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30 Євангелія і хороше життя
Старійшина Квентін Л. Кук
Старійшина Кук нагадує 
нам, що важливо вибирати 
життєву філософію, яка 
зосереджується на Спасителі 
і на найважливішому.

РУБРИКИ
8 Блокнот жовтневої 

конференції 2016 року

10 Навчати, як навчав Спаситель: 
Сила навчання доктрині
Дуглас Д. Холмс

38 Портрети віри:  
Маркус Тільгнер

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей:  
Урок від Денді
Президент Девід О. Мак-Кей

Ліягона, березень 2017

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого 

Президентства: Озброєні 
праведністю
Президент Генрі Б. Айрінг

7 Послання візитного 
вчителювання: 
Уможливлююча сила Ісуса 
Христа і Його Спокути

СТАТТІ
13 Підготовка до 

духовного бенкету
Мануель Еміліо Сіріако
Ми вирішили подивитись 
на причасні збори як на 
щось більш важливе, ніж 
ще одні звичайні недільні 
збори—результати були 
надзвичайними.

14 Пролиття Духа
З нагоди 175-ї річниці 
утворення Товариства 
допомоги генеральне 
президентство Товариства 
допомоги ділиться своїми 
думками і свідченнями про 
цю священну і могутню 
організацію.

26 Моя вірна сестра стала 
благословенням для мене
Рафаель Антільйон
Приклад моєї сестри Тельми 
та її свідчення змінили моє 
життя.НА ОБКЛАДИНЦІ

фотографія Коуді Белл.
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44 Будь зразком для вірних
Старійшина Вон Г. Кітч
Як нам виконувати дане Богом 
завдання навчати інших 
людей істині, не викликаючи 
суперечок і гніву?

48 Профілі дорослої молоді: 
Смакуйте світ у Південній 
Африці
Мак-Кенна Джонсон
Одна молода доросла жінка 
відчуває любов і співчуття 
Господа, які відображаються 
у вчинках її друзів-святих.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 7 страхів, пов’язаних з 
покаянням, і як нам їх 
позбутися
Девід A. Едвардс
Ми часто відкладаємо 
покаяння через страх. Ці ідеї 
та пропозиції допоможуть 
вам знайти мужність для 
справжніх змін.

54 Саме те, що прописав лікар
Шарлотта Ларкабал
На відміну від приймання ліків 
чи уколів, покаяння може бути 
приємним.

57 По суті
Що ми знаємо про Небесну 
Матір? Як слід навчати про 
статеве виховання?

58 На місіонерській ниві: Мало 
віри, багато благословень
Ісаяс Варгас Чаваррія

60 Місце для нас

62 Плакат: Обери надію

63 Відповіді церковних 
провідників: Як протистояти 
випробуванню віри
Старійшина Ніл Л. Андерсен

64 Диво останньої миті
Сесар Х. Боніто Дуарте
Я безуспішно працював, щоб 
полагодити зламаний станок 
протягом всього стажування. 
Чи зможе допомогти молитва 
в останню хвилину?

М О Л О Д І

66 Варто почекати
Джессіка Ларсен
Седі вже виповнилося вісім 
років, але її тато все ще не 
дозволяв їй охриститись.

68 Відповіді від апостола: 
Що робити, коли я відчуваю 
свою невідповідність?
Старійшина Джеффрі Р. Холланд

69 Куточок для запитань
Іноді мене дратує моя сім’я. 
Що мені робити?

70 Діти з приязним ставленням: 
Малювати любов
Джилл Хекінг

72 Чудове почуття
Джейн Мак-Брайд
Ще не пройшло і дня від 
хрищення Пауло, а він вже 
припустився помилки. Як 
може допомогти причастя?

74 Побачити Божого пророка
Старійшина Кім Б. Кларк
Я памʼятаю, коли вперше 
особисто побачив пророка.

75 Фігурки персонажів з історії 
Церкви: Церкву встановлено

76 Історії про Ісуса: Ісуса було 
охрищено
Кім Уебб Рейд

79 Розмальовка: Я вдячний 
за своє тіло

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
знайти в цьому 
номері заховану 

Ліягону? 
Підказка: Як 
ти вимірюєш 

свій зріст?

ПОКАЯННЯ  це  лікування,  а не  покарання.
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Ідеї для домашнього сімейного вечора

БІЛЬШ ДОКЛАДНО ОН-ЛАЙН
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті languages. lds. 
org. Відвідайте сайт facebook.com/liahona.magazine (доступний англійською, іспан-
ською та португальською), щоб знайти натхненні послання, ідеї для домашніх сімейних 
вечорів та статті, якими ви можете поділитися з друзями та сімʼєю.

“Будь зразком для вірних”, с. 44: 
Старійшина Кітч обговорює те, як важ-
ливо захищати євангельські доктрини з 
любов’ю і добротою. Після прочитання 
його виступу ви можете поговорити про 
випадки в житті членів сім’ї, коли їм дово-
дилося захищати євангелію. Ви можете 
також прочитати історію з Писань про те, 
як хтось ставав на захист своїх вірувань, 
наприклад, історію про Даниїла або 
Естер. Як ці люди виявляли любов до тих, 
хто їх оточував, і до Господа? Ви можете 
спробувати розіграти ситуацію по ролях, 
де члени сім’ї можуть повчитися спокійно 
і з розумінням ділитися своїми вірування-
ми на різні теми.

“Що робити, коли я відчуваю свою 
невідповідність?”, с. 68: Старійшина 
Холланд каже про те, що робити, коли 
нам здається, що ми не такі хороші, як 
могли б бути. Усією сім’єю ви можете 
поговорити про таланти, якими Небес-
ний Батько нагородив кожного члена 
вашої сім’ї. Ви можете запропонувати 
вашій сім’ї написати мету, якої вони 
хочуть досягнути упродовж наступного 
місяця, обговорити способи її досягнен-
ня, як їхні таланти допомагатимуть їм і 
які навички їм треба буде розвинути для 
досягнення цієї мети. Ви можете пізніше 
повернутися до цієї вправи та заохочувати 
членів сім’ї встановлювати цілі й намага-
тися їх досягати.

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.

Вдячність, 30, 79
Вибір, 30
Випробування віри, 63
Візитне вчителювання, 

40, 41, 43
Духовний захист, 4, 

 14, 80
Жінки, 14, 26, 40
Завіти, 4
Заповіді, 80
Істина, 44
Історія Церкви, 75

Ісус Христос, 7, 76
Любов, 44, 70
Місіонерська робота, 

26, 58
Молитва, 4, 61, 63, 64, 66
Надія, 50, 62
Покаяння, 50, 54, 63, 72
Покірність, 30
Послух, 58, 80
Приклад, 26, 44
Причастя, 13, 63, 72
Пророки, 4

Святий Дух, 41, 42, 63
Сімейна історія, 40
Сім’я, 26, 30, 60, 69, 70
Служіння, 41, 42, 63
Спокута, 7
Товариство допомоги, 

14, 40, 41
Товаришування, 13, 

 43, 48
Хрищення, 61, 66, 76

У цьому номері є статті та вправи, якими можна скористатися на домашньому 
сімейному вечорі. Ось два приклади:
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Пророк Бога на землі, Президент Томас С. Монсон, 
проголосив: “Сьогодні ми протидіємо найбільшій 
кількості гріха, пороку і зла, які будь-коли поста-

вали перед нашими очима” 1.
Чи не здивує вас те, що Президент Монсон промовив 

ті слова 50 років тому? Якщо ми протидіяли небаченому 
раніше скупченню зла тоді, в минулому, то наскільки ж 
більше зло загрожує нам сьогодні? З вагомої причини 
Господь проголосив нашому розподілу: “Ось, ворог 
об’єднався” (УЗ 38:12).

Війна, в якій “ми усі на службі” 2, почалася до нашого 
народження на землі. Вона почалася навіть до ство-
рення світу. Вона почалася багато тисячоліть тому, у 
доземному світі, де Сатана повстав і “прагнув знищити 
свободу вибору людини” (Moйсей 4:3).

Сатана програв у тій битві і “скинений був він додо-
лу” (Об’явлення 12:9), де він продовжує свою війну і 
сьогодні. Тут, на землі, “він веде війну зі святими Бога 
й оточує їх” (УЗ 76:29) брехнею, обманом і спокусами.

Він веде війну проти пророків та апостолів. Він веде 
війну проти закону цнотливості і святості шлюбу. Він 
веде війну проти сім’ї і храму. Він веде війну проти 
всього хорошого, святого і священного.

Як нам боротися проти такого ворога? Як нам боро-
тися проти зла, яке, здається, заполонило наш світ? Яким 
є наше озброєння? Хто наші союзники?

Сила агнця
Пророк Джозеф Сміт навчав, що Сатана має силу про-

ти нас лише настільки, наскільки ми дозволимо йому 3.
Споглядаючи наші дні, Нефій “побачив, як сила Агнця 

Божого сходила на святих церкви Агнця, і на завітний 
народ Господа, який був розсіяний по всьому лицю 
землі; і були вони озброєні праведністю і силою Бога 
у великій славі” (1 Нефій 14:14; курсив додано).

Як ми озброюємося праведністю і силою? Ми дотри-
муємося Суботнього дня у святості і шануємо священ-
ство. Ми укладаємо священні завіти і дотримуємося 
їх, працюємо над нашою сімейною історією і відві-
дуємо храм. Ми постійно каємося і благаємо Господа 
“прикла[сти] спокутуючу кров Христа, щоб ми могли 
одержати прощення наших гріхів” (Moсія 4:2). Ми моли-
мося, служимо, свідчимо і застосовуємо нашу віру в 
Ісуса Христа.

