можуть 

друкувати картки для виконан-
ня храмових обрядів вдома на 
білому папері і приносити їх 
у храм.

•  У храмах сімʼям надається пріо-
ритет, що дозволить їм плану-
вати час, аби члени сімʼї могли 
разом виконувати обряди без 
довгого очікування.

•  Нещодавно навернені, які вико-
нують хрищення за померлих 
вперше, можуть записатися 
завчасно, щоб храм міг підготу-
ватися зустріти й привітати їх.

•  Нова рекомендація обмеже-
ного використання може бути 
сформована он- лайн і надруко-
вана провідниками священства. 
Така рекомендація активується, 
коли роздруковується, і є дійс-
ною, коли її підпише сам член 
Церкви та єпископ. ◼

Зміни стосовно 
сімейної історії 
та храмового 
служіння
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“Маймо сміливість не йти на компроміси.  
Завжди обираймо те, що складніше й правильне, 

аніж те, що легше й неправильне”,— сказав 
Президент Томас С. Монсон під час 186- ї річної 

генеральної конференції Церкви. “Коли ми 
думаємо про вибір, який робимо щодня в своєму 

житті,— зробити цей вибір або той, якщо ми 
вибираємо Христа, ми зробимо правильний вибір”.

http://lds.org