Ми також озброюємося праведністю і силою, коли 
“постійно зберіга[ємо в нашій] душі, як скарб, слова 

Президент 
Генрі Б. Айрінг
Перший радник 
у Першому 
Президентстві

ОЗБРОЄНІ 
ПРАВЕДНІСТЮ

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

Президент Айрінг нагадує нам, що ми ведемо війну проти зла. 
Ви можете почати, проспівавши з тими, кого навчаєте, гімн 

“Ми усі на службі” (Гімни, № 150). Потім ви можете попросити їх 
розказати, як їхня праведність забезпечувала їм захист, і активно 
поміркувати, які способи можуть захистити їхню сім’ю від Сатани, 
наприклад: вибирати хороші медіа, проводити сімейні наради 
або щотижневий домашній сімейний вечір. Ви можете дати цим 
людям завдання з молитвою обміркувати, як зміцнити оборону 
їхньої сім’ї, та заохочувати скласти план застосування їхніх ідей.

життя” (УЗ 84:85). Ми зберігаємо ті 
слова як скарб, занурившись у Святі 
Писання і в слова обраних слуг 
Господа, які повідомлять нам Його 
волю, думку і слово (див. УЗ 68:4) 
під час генеральної конференції 
наступного місяця.

У нашій боротьбі проти зла нам 
слід завжди пам’ятати, що ми отри-
муємо допомогу з обох сторін заві-
си. Наші союзники—це Бог, Вічний 
Батько, Господь Ісус Христос і 
Святий Дух.

Нашими союзниками також є 
невидимі армії небес. “Не бійся,—
сказав Єлисей наляканому молодому 
чоловікові перед лицем армії зла,—
бо ті, що з нами, численніші від тих, 
хто з ними” (див. 2 Царів 6:15–16).

Нам не треба боятися. Бог любить 
Своїх святих. Він ніколи не кине нас.

Я знаю, що Бог, у відповідь 
на мою молитву, здійснив моє 

прохання звільнити мене від зла. 
Я свідчу, що за допомогою Бога 
Батька, Спасителя світу і Святого 
Духа, ми можемо бути переконані, 
що отримаємо більше ніж достат-
ньо сили для протистояння будь-
яким злим силам, з якими б ми не 
зустрічалися.

Давайте завжди озброюватися 
праведністю, щоб у нас була впев-
неність в кінцевій перемозі. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Thomas S. Monson, “Correlation Brings 

Blessings”, Relief Society Magazine, 
Apr. 1967, 247.

 2. “Ми усі на службі”, Гімни, с. 150.
 3. Див. Учення Президентів Церкви: 

Джозеф Сміт (2007), с. 214.
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Одягніть свою броню

У сьогоденному світі є багато всього 
поганого. Євангелія подібна до 

щита, який нас захищає. Президент 
Айрінг називає 10 способів захистити 
себе. Для кожного з них знайдіть номер 
на малюнку і проведіть лінію від крапки 
до крапки. Закінчивши, розфарбуйте 
малюнок!

Я вже прийняла рішення
Медісон Томпсон

Якось у класі Товариства молодих жінок я отримала цін-
ний урок про статеву чистоту—тему, яка змусила дівчат 

ніяковіти. Я не пам’ятаю усього, про що дізналася того дня, 
але пам’ятаю, як наша провідник говорила про одну із своїх 
особистих норм—завжди зберігати статеву чистоту. Її слова 
залишилися зі мною, і потім я прийняла свідоме рішення 
прийняти цю норму як одну із своїх особистих цінностей.

Одного дня, коли після спортивного заходу я їхала 
додому на автобусі, хтось в автобусі почав гру правда—
брехня. Від нудьги деякі діти і я приєдналися. Коли 

МОЛОДІ

ДІТЯМ

настала моя черга, мене попросили зробити щось, що, 
як я знала, було неправильне. Це могло стати важким 
рішенням, але мені згадалися слова мого провідника 
Товариства молодих жінок, і вибір був легким. Я швид-
ко відмовилася. Я вже прийняла рішення щодо того, що 
буду робити в подібній ситуації.

Я знаю, що коли ми ходимо до церкви і застосовуємо 
в нашому житті те, чого там навчають, Господь благословить 
нас більшою духовною силою і захистом від спокус світу.
Автор живе в штаті Юта, США.

 1.  ЗБЕРІГАТИ СУБОТНІЙ 
ДЕНЬ У СВЯТОСТІ

 2.  ШАНУВАТИ СВЯЩЕНСТВО

 3.  УКЛАСТИ ЗАВІТИ Й 
ДОТРИМУВАТИСЯ ЇХ

 4.  ПРАЦЮВАТИ НАД 
СІМЕЙНОЮ ІСТОРІЄЮ

 5.  ХОДИТИ ДО ХРАМУ

 6.  КАЯТИСЯ

 7.  МОЛИТИСЯ

 8.  СЛУЖИТИ ІНШИМ ЛЮДЯМ

 9.  ДІЛИТИСЯ СВОЇМ 
СВІДЧЕННЯМ

 10.  ЧИТАТИ ПИСАННЯ
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Уможливлю-
юча сила Ісуса 
Христа і Його 
Спокути

“Я все можу в Тім, Хто мене 
підкріпляє,—в Ісусі Христі” 
(Филип’янам 4:13). “Хоча 
всі ми маємо слабкості, ми 
можемо подолати їх,—каже 
президент Дітер Ф. Ухтдорф, 
другий радник у Першому 
Президентстві.— Дійсно, це 
можливо завдяки Божій бла-
годаті, яка, якщо ми упоко-
рюємося і маємо віру, може 
слабке зробити сильним” 1.

В Ученні і Завітах наш 
Спаситель каже: “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 підтримувати 
вас” (УЗ 84:88).

“Нефій є прикладом того, 
хто пізнав уможливлюючу 
силу Спасителя, зрозумів її 

та покладався на неї,—каже 
старійшина Девід А. Беднар, 
з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів.— Брати Нефія 
зв’язали його вірьовками і мали 
на меті його вбити. Будь ласка, 
зверніть увагу на молитву 
Нефія: “О Господи, заради моєї 
віри в Тебе, визволи Ти мене 
з рук моїх братів; а саме, дай 
мені силу, щоб я міг розірва-
ти пута, які зв’язують мене” 
(1 Нефій 7:17; курсив додано).

… Нефій не молився про 
те, щоб змінилися його обста-
вини. Натомість він молився 
про силу, щоб змінити свої 
обставини. І я вірю, що він 
молився про це саме тому, що 
знав, розумів і відчув на собі 
силу Спокути, яка збільшує 
здібності. 

З молитвою вивчіть цей мате-
ріал і прагніть натхнення, 
щоб знати, чим поділитися. 
Як розуміння мети Товариства 
допомоги готує дочок Бога до 
благословень вічного життя?

Поміркуйте 
над цим

Яким чином 
уможлив-

лююча сила 
Ісуса Христа і 
Його викупи-
тельна жер-
тва можуть 
допомагати 

в пере-
творенні 

слабкостей 
на силу?

Я не думаю, що мотузки, 
якими був зв’язаний Нефій, 
чарівним чином спали з його 
рук і зап’ястків. Швидше, як я 
здогадуюсь, Господь благо-
словив його як витривалістю, 
так і особистою силою, які 
перевищували його природні 
здібності, і тому він “з силою 
Господа” (Moсія 9:17) докладав 
зусилля, крутив і сіпав мотузку, 
і зрештою у прямому розумін-
ні зміг розірвати пута” 2.

Додаткові уривки з Писань 
та інформація
Iсая 41:10; Eтер 12:27; 
reliefsociety. lds. org

Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
КА

РТ
ИН

И 
СИ

ЛА
, Б

ІЛ
ЬШ

А 
ЗА

 Н
АШ

У,
 Х

УД
О

Ж
НИ

К 
БР

АЙ
АН

 К
О

ЛЛ

ПОСИЛАННЯ:
 1. Дітер Ф. Ухтдорф, “Дар благодаті”, 

Ліягона, трав. 2015, с. 108.
 2. David A. Bednar, “Strength beyond 

Our Own,” New Era, Mar. 2015, 4.

Віра  
Сім’я  

Допомога

П О С Л А Н Н Я  В І З И Т Н О Г О 
В Ч И Т Е Л Ю В А Н Н Я
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БЛОКНОТ ЖОВТНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2016 РОКУ
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом, 
чи голосом Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

Проглядаючи матеріали жовтневої генеральної конференції 2016 року, ви можете 
звертатися до цих сторінок (та Блокнотів конференцій у майбутніх випусках). 
Це допоможе вам у вивченні й застосуванні нещодавніх учень сучасних пророків 
і апостолів та інших провідників Церкви.

Радість—це ключ до нашого 
духовного виживання
“Коли наше життя зосереджене на Божому плані спасіння … та на Ісусі 

Христі і Його євангелії, ми можемо відчувати радість незалежно від 
того, що відбувається—або не відбувається—у нашому житті. …

Його радість є постійною, вона приносить нам запевнення, що наші 
“страждання будуть лише на короткий час” [УЗ 121:7] і що вони будуть 
освячені на нашу користь. …

…Як і в усьому, Ісус Христос є нашим найкращим взірцем, Хто “замість 
радості, яка була перед Ним, перетерпів хреста” [Євреям 12:2]. Подумайте 
про це! Щоб перетерпіти найнестерпніший біль, який будь-коли терпіли 
на землі, наш Спаситель зосередився на радості! …

Якщо ми дивимося на світ і слідуємо його формулам для здобуття щастя, 
ми ніколи не пізнаємо радості. …Радість—це дар вірним”.

ДВІ ОБСТАВИ-
НИ, ЯКІ ВІРА 
НЕ МОЖЕ 
ЗМІНИТИ

1. “[Наш Небесний Батько] … 
нікого не примусить вибирати 
шлях праведності. Бог не при-
мушував своїх дітей слідувати 
за Собою у доземному світі. 
Наскільки ж менше Він примушу-
ватиме нас зараз на цьому шляху 
смертного життя?

Бог запрошуватиме й переко-
нуватиме. Бог з любов’ю, натх-
ненням і підтримкою невтомно 
допомагатиме нам. Але Він 
ніколи не примушуватиме, бо 
це б зруйнувало Його велич-
ний план щодо нашого вічного 
зростання. …

2. Віра не мож[е] … нав’язати 
Богові нашу волю. Ми не можемо 
змусити Бога підкоритися нашим 
бажанням—наскільки б правими, 
на нашу думку, ми не були, або 
як би щиро не молилися. …

Ні, мета віри—не змінити Божу 
волю, а наділити нас силою діяти 
за волею Бога. Віра—це довіра. 
Ми довіряємо Богові, що Він 
бачить те, на що ми не спромож-
ні, і що Він знає те, чого ми не 
знаємо”.

П Р О Р О Ч Е  О Б І Ц Я Н Н Я

Президент Рассел М. Нельсон, президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Радість і духовне 
виживання”, Ліягона, лист. 2016, сс. 82, 83, 84.

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

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий рад-
ник у Першому Президентстві, “Четвертий 
поверх, останні двері”, Ліягона, лист. 2016, 
сс. 16,17.
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Ставати кращим 
місіонером-членом Церкви
Президент Томас С. Монсон під час жовтневої конференції 2013 року сказав: 
“Зараз для членів Церкви і для місіонерів настав час іти разом. … [Господь] 
допомагатиме в нашій роботі, якщо ми будемо діяти з вірою, щоб виконувати 
Його роботу”.

Двоє апостолів заохочували нас стати кращими місіонерами-членами 
Церкви. Скористайтеся номером журналу за листопад 2016 року або зайдіть 
на conference. lds. org, щоб прочитати, що вони сказали.

—Див. Ніл Л. Андерсен, “Свідок Бога”, с. 35.
—Див. Даллін Х. Оукс, “Ділитися відновленою євангелією”, с. 57.

Джин Б. Бінгем, перший радник у генераль-
ному президентстві Початкового товари-
ства, “Я принесу світло євангелії в свій дім”, 
Ліягона, лист. 2016, сс. 6, 8.

ПРОЯВЛЯТИ МИЛОСЕРДЯ 
ДО ІНШИХ
“Ісус Христос є досконалим 
втіленням милосердя. …

…Ми хочемо використати 
світло євангелії, щоб дивитися на 
інших, як Спаситель—зі співчуттям, 
з надією і з милосердям. Прийде 
день, коли ми матимемо повне 
розуміння сердець інших людей і 
будемо вдячні за милість, надану 
нам—так само, як і ми поширю-
ємо милосердні думки і слова до 
інших людей. …

Наш обов’язок і привілей—
прийняти покращення в кожному, 
оскільки ми прагнемо стати біль-
ше схожими на нашого Спасителя, 
Ісуса Христа”.
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Щоб прочитати, подивитися або послухати 
виступи з генеральної конференції, зайдіть 

на сайт conference. lds. org.

Переломні моменти
Скористайтеся номером журналу за листопад 2016 року або зайдіть на 
conference. lds. org, щоб прочитати, що саме змінило життя цих людей.

•  Чого навчився президент Генрі Б. Айрінг про Ааронове священство, коли 
він був священиком? Див. “Щоб стати йому теж сильним”, с. 75.

•  Чого навчився старійшина Дейл Г. Ренлунд про покаяння, коли йому було 
12 років? Див. “Покаяння: радісний вибір”, с. 121.

•  Як старійшина Гарі Е. Стівенсон отримав своє свідчення про Книгу 
Мормона? Див.“Покладаючись на Книгу, покладатися на Господа”, с. 44.

•  Що старійшина Крейг С. Крістенсен зробив, коли був студентом семінарії, 
що змінило його спосіб читання Книги Мормона? Див.“Вибраного 
провидця Я поставлю”, с. 27.

І С Т О Р І Ї  З  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї
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Як новий президент місії я прибув 
до призначеної мені місії з вели-

кими очікуваннями, що наші збори 
місіонерів будуть сповнені Духа, як 
мені це запам’яталося з часів, коли 
я сам був молодим місіонером. Але, 
завершивши першу низку конфе-
ренцій зон, я був розчарований. Дух 
не виливався так щедро, як я на це 
сподівався, і здавалося, що деяким 
місіонерам не цікаво.

Коли ми з дружиною обдумува-
ли це і молилися про те, як запро-
сити більше Духа у наше життя і 
в життя місіонерів, ми отримали 
підказку, що нам слід більше зосе-
реджуватися під час навчання на 
ученні Христа і його силі змінити 
нас. Коли ми робили це протягом 
наступних місяців, до мене підійш-
ли кілька місіонерів. Вони сказали, 
що шкодують про минулу поведін-
ку і бажають бути стараннішими у 
дотриманні місіонерських правил 
і життя за євангелією.

Що привело до цієї зміни?
Президент Бойд К. Пекер 

(1924–2015), президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, часто 

СИЛА НАВЧАННЯ ДОКТРИНІ
Як ми можемо зміцнити нашу здатність навчати доктрині з силою і владою?

Н А В Ч А Т И ,  Я К  Н А В Ч А В  С П А С И Т Е Л Ь

Дуглас Д. Холмс
Перший радник в генеральному прези-
дентстві Товариства молодих чоловіків
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місіонерами, я набагато краще 
оцінив здатність і силу слова Бога 
змінювати серця (див. Aлма 31:5). 
Поки йшла наша місія і ми продов-
жували зосереджуватися на викла-
данні доктрини, змінювалися їхні 
серця і наші також. Через те, що 
ми зрозуміли вчення, ми зрозуміли, 
“чому” стосовно слухняності, а не 
просто “що” і “як”.

Чому навчання доктрині 
є настільки потужним?

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому 
Президентстві, навчав, що “слово 
Бога—це доктрина, якій навчав Ісус 
Христос і Його пророки” 2. Істинне 
вчення зосереджене на Христі. 
Його вчення, якщо його навчають 
і отримують через Духа, завжди 
збільшуватиме віру в Ісуса Христа 
(див. Aлма 32:28–43; Moроній 7:25, 
31–32).3 Віра є “рушійною причи-
ною всіх дій” чи поведінки 4. Коли 
Батько і Син відкриваються нам 
через сповнені Духа слова, наша 
віра зростає, наше бажання пока-
ятися і слухатися зростає, і ми 
змінюємося.

Сила змінювати серця міститься 
не в учителі, але в “силі слова Бога” 
(див. Aлма 31:5). Літери на сторін-
ці або звукові хвилі, які виходять з 
вуст, не мають сили змінювати сер-
ця, але коли істинні слова сповнені 
Святим Духом Бога, вони можуть 
викликати могутню зміну серця 
(див. 1 Коринтянам 2:4; 1 Солунянам 
1:5; Moсія 5:2; Aлма 5:7; УЗ 68:4). 
Якщо ми навчаємо Його слову 
за допомогою Духа, Святий Дух 
доносить світло й істину до серця 

людини, яку навчають (див. Іван 
6:63; 2 Нефій 33:1; УЗ 84:45). Коли 
учні відкривають свої серця для 
отримання слова, Дух просвітлює 
їхній розум і змінює їхні серця—їхні 
мотиви і поведінку.

Книга Мормона є потужним 
свідченням того, як “істинне вчення, 
якщо його зрозуміли, змінює став-
лення і поведінку”. Ось тільки деякі 
з прикладів.

•  Цар Веніямин навчав словам, 
які він отримав від ангела для 
своїх людей, і Дух спричинив 
таку велику зміну в їхніх серцях, 
що у них не було вже “бажання 
чинити зло, але постійно чини-
ти добро” (Moсія 5:2).

•  Коли Алма старший навчав 
людей, “їхні душі були освіт-
лені світлом вічного слова”, і 
вони були спасенні (Aлма 5:7; 
див. також вірш 9).

•  Сини Мосії, “через силу Його 
слова” (Aлма 26:13) допомог-
ли тисячам ламанійців повні-
стю змінити свої серця (див. 
Aлма17:14–17; 53:10).

Як ми можемо вдосконалитися?
Є те, що може зробити кожен з 

нас, щоб збільшити нашу здатність 
навчати доктрині з силою і владою 
(див. Aлма 17:3; Геламан 5:18). Нам 
не треба досягати професорського 
ступеня у викладанні або в релігій-
них дослідженнях, але нам треба 
сплатити ціну. Наступні ідеї можуть 
допомогти у вашому прагненні 
запросити силу доктрини у ваше 
викладання.

1. Зберігайте слово як скарб 
і живіть за ним. Щоб навчати 

навчав: “Істинне вчення, якщо 
його зрозуміли, змінює ставлення і 
поведінку. Вивчення євангельських 
вчень змінить поведінку на краще 
швидше, ніж це зробить вивчення 
поведінки” 1. Я знав це і раніше, 
але пройшовши цей досвід з моїми 
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вченню з силою і владою, нам 
треба знати вчення. Спаситель 
сказав Джозефу та Гайруму Сміту, 
що перш ніж проголошувати Його 
слово, їм треба прагнути отри-
мати його. Тоді у них буде Його 
Дух і Його слово, “сил[a] Бога для 
переконання людей” (УЗ 11:21). 
Для такого розуміння “потрібно 
щось більше, ніж нерегулярне 
читання”,—навчав Президент 
Говард В. Хантер (1907–1995). 
Воно вимагає щоденного зосере-
дженого вивчення 5.

Простого вивчення недостатньо. 
Якщо ми хочемо знати вчення, нам 
також слід жити за ним (див. Іван 
7:17; Алма 12:9). Старанне вивчення 
і застосування Писань та слів живих 
пророків—це спосіб отримати силу 
Його слова “в нас” (Aлма 26:13; див. 
також Aлма 17:2–3; 32:42).

2. Навчайте доктрині. Нам тре-
ба уважно слідкувати за тим, щоб 
навчати лише істинній доктрині. 
Святий Дух є “Духом правди” (Іван 
15:26). Учні можуть відчувати Його 
підтверджуюче свідчення, якщо ми 
не проголошуємо “нічого іншого, 
крім пророків і апостолів” (УЗ 52:36) 
та уникаємо домислів і особистих 
інтерпретацій. Один з найкращих 
способів уникати навіть наближення 
до фальшивих учень—це викладати 
просто (див. Moсія 25:22; 3 Нефій 
11:39–40). Крім цього, нам слід 
пов’язувати коментарі та досвід, 

якими діляться члени класу, з док-
тринами, які ми вивчаємо.

3. Навчайте Духом. Нам треба 
пам’ятати, що вчення ніколи не сто-
сується тільки нас. Наші очі мають 
бути єдиноспрямованими до Бога. 
Нам не треба когось розважати чи 
позиціонувати себе джерелом світ-
ла. Павло сказав коринтянам, що він 
був з ними “у немочі, і в страху, і в 
великім тремтінні” (1 Коринтянам 
2:3; див. також вірш 4). Ця фраза не 
схожа на добре відрепетирувану і 
розписану презентацію.

Якщо ми хочемо бути знаряд-
дями в руках Бога, щоб змінювати 
серця, нам треба відійти і дозволи-
ти Святому Духові навчати істині. 
Коли ви будете готуватися до уроку, 
пам’ятайте, що найголовніше, що 
матиме значення у вашому класі,—
це присутність Святого Духа. Робіть 
усе, що ви можете, аби запросити 
Духа на урок. Коли ви будете нав-
чати, не бійтеся робити паузи, щоб 
ви могли прислухатися до підказок 
Духа і відчувати його.

Коли ми будемо бенкетувати кож-
ним словом Бога, жити за ним і нав-
чати лише істинним ученням силою 
Святого Духа, ми побачимо, що 
Господь змінює наші серця і серця 
тих, кого ми навчаємо. Я щодня 
дякую Богу за зміни, які Його слово 
зробило у моєму серці, і за вчителів, 
які навчали мене істинному вченню 
з силою і владою. ◼

ПРОСТОТА 
СПРИЯЄ 
РОЗУМІННЮ
“Проповідуйте 
перші принципи 
євангелії—про-
відуйте їх знову 
і знову: ви поба-
чите, що день 
за днем нові 
ідеї і додаткове 
світло стосов-
но них будуть 
відкриватися 
вам. Ви можете 
заглиблюватися 
в них, аж поки 
ясно їх осягнете. 
Тоді ви будете 
здатні зробити 
так, щоб ті, кого 
ви навчаєте, зро-
зуміли їх більш 
чітко”.
Гайрум Сміт в History 
of the Church, 6:323.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Boyd K. Packer, “Little Children”, Ensign, Nov. 1986, 17.
 2. Henry B. Eyring, “The Power of Teaching Doctrine”, Liahona, July 1999, 85.
 3. Президент Рассел М. Нельсон, президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів, навчав: 

“За задумом Господа, учення Ісуса Христа має на меті допомагати нам зміцнювати віру” 
(“Виявляйте свою віру”, Ліягона, трав. 2014, с. 29).

 4. Lectures on Faith (1985), 1–2.
 5. Howard W. Hunter, “Reading the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64.



 Б е р е з е н ь  2 0 1 7   13

Коли мене покликали першим радником у єписко-
паті, відвідуваність причасних зборів у нашому 
приході зменшилася. Єпископатом ми вирішили 

поститися і гаряче молитися Небесному Батькові, щоб 
Він дав нам мудрість знати, як зміцнити членів приходу.

Господь надихнув нас наголосити на тому, що при-
часні збори—це духовний бенкет, тож ми придумали, 
як запрошувати членів Церкви, їхніх друзів та сусідів 
приходити на причасні збори й долучитися до духов-
ного бенкету. Ми приготували запрошення, в яких було 
сказано: “Прийдіть і почуйте, побачте й відчуйте при-
сутність Господа на духовному бенкеті”, та роздали їх 
кожному члену Церкви, включаючи молодих чоловіків 
і молодих жінок.

Ми також підготували невеличкий хор приходу з 
восьми голосів. Ми з молитвою вибирали духовні гімни 

ЯК МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ПРИЧАСТЯ 
БІЛЬШ ДУХОВНИМ ОБРЯДОМ?
•  Підготовка може починатися вдома, коли в колі сім’ї 

обговорюється те, як зробити причастя більш значущим.

•  Носії священства, які прислуговують причастя, можуть 
робити це благоговійно, знаючи, що вони представляють 
Господа, коли розносять причастя членам Церкви. Ті, хто 
благословляє причастя, можуть перетворити молитви на 
священне спілкування з Богом, а не на просте повторю-
вання слів.

Ми зробили запрошення, в яких було написано: 
“Прийдіть і почуйте, побачте й відчуйте присутність 
Господа на духовному бенкеті”.

і промовців та просили членів Церкви поводитися бла-
гоговійно, щоб належним чином відповідати цій події.

Усе було готово для духовного бенкету! У ту неділю 
прийшло 42 зацікавлених Церквою та менш активних 
членів Церкви. На другому духовному бенкеті було 64 
зацікавлених і менш активних членів Церкви. Через 
три місяці ми вже не вміщалися в каплиці, а через шість 
місяців наш приход виріс настільки, що ми готувалися 
поділити його на два приходи.

Ми зрозуміли, що коли ставимося до причасних 
зборів не просто, як до недільних зборів, а як до свя-
щенного досвіду, то отримуємо дивовижну можливість 
запрошувати близьких нам людей приходити до Христа 
за допомогою духовного бенкету.

Наша підготовка до підвищення рівня духовності й 
благоговіння на причасних зборах допомогла покращити 
відвідуваність тих людей, які ніколи й не мріяли відчути 
радість від того, що вони побачать, відчують та знайдуть 
у Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. ◼
Автор живе в Домініканській Республіці.

ПІДГОТОВКА ДО  

духовного бенкету
Мануель Еміліо Сіріако
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року, лише через кілька 
хвилин після того як 
вона стала президентом 
нового Жіночого 
товариства допомоги в 
Наву, Емма Сміт розпо-
відала про мету цього 
товариства. “Шукати 
тих, хто в горі, й під-
тримувати їх”,—казала 
вона. “Цілеспрямовано 
робити добро” і “слід-
кувати за моральними 
нормами” 1.

“Товариство не 
тільки допомагає 
бідним, але й 
спасає душі” 2  
—Джозеф Сміт

17 березня 1842 
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З нагоди цієї 175-ї річниці Товариства 
допомоги, генеральне президентство 

словами, сповненими ніжності й 
сили, ділиться своїми почуттями, 

думками і свідченнями з нами, 
сестрами Товариства допомоги.

“М и любимо сестер по всій Церкві,—каже Лінда К. 
Бертон, генеральний президент Товариства допо-
моги, говорячи від свого імені та від імені своїх 

радників—Керол М. Стівенс, першого радника, і Лінди С. Рівз, 
другого радника.— Чи можемо ми бажати чогось більшого, ніж 
допомагати одна одній на шляху завітів, який веде до вічного 
життя? Бог відкрив Свою мету в Книзі Мойсея 1:39: “Бо ось, це є 
Моя робота і Моя слава—здійснювати безсмертя і вічне життя 
людини”. У Товаристві допомоги ми допомагаємо підготувати 
жінок до благословень вічного життя. Ми це робимо, збільшу-
ючи віру в Небесного Батька та Ісуса Христа і Його Спокуту, 
зміцнюючи окремих людей, сім’ї та домівки через виконан-
ня обрядів та укладання завітів і працюючи в єдності, щоб 
допомагати тим, хто в нужді 3.

“Якщо ми пам’ятаємо про мету Товариства допомоги і живемо 
відповідно, тоді, як жінки-святі останніх днів, ми станемо “чіт-
ко відрізняти[ся]—по-хорошому” 4, справляючи великий вплив 
на краще по всьому світу. Саме цього ми хочемо для наших 
сестер Товариства допомоги”.

У своєму інтерв’ю співробітникам церковних журналів члени 
генерального президентства Товариства допомоги відповідають 
на запитання стосовно того, що їх непокоїть сьогодні, та ділять-
ся своїм баченням майбутнього.

Пролиття 
Духа
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1. Що в Товаристві допомоги об’єднує 
жінок різних культур і в різних 
ситуаціях?

Сестра Бертон: Знати нашу мету 
і жити так, щоб досягнути її—ось що 
об’єднує нас в усіх культурах. Минулого 
року я познайомилася з жінкою в Уругваї, 
яку покликали президентом Товариства 
допомоги в найтяжчий час її життя. У 
неї була спокуса сказати: “Я не зможу 
виконувати це покликання зараз”. Але 
оскільки вона уклала священні завіти, то 
відповіла: “Я зроблю те, про що мене 
просять. У мене є віра в Небесного Бать-
ка й Ісуса Христа. Я знаю, що завдяки 
Його Спокуті я можу це зробити”. Потім 
вона сказала мені: “Моє покликання при-
несло світло в моє життя, коли я служила 
своїм сестрам. Я покладалася на Господа, 
і Він мене благословив”.

Ця історія допомогла мені побачити 
мету Товариства допомоги. Віра в Небес-
ного Батька і в Ісуса Христа та в Його 
Спокуту допомогли цій жінці. Вона укла-
ла священні завіти й хотіла їх дотримува-
тися. Оскільки вона працювала в єдності 

з єпископом, то виконала своє покли-
кання. Зараз ця сестра має свідчення, що 
Господь благословляє нас, коли ми Йому 
довіряємо. Я додаю своє свідчення до її 
свідчення, що наш Спаситель Ісус Хри-
стос допоможе нам в усіх випробуваннях 
земного життя і залагодить усе, що зда-
ється несправедливим в цьому житті.

Сестра Стівенс: Наша віра в силу 
Спасителевої спокутної жертви є тією 
силою, яка поєднує. Наша любов до 
Небесного Батька і знання про 
Його великий план щастя зв’язу-
ють нас разом, якщо ми прагне-
мо вічного життя. Серед наших 
сестер є ті, які не в шлюбі, які 
в шлюбі й мають дітей або не 
мають їх. Є вдови й розлучені. 
Наша надія полягає в тому, що 
ми всі можемо працювати в 
єдності й бути єдиними, коли 
приходимо до розуміння своєї 
сутності, своєї роботи і мети.

Сестра Рівз: Єдність при-
носить нам щастя, бо немає 
суперечок, а любов Бога 

ФРАГМЕНТ КАРТИНИ МУЧЕНИЦЬКА 
СМЕРТЬ ДЖОЗЕФА І ГАЙРУМА, 
ХУДОЖНИК ГАРІ ЕРНЕСТ СМІТ

             Юті  
Товариства допомоги 
продовжували пра-
цювати над спасін-
ням душ і наданням 
допомоги нужденним. 
Товариства допомоги 
також служили прибу-
ваючим емігрантам, 
у тому числі тим, 
хто вижив у загонах 
з ручними візками 
Віллі та Мартіна, 
надаючи їм необхідні 
речі, їжу та медичну 
допомогу. Починаючи 
з 1868 року місцеві 
Товариства допомоги 
почали зводити зали 
для зустрічей, дбати 
про бідних, вести біз-
нес та продавати речі. 
Будівництво залів для 
Товариств допомоги в 
приходах закінчилося 
в 1924 році.

Товариство допомоги в 
Наву було організоване 

в “червоноцегляній 
крамниці”.

Мучениць-
ка смерть 
Джозефа 
і Гайрума 

Смітів.

Перше Товариство допомоги 
в Юті було створено для 
того, щоб виготовляти одяг 
для жінок і дітей з корінного 
населення Америки.

ЕММА Х. СМІТ  
1842

У  
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перебуває в наших серцях (див. 4 Нефій 1:15). Єдність 
долає всі перепони. О, як ми хочемо, щоб наші сестри 
відчували таку любов до Спасителя. О, як ми хочемо в 
єдності допомагати у досягненні Його цілей.

2. Що жінки можуть робити, якщо вони не 
відчувають свою приналежність до Товариства 

допомоги?

Сестра Стівенс: Ми, як президентство, 
хочемо всім серцем, аби сестри зрозуміли 
свою вічну сутність. Ми завжди були скла-
довою Божої роботи. Як жінки ми були 
наділені особливими дарами, аби прино-
сити користь кожному. Нас було навчено 
і підготовлено в доземному житті, аби 
ми знали, якою буде наша робота. Ми 
були на тій величній Нараді на Небесах, 
де обрали план Небесного Батька, який 
включав Спокуту Ісуса Христа. Ми вигу-
кували від радості, думаючи про те, що 
отримаємо смертне тіло.

На землі, починаючи з матері Єви, жін-
ки продовжують бути складовою Божої 
роботи. Пророк Джозеф Сміт організував 
жінок за зразком священства—зразком, 
який існував завжди,—коли в 1852 році 

Елайза Р. Сноу була покликана 
Бригамом Янгом, щоб спо-
стерігати за встановленням 
Товариства допомоги по 
всій Церкві.

Газета Woman’s Exponent почала вихо-
дити у світ і була голосом Товариства 
допомоги упродовж 50 років.

Перший зал для прове-
дення зборів Товариства 
допомоги було збудовано 
Товариством допомоги 
15-го Солт-Лейкського 
приходу. Понад 120 
залів було збудовано 
упродовж наступних 
50 років.

Жінки Юти 
були серед 
перших у 

Сполучених 
Штатах, 

які змогли 
брати участь 
у виборах.

ЕЛАЙЗА Р. СНОУ  
1866
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він організував Товариство допомоги в 
Наву, шт. Іллінойс.

Президент Рассел М. Нельсон, прези-
дент Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
радив нам: “Дізнайтеся для себе, ким ви 
насправді є. Запитайте вашого Небесного 
Батька в ім’я Ісуса Христа, про те, що Він 
думає про вас і вашу місію тут, на землі. 
Якщо ви спитаєте зі справжнім наміром, 
через деякий час Дух прошепоче вам 
істини, що змінюють життя. Запишіть ці 
враження, часто переглядайте їх і чітко їх 
виконуйте.

Я обіцяю вам, що, коли ви хоча б 
трошки зрозумієте, якими Небесний 
Батько бачить вас і яких дій Він від вас 
очікує, ваше життя зміниться назавжди! 5 
Ідіть до храму й слухайте. Слухайте ким 
ви є і що будете робити.

3. Як жінки, які мають надзви-
чайно напружене життя, все-таки 
можуть отримувати благословення 
Товариства допомоги?

Сестра Стівенс: Це питання пріорите-
тів. Нещодавно я була у Західній Африці й 

бачила, як жінки 
щодня носять 
воду з колодязя 
на голові, а потім 
ідуть на роботу, 
аби допомагати 
забезпечувати свої 
сім’ї. Іноді я була 
приголомшена бідні-
стю, яку бачила. Потім 
я провела певний час з 
членами Церкви під 
час навчальних 
зборів. Вони 
були одягнені 
у яскраво-білі 
сорочки та 
різнокольорові 
сукні ручної 
роботи.

Я навчи-
лася того, 
що ці люди 
були 
багаті на 
те, чого 

Найдовговічнішою  
економічною ініціативою 
Товариства допомоги була 
програма зі зберігання 
зерна, яка тривала з 1876 
по 1918 рік. Через нестачу 
зерна під кінець Першої 
світової війни на прохання 
уряду Сполучених Штатів, 
яке неможливо було відхи-
лити, запас було продано. 
Процент з коштів, вируче-
них з продажу зерна, було 
використано на заходи 
зі зменшення смертності 
серед матерів та новона-
роджених, на фінансування 
клінік для вагітних жінок та 
малих дітей, для надання 
спонсорської допомоги в 
проведенні освітніх заходів 
у галузі охорони здоров’я 
та придбання великої кіль-
кості всього необхідного 
для пологів.

“Шовкову асоціацію 
Дезерет” було засновано  

під провідництвом Зіни Д. Х. 
Янг, генерального прези-

дента Товариства допомоги.
Починає діяти  

Початкове товариство.

Еммелін Б. 
Уеллс вті-

лювала нову 
програму 
зберігання 

зерна.

Висвя-
чення 

другого 
генераль-
ного пре-
зидентства 

Това-
риства 

допомоги.
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не купиш за гроші. Я дізналася, що вони 
ставлять найважливіше на перше місце. 

Євангелія означає для них усе. Вони каза-
ли мені: “Мені нічого не потрібно. Я маю 

все необхідне—я маю євангелію і свою 
сім’ю”. Коли ми найважливіше ставимо на 

перше місце, усе інше само по собі відпаде 
від нашого життя.

4. Що Товариство допомоги може запро-
понувати молодим жінкам?

Сестра Бертон: Молоді жінки мають 
можливість допомагати в здійсненні про-

роцтва, розвиваючись у Товаристві 
допомоги. У 1979 році Спенсер В. 
Кімбол (1895–1985) пророкував, що 
чудові жінки світу “великою кількі-
стю приходитимуть до Церкви … 
такою мірою, що жінки Церкви 
… чітко відрізнятимуться—по- 
хорошому—від жінок світу” 6. 
Нам потрібні унікальні дари, 
бачення і таланти, які привно-

сять молоді жінки, аби допомага-
ти в здійсненні цього пророцтва.

Президент Рассел М. Нельсон у 

Товариство допомоги 
заснувало лікарню 
Deseret Hospital.

ЗІНА Д. Х. ЯНГ  
1888

“Товариство допомоги … було спершу організоване близько півстоліття тому, … щоб 
надавати земні благословення бідним та нужденним: підбадьорювати слабких, стримувати 

тих, хто помиляється, а також сприяти кращому розвитку та вияву співчуття і милосердя, 
притаманних жінці, аби вона мала можливість здобувати духовну міць і силу робити 
більше добра у роботі викуплення людської сім’ї”.8 — Зіна Д. Х. Янг

У 1889 році жінки 
Товариства допомо-
ги створили в Юті та 

Айдахо відділення 
організації Woman 

Suffrage Organization 
(Жінки за право 

участі у виборах)7.

Товариство допомоги 
було статутним членом 
Національної ради 
жінок у Сполучених 
Штатах.

Президент 
Зіна Д. Х. 

Янг організу-
вала першу 
генеральну 

конференцію 
Товариства 
допомоги.
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2015 році так сказав стосовно пророц-
тва Президента Кімбола щодо жінок 
будь-якого віку—у тому числі й моло-
дих: “Ви—ті жінки, про яких [Президент 
Кімбол] пророкував!

Нам потрібні жінки, які мають непо-
хитне розуміння учення Христа. … Нам 
потрібні жінки, які знають, як знайти 
силу, до якої Бог відкриває доступ тим, 
хто дотримується завітів. … Нам потріб-
ні жінки, які мають сміливість і бачення 
нашої Матері Єви.

… Я благаю вас виконати пророцтво 
Президента Кімбола. … Якщо ви це зро-
бите, Святий Дух збільшить ваш вплив 
безпрецедентним способом!” 9

Сестра Рівз: Ми усі “дочки нашого 
Небесного Батька, Який любить нас, а ми 
любимо Його” 10. У Товаристві допомоги 
ви побачите, що ми більше подібні, ніж 
відмінні. Наприклад, ми всі у світі маємо 
соціальні медіа, рекламу і мирські взірці 
для наслідування. Світ висуває свій погляд 
на цінність жінок. Порівнюючи себе з тим, 
що ми бачимо й чуємо у світі, ми можемо 
думати, що саме такими нам і треба бути. 

Зараз більше, ніж коли-небудь, нам усім 
потрібно пам’ятати, що наша цінність в 
тому, що ми—дочки Бога, а не в тому, 
якими, на думку світу, ми маємо бути. 
Ми здобуваємо силу завдяки стосункам з 
Небесним Батьком, нашим Спасителем і 
одна з одною у якості сестер у євангелії. 
Основуйтеся на цьому.

Сестра Стівенс: Молоді жінки, ви 
потрібні Богу й ви потрібні нам. Ви—
підростаюче покоління, яке народилося 
з силою міцно протистояти випробу-
ванням цих останніх днів. Разом з нами 
ставайте жінками, які розуміють Ісуса 
Христа і Його Спокуту, жінками, які укла-
дають священні завіти й дотримуються 
їх, які працюватимуть у єдності одна з 
одною та з провідниками священства. 
Яке благословення бути жінкою в Церкві 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів у 
будь-якому віці в наш час. Давайте 
ж ділитися своїми свідченнями 
про те, ким ми є і ким стаємо. 
Давайте ділитися своїм послан-
ням радості, радіючи одна з 
одною!

було засновано Емі 
Браун Лайман у 
1918 році на запит 
Президента Церкви 
Джозефа Ф. Сміта 
(1838–1918). Сестра 
Лайман також орга-
нізувала курси, щоб 
навчати членів Това-
риства допомоги 
професійним методам 
соціальної роботи. 
У перші роки Великої 
депресії цей відділ 
виконував надзвичайно 
великий обсяг робіт і 
координував зусилля 
як з місцевими, так і 
з федеральними уря-
довцями в розподілі 
допомоги нужденним.

Юта отри-
мує статус 
штату.

Було опу-
бліковано 
перший 

підручник 
Товариства 
допомоги, 
який містив 

історії, 
промови та 
настанови.

Починається 
видавництво 
Relief Society 

Magazine 
(Журналу Това-
риства допомо-
ги). Припиняє 
існування газе-

та Woman’s 
Exponent.

БЕТШЕБА В.  
СМІТ  
 1901

Перші незаміжні 
сестри рукопоклада-

ються для служіння 
на місії з проповіду-

вання євангелії.

Журнал Relief Society Magazine містив 
історії, промови, натхненні оповідання 
та поезію, біографії та інформаційні 
статті, а також плани уроків на місяць.

ЕММЕЛІН Б.  
УЕЛЛС  
 1910

Перший 
редактор—
Суса Янг 
Гейтс.

            Відділ  

    соціальних  
      служб  
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5. Чому важливо носіям священства і сестрам 
Товариства допомоги працювати разом у єдності?

Сестра Бертон: Чоловіки і жінки мають взаємо-
доповнюючі ролі. Кожен з нас приносить із собою 
унікальні дари і таланти, аби сприяти роботі царства 
і щоб зміцнювати одне одного. Жінки—це половина 
Господньої комори, яка є життєво важливою для робо-
ти. Ми привносимо перспективу й бажання робити 

вклад у розбудову царства. Це почалося з Єви, 
продовжувалося Сарою, Ревекою, Естер, Марі-
єю, Єлисаветою, Еммою, Елайзою та іншими 
доблесними сестрами цього останнього розпо-
ділу й у давні часи.

Коли ми думаємо про силу і вплив, сила, як 
правило, асоціюється з силою священства. 
Але вплив праведної жінки також є великою 
силою. Ті ж самі чесноти, про які згадуєть-
ся в Ученні і Завітах 121:41, які сприяють 
застосуванню сили священства, є такими 
ж чеснотами, які сприяють вияву впливу 
жінки—“переконання”, “довготерпіння”, 
“м’якість і лагідність” та “любов нели-
цемірна”. Ці риси є притаманними 
нашій божественній природі і завдяки 

цьому у нас є можливість справляти 
хороший вплив дуже значною мірою.

Товариство 
допомоги 

зосереджуєть-
ся на зниженні 

показників 
смертності 

новонародже-
них та матерів.

Члени 
Товариства 
допомоги 

долучаються 
до роботи з 
полегшення 

наслідків 
війни.

Аби допомогти штату Юта 
скористатися перевагами 

Акту Шеппарда-Таунера від 1921 
року, Емі Браун Лайман у 1923 році висунула свою кандида туру 
до Палати представників штату і перемогла. Метою Акту  
Шеппарда-Таунера було зменшення смертності матерів та  
новонароджених. Сестра Лайман узгоджувала урядові програми 
з програмами Товариства допомоги. До 1928 року завдяки  
цим зусиллям показники смертності новонароджених знизилися  
на 19 відсотків, а смертності серед матерів—на 8 відсотків.

Товариство 
допомоги 
продало 
пшеницю 
уряду 
Сполучених 
Штатів.

КЛАРИССА С. УІЛЬЯМС  
1921

ЛУЇЗА Я. РОБІСОН  
1928

ЕМІ Б. ЛАЙМАН  
1940

Відділ соціальної служби Церкви  
був передвісником сучасної 
Служби сім’ї СОД та Гуманітарної 
служби СОД.

Засновано програму 
благополуччя Церкви 

у 1936 році.

Одяг, продукти, перев’язувальні 
матеріали й тисячі ковдр, виготовле-
них сестрами в Північній Америці та 
Європі було надіслано для надання 

допомоги святим у повоєнній Європі.
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Працюючи в єдності з братами-носія-
ми священства, ми поступово стаємо все 
більше подібними до народу Сіону (див. 
Moйсей 7:18).

Сестра Рівз: Коли ми читаємо доку-
мент “Сім’я: Проголошення світові”, 
ми бачимо, що Небесний Батько вико-
ристовує сильні сторони чоловіків та 
жінок відповідно до ролей і обов’яз-
ків, що приведуть найбільшу кількість 
Його дітей назад до Нього 11. Мета 
Товариства допомоги допомагає нам 
це здійснити.

6. Що ви, як президентство, відчуває-
те, співпрацюючи з пророками?

Сестра Бертон: Так само як Ісус 
Христос був захисником жінок у Його 
добу, такими ж є Його апостоли в наш 
час. Наші пророки все добре обдумують, 
приймаючи рішення, і завжди просять 
сестер Церкви сказати свою думку й 
поділитися їхнім баченням. Я б хотіла, 
щоб кожна сестра у Церкві могла бачи-
ти, чути й відчувати те, що ми регуляр-
но отримуємо завдяки спілкуванню з 

пророками, провидцями й одкровителя-
ми. Вони істинні послідовники Христа, 
які безкорисливо й з радістю віддають 
своє життя Господу, прагнучи виконувати 
Його волю й довіряючи Його розкла-
ду. Вони часто свідчать, що ця Церква 
належить Ісусу Христу і що Він її веде й 
скеровує.

Сестра Рівз: Коли ми спілкуємося з 
нашими провідниками, а це ми робимо 
часто, вони все частіше і частіше запи-
тують про нашу думку. Брати на таких 
нарадах слухають нас, цінують сказане 
нами і співпрацюють разом з нами в 
досяненні спільних цілей.

Сестра Стівенс: Перше Президентство 
і Кворум Дванадцятьох Апостолів є  
особливими свідками Ісуса Христа. 
Вони знають Його. Вони стають такими, 
як Він. Тож якщо ви хочете зрозуміти 
стосунки, які жінки-провідники мають з 
цими свідками Ісуса Христа, погляньте на 
Його приклад у Писаннях. Ісус Христос 
захищав жінок: і простих, і благородного 
походження. Під час нарад з Братами 
я часто дивилася на них і думала: “Це 

ФОТОГРАФІЯ ДОШКИ НА ЧЕСТЬ ВШАНУВАННЯ 
ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ ЛЮБ’ЯЗНО НАДАНА 
МУЗЕЄМ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
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БЕЛЛ С.  
СПАФФОРД  
1945

Проведення дня від-
критих дверей в Будівлі 
Товариства допомоги.

Товаристо допомоги в Кімберлі, 
Британська Колумбія, яке складалося 
з шести чоловік, організувало танці, 
щоб зібрати кошти на зведення Будівлі 
Товариства допомоги в Солт-Лейк-Сіті.

Освячена в 1956 році, Будівля Товариства допомоги 
стала місцем роботи й проведення зборів для членів 
правління і генерального президентства, редакторів 
журналу Товариства допомоги Relief Society Magazine 
та швачок, які виготовляли храмовий одяг.

Перші 
товариства 
допомоги 

організова-
но в Японії.

     Під час  
багаторічного служіння 
генеральним прези-
дентом Товариства 
допомоги Белл Л. 
Спаффорд, Товариство 
допомоги та інші 
допоміжні організації 
Церкви приєдналися 
до великого процесу 
збалансування про-
грам Церкви з метою 
усунення надлишкових 
зусиль, зменшення 
непотрібних затрат та 
зміцнення стабільності 
в швидко зростаючій 
всесвітній Церкві. Серед 
змін були такі: реор-
ганізація церковних 
журналів та закриття 
окремих банківських 
рахунків для допоміж-
них організацій.
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лише маленька часточка того, що можна відчувати,  
знаходячись у присутності Спасителя”.

7. Який взаємозв’язок між духовною силою 
і нашими завітами?

Сестра Стівенс: Духовна сила приходить до нас 
завдяки обрядам, які ми проходимо, і завітам, які ми 
укладаємо. Є також духовна сила, яка приходить завдяки 
дотриманню наших завітів.

Духовна сила приходить тоді, коли ми гідно прийма-
ємо причастя в неділю. Саме тоді, коли ми поновлюємо 
всі завіти, які уклали з Господом. Ми беремо на себе Його 
ім’я, “пам’ята[ємо] Його”, дотримуємося Його заповідей і 
намагаємося завжди мати “Його Дух” з нами (УЗ 20:77, 79).

Сестра Бертон: Про цю духовну силу Нефій сказав: 
“Я, Нефій, побачив, як сила Агнця Божого сходила на 
святих церкви Агнця” (1 Нефій 14:14). Чи те слово свя-
тих не є всеоохоплюючим?

Нефій продовжує в тому ж вірші казати, що сила 
Агнця Божого зійде “на завітний народ Господа, який 
був розсіяний по всьому лицю землі; і були вони озбро-
єні праведністю і силою Бога у великій славі”. Ми, як 
“завітний народ”—і чоловіки і жінки—можемо бути 
“озброєні праведністю і силою Бога у великій славі”. 
Це—божественна доля для всіх Божих дітей, які дотри-
муються завітів.

БАРБАРА Б. СМІТ  
1974

БАРБАРА В. УАЙНДЕР  
1984

Белл С. Спаффорд було призначено 
президентом Національної ради 
жінок Сполучених Штатів, коли вона 
служила генеральним президентом 
Товариства допомоги.

Генеральний президент Барбара Б. Сміт вручає 
Першому Президентству сувій, що символізує 226291 
бушель пшениці Товариства допомоги вартістю 1651157  
американські долари плюс активи фонду на суму понад 
три чверті мільйона доларів.

Почалося 
видав-
ництво 

журналу 
Товариства 
допомоги 

Relief 
Society 

Magazine 
іспанською 

мовою.

Вийшов 
останній 
номер 
Relief 

Society 
Magazine.

У січні 1971 року 
розпочато випуск 
журналу Ensign.

Усі члени Церкви 
жіночої статі старші 
18 років авто-
матично стали 
членами Товариства 
допомоги.

Оскільки традиційні ролі 
жінки ставилися під сумнів, 
провідники Товариства 
допомоги висловлювалися 
на підтримку важливості 
вкладу жінки в сім’ю та в 
суспільство.

Товариство допомоги, 
Товариство молодих жінок і 
Початкове товариство разом 
спонсорували заходи, що 
проводилися під гаслом 
“Пошана жінкам”.

140-ва 
річниця 
Товариства 
допомоги.
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Сестра Стівенс: Розуміння багатства 
нашої божественної долі знаходиться у 
відповідях на два запитання: (1) Чи знає-
те ви, ким є?, (2) Чи знаєте ви, що маєте? 
Якби ми розуміли, що ми маємо, ми б 
розуміли, що маємо все необхідне. Зав-
дяки обрядам і завітам, які ми укладаємо 
у храмі, ми маємо благословення, силу і 
повноваження стосовно всього, що сто-
сується священства. Ми не маємо священ-
ства. Ми не знаємо, чому. Передавати 
висвячення у священство від батька до 
сина—таким був Божий порядок з часів 
Адама і Єви.

Сестра Рівз: Я маю свідчення, що 
жінки, які дотримуються своїх завітів, 
усвідомлюють, що Батько дав нам усе, 
що необхідно, для повернення в Його 
присутність шляхом укладання і дотри-
мання завітів.

8. Що, на вашу думку, найважливі-
ше запам’ятати сестрам Товариства 
допомоги?

Сестра Бертон: В Ученні і Завітах 
45:3 сказано: “Послухайте Того, Хто є 

заступником перед Батьком, Хто захищає 
вашу справу перед Ним.

Отже, Батьку, помилуй цих Моїх  
братів, які вірять у Моє імʼя, щоб вони 
могли прийти до Мене і мати вічне  
життя” (вірш 5). Мені подобається  
Христова лагідність по відношенню  
до нас. Він захищає нас, бо любить  
нас! Він запрошує нас прийти до  
Нього! Любімо ж Ісуса Христа і зміц-
нюймо віру в Нього та в нашого Небес-
ного Батька.

Як завітні дочки Бога, розсіяні по 
всьому лицю землі у наш час, ми озбро-
єні великою славою з праведністю та 
силою Бога. Якщо ми пам’ятаємо про 
свою мету, з радістю дотримуємося 
завітів, то будемо “чітко відрізняти[ся]—
по-хорошому—від жінок світу”, і ми 
зможемо допомагати в підготовці світу 
до повернення нашого Спасителя Ісуса 
Христа. ◼

Інтерв’ю взяла Ла-Рен Портер Гонт, співро-
бітник редакції церковних журналів. Шкала 
часу й інформація на боковій вставці—Кейт 
Холбрук, Відділ історії Церкви.

ФОТОГРАФІЯ ДЖЕЙ-
СОНА СВЕНСЕНА, 
DESERET NEWS
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ЕЛЕЙН Л. ДЖЕК  
1990

БОННІ Д. 
ПАРКІН 
2002

150-та 
річниця 

Товариства 
допомоги.

Генеральний 
президент Мері 
Еллен В. Смут 
виступила на 
другому Всес-
вітньому кон-
гресі з питань 

сім’ї, що 
відбувся у  

Римі,  
Італія.

Товариство допомоги започаткувало 
програму “Євангельське подолання 
неграмотності”, щоб навчати осно-
вам грамотності тих членів Церкви, 
які не вміють читати і писати.

Товариство допомоги зібрало 350 
тис. ковдр, відгукнувшись на про-
хання задовольнити потребу в 30 
тис. ковдр для біженців у Косово.

    Сьогодні  
завдяки керівництву, 
яке здійснювалося 
упродовж минулих 175 
років вірними сестрами 
Товариства допомоги, 
це товариство допома-
гає нужденним по всьо-
му світу. Наприклад, 
провідники Товариства 
допомоги в Каракасі, 
Венесуела, хотіли знай-
ти місця, де сестри мог-
ли б послужити. Вони 
відвідали притулок для 
літніх людей, і їм пока-
зали жіночу палату, в 
якій жінки зіщулившись 
лежали на підлозі, не 
маючи на собі ніякого 
одягу. Сестри товари-
ства допомоги плакали, 
коли мили, одягали і 
годували тих жінок та 
підстригали їм волосся.

Генеральний президент Товариства 
допомоги Елейн Л. Джек звернулася 
з проханням до Товариств допомоги 
по всьому світу святкувати з  
допомогою служіння  
в громадах та  
участі в інших 
програмах.

МЕРІ ЕЛЛЕН В. СМУТ  
1997
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МЕТА ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ
Товариство допомоги допомагає підготувати 
жінок до благословень вічного життя, коли вони:
•  зміцнюють віру в Небесного Батька і в Ісуса 

Христа та в Його Спокуту;
•  зміцнюють окремих людей, сім’ї та домівки 

шляхом обрядів і завітів; та
•  працюють у єдності, аби допомагати 

нужденним.
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Товариства допомоги”, Ліягона, лист. 2010, с. 114.

ЛІНДА К. БЕРТОН  
2012

Більш докладно про істо-
рію Товариства допомоги 
читайте на сайті  
history. lds. org/ women.

ДЖУЛІ Б. БЕК  
2007Перші всес-

вітні збори 
навчання 
для жіночих 
допоміжних 
організацій.

“Вивчення історії Товариства допо-
моги і застосування цих знань дає 

визначення і усвідомлення того, 
ким ми є—… послідовник[ами] 

нашого Спасителя Ісуса Христа” 12 
—Джулі Б. Бек.

Дочки в 
Моєму Цар-
стві: історія і 
спадок Това-
риства допо-
моги, видана 
Церквою.

175-та 
річниця 
Товариства 
допомоги.

На жовтневій генеральній конференції 2010 р. 
генеральний президент Джулі Б. Бек ого-

лосила про появу нової книги з історією 
Товариства допомоги.

Генеральний президент Лінда К. Бертон  
запросила членів Церкви по всьому 
світу прийти на допомогу біженцям 
(див. IWasAStranger. lds. org).
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Якщо батько невтомно намагався 
перешкоджати місіонерам нас 
навчати, Тельма мала подвоєну 
рішучість вивчати євангелію.
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Рафаель Антільйон

На щастя, у моєму житті є хороші жінки: дбайлива 
і смілива мати, мудрі й вірні сестри та любляча 
дружина, яка завжди підтримує мене. Я хочу 

віддати належне одній з цих важливих жінок—моїй 
старшій сестрі Тельмі. Вона здійснювала вплив на моє 
життя, завжди показуючи хороший приклад.

Коли я був малим, батько навчав мене слухатися 
Тельму, коли його і мами не було поруч, і я вічно вдяч-
ний за цю пораду.

Рішучість навчатися
Троє з восьми моїх братів і сестер приєдналися 

до Церкви в Сальвадорі одночасно зі мною. 14-річна 
Тельма була найстаршою з дітей, коли ми христили-
ся. Мені, наймолодшому в сім’ї, було 8 у той час, тож 
Тельма була серед нас лідером.

З Церквою нас познайомив наш сусід. Він співав 
пісні, які, як ми дізналися пізніше, були гімнами. Наш 
сусід розповів нам про чудове місце, яке називалося 
Початковим товариством, де дітей навчають співати. 
Місіонерам розповіли про нас, і вони почали приходи-
ти до нас додому й навчати.

Однак мій батько зовсім не сприймав Церкву, і не 
хотів, щоб його дітей навчали місіонери. Будучи хлопчи-
ком, я ніколи не розумів, через що пройшли ті двоє ста-
рійшин, аби принести євангелію в наше життя. Батько 
виганяв їх, коли вони приходили до нас додому, і він 

навмисно вимикав світло, коли старійшини заходили 
ввечері. Якщо батько невтомно намагався перешкоджати 
місіонерам нас навчати, Тельма з подвоєною рішучістю 
вивчала євангелію і читала Книгу Мормона. Тельма і ста-
рійшини ніколи не здавалися, і я за це вдячний.

Ходити до Церкви було нелегко, бо батько намагався 
зупинити нас, вдаючись до багатьох прийомів, напри-
клад: він вимагав щоб ми виконали всю хатню роботу, 
перш ніж зможемо піти до Церкви.

Один недільний ранок був особливо важким. Він не 
хотів нас пускати, але ми не піддавалися. Він перекинув 
відро зі сміттям і розкидав вміст по підлозі, яку ми щой-
но помили. Тельма спокійно почала прибирати сміття, 
навіть не скаржачись. Знову прибравши підлогу, вона 
запитала, чи можемо ми піти до церкви. Ми закінчили 
всю хатню роботу й навіть більше, але він не хотів нам 
дозволяти. Нарешті він в’їдливо запитав: “Чому вам так 
хочеться ходити до тієї церкви?” Тоді Тельма склала 
сильне свідчення про істинність євангелії і послання 
про Відновлення євангелії. Коли вона закінчила, батько 
махнув рукою і дав свій дозвіл.

Після цього випадку батько більше ніколи не намагав-
ся зупинити нас, і згодом, хоча йому це і не подобалося, 
дозволив нам приєднатися до Церкви.

Служити з самого початку
Я не мав нічого проти того, щоб ходити до цер-

кви в неділю, але без особливого ентузіазму ходив у 

Я не став би тим, ким зараз є, без праведного 
впливу моєї старшої сестри.

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Ї А

ЛЛ
ЕН

А 
ГА

РН
СА

благословенням  
ДЛЯ МЕНЕ

МОЯ ВІРНА СЕСТРА СТАЛА  
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Початкове товариство, тому що в той 
час воно проводилося в суботу вранці. 
Коли мені було 10 років, Тельма однієї 
суботи прийшла додому і розповіла 
іншим братам й сестрам про вели-
кий футбольний матч між дияконами і 
командою блейзерів (11-річними ска-
утами). Вона зазначила, що, на жаль, 
я пропустив ту гру, бо не прийшов на 
Початкове товариство. Зайве казати, що 
наступної суботи я прийшов (у своїх 
футбольних бутсах) і ніколи більше не 
пропускав Початкове товариство.

Коли Тельмі було 16 років, її покли-
кали бути президентом Початкового товариства. Наш 
єпископ намагався знайти когось, хто міг би вирішити 
багато проблем, перед якими постало Початкове това-
риство. Приход об’єднував велику територію, і було 
важко й дорого багатьом сім’ям з малими дітьми їхати 
автобусом до церкви в суботу на Початкове товариство, 
а потім ще й у неділю. Багато тих дітей не відвідувало  
Початкове товариство, і не було знайдено ніякого 
рішення. Єпископ відчув спонукання покликати Тельму, 
але не міг наважитися зробити це, бо вона була така 
юна. Спонукання його не полишало, і після отримання 
згоди від президента колу єпископ дав моїй сестрі це 
покликання.

Час показав, що це було натхненне рішення, і воно 
благословило багатьох дітей, у тому числі й мене. 
Тельма звеличувала своє покликання, діючи за натхнен-
ням, використовуючи здоровий глузд і застосовуючи 
інноваційні ідеї для розробки навчальних програм, 
які допомагали доносити євангелію до дітей. Вона 
попросила своїх радників та вчителів проводити збо-
ри Початкового товариства в різних місцях ближче до 
своїх домівок, і вона проводила постійне навчання для 
тих вчителів. Це рішення дозволило членам Церкви 
заощаджувати час і кошти й давало можливість дітям, які 
раніше не відвідували Початкове товариство, отримати 
благословення цієї чудової організації.

Приклад віри
Час минав, а я разом зі своїми братами і сестрами 

продовжував дивитися на Тельму, як на свого провідни-
ка. Ми проводили домашні сімейні вечори і відвідували 
всі свої церковні збори. Невдовзі після того як мене 
було висвячено дияконом, Тельма звернулася до мене 
під час одного з домашніх сімейних вечорів і сказала 
всій сім’ї, що тепер я носій священства. Того вечора я 
засвоїв важливий урок про повагу до священства.

Вона також зробила все можливе, аби мені не бра-
кувало заохочення і додаткового стимулу для відвіду-
вання зборів священства чи виконання своїх обов’язків. 
Наприклад, Тельма шумно і енергійно піднімала мене з 
ліжка вранці в неділю, аби я міг прийти на збори свя-
щенства. Вона також навчала мене з радістю очікувати 
на просування в чинах у Аароновому священстві.

Я спокійно сприймав те, що на спільних заходах та на 
семінарії мене називали “братом Тельми”. Когось із моїх 
друзів у церкві підтримували батьки, а у мене були єпи-
скоп, провідники Товариства молодих чоловіків і Тельма.

Тельма продовжувала бути для мене прикладом, маю-
чи багато покликань, поки вона сама не поїхала на місію. 
Вона з честю відслужила в Гватемальській місії Кецальте-
нанго, і плодом її праці було хрищення нашої мами через 
два дні після повернення Тельми додому. Наша радість 
була повною, коли я, на той час священик, виконав цей 
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священний обряд. Наслідуючи приклад Тельми, я почав 
старанно готуватися до служіння на місії.

Після своєї місії Тельма переїхала до Сполучених 
Штатів навчатися в Університеті Бригама Янга, незва-
жаючи на наші скромні фінансові можливості. Вона 
продовжувала справляти на мене сильний вплив, хоча 
й була далеко від мене.

Після повернення додому з місії, яку я відслужив у 
місті Гватемала, я також поїхав до Прово, шт. Юта, щоб 
навчатися в УБЯ. Я був вдячний за доброту й підтримку 
великої кількості людей, які допомогли мені туди потра-
пити. Однак грошей, як і раніше, не вистачало.

Невдовзі після мого прибуття до Прово ми з Тельмою 
проаналізували свою фінансову ситуацію. Удвох ми 
прийшли до висновку, що навіть, якщо я буду частину 
дня працювати, у нас не буде достатньо грошей, щоб 
оплатити оренду їй і мені до кінця навчального року. 
Тельма ніколи не сумнівалася, що ми зможемо подолати 
це випробування. Вона вірила, що Господь вкаже нам 
шлях. Менше ніж через тиждень Тельма отримала листа 
з факультету іспанської мови в УБЯ. Коли вона його від-
крила, то вигукнула мені: “Ось! Ось як ми будемо спла-
чувати твою оренду!” У листі йшлося про те, що її взяли 
помічником викладача, і це збільшувало її доход.

Подолання проблем зі здоров’ям
Роки минають, а Тельма продовжує бути джерелом 

натхнення. Вона справляється з труднощами краще з 
усіх, кого я знаю. Вона дбає про свого чудового сина, 
який народився з синдромом Дауна, нашу престарілу 
маму і свого чоловіка, який має серйозне захворювання. 
Крім того, ніби цього ще мало, вона й сама має пробле-
ми зі здоров’ям.

Кілька років тому Тельма пережила операцію на 
мозку, аби зменшити тиск кісти в мозку. З огляду на 
потреби близьких їй людей, можливість виникнення 
ускладнень викликала страх. Вона молилася про допо-
могу і натхнення та ходила до храму. В усіх цих обста-
винах її віра не похитнулася, але вона не наважувалася 
віддати своє життя у руки лікаря, який мав провести 

таку філігранну операцію. Тельма в той час відвідала 
близьку подругу і розповіла їй про своє занепокоєння 
з приводу операції. Подруга Тельми запитала, як звуть 
лікаря, і коли дізналася його ім’я, то сказала, що лікар є 
членом її приходу. Вона сказала Тельмі, що він є вірним 
членом Церкви і гідним носієм священства. Він часто 
наспівує церковні гімни, коли виконує операції. Хоча 
це була незначна за важливістю інформація, вона стала 
лагідною відповіддю на молитви Тельми. Життя Тельми 
і її духовний досвід є джерелом постійної сили і свід-
чення в моєму житті.

Я думаю про хлопчиків, які, можливо, виростають в 
умовах, подібних до моїх. Я думаю про тих, хто не має 
в домі чоловіка, який був би для них прикладом, у кого 
єдиним прихистком є Церква і про тих, хто виростає в 
країнах з нестабільною ситуацією. Таким я кажу: ніко-
ли не здавайтеся; тримайтеся Господа і Його служи-
телів. Я вдячний, що Господь надавав мені необхідну 
підтримку й заохочував досягати цілей та стати таким, 
який я є сьогодні. ◼
Автор живе у Нью-Йорку, США.

ВІРА І ВІДДАНІСТЬ ЖІНОК
“Я висловлюю свою вдячність вам, 
віддані жінки-святі останніх днів, 
яких тепер налічується мільйони 
і які знаходяться по всій землі. 
Великою є ваша сила, направ-
лена на добро. Дивовижними є 

ваші таланти й відданість. Величезною є ваша віра 
й ваша любов до Господа, Його роботи та Його 
синів і дочок. Продовжуйте жити за євангелією. 
Звеличуйте її перед всіма, з ким спілкуєтеся”.
Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008), Учення Президентів 
Церкви: Гордон Б. Хінклі (2016), с. 110.

Коли я був малий, Тельма заохочувала мене ходити до 
Початкового товариства й на інші церковні заходи. Роки 
минають, а її приклад і ентузіазм, з яким вона ставиться 
до євангелії, продовжують бути для мене джерелом 
натхнення.



30 Л і я г о н а



 Б е р е з е н ь  2 0 1 7   31

Багато виступів присвячено тому, як реалізовувати свої мрії та вподо-
бання. Я поважаю такі цілі, але я хочу, щоб ви обміркували величнішу 
мету в своєму житті.

Вдячність за благословення
Для початку, я сподіваюся, що ви вдячні за ваші благословення, особливо 

за ваш спадок. Вдячність і смирення тісно пов’язані. Ми живемо у світі, де 
проповідується зосередженість на собі. Особливо соціальні медіа можна 
легко використати для самореклами. Ніколи не було важливішим бути вдяч-
ними і смиренними. Ті, хто має ці якості, висловлюють вдячність за свої 
благословення, наслідуючи приклад Спасителя.

Мій друг, професор Гарвардського університету, Роджер Б. Портер, вір-
ний член Церкви, сказав на якомусь заході в Гарварді в травні 2015 року, що 
вдячність “вимагає, щоб ми визнали наші борги перед іншими” і що “для цьо-
го часто вимагається смиренна реакція на незароблені чи незаслужені дари”. 
Він завершив: “Якщо ви вирішите зробити вдячність головним елементом 
вашого життя, вона вам добре послужить. Вона допоможе вам протистояти 
спокусі піддатися гордині і мати відчуття, що ви багато на що заслуговуєте. 
Вона допоможе вам бачити хороше і визнавати позитивне. Вона допоможе 
вам бачити в правильному світлі нерівності на дорозі і випробування, які у 
вас будуть час від часу. Це допоможе вам зосередитися на тих, кому в житті 
пощастило менше, ніж вам, чиї життя ви можете благословити” 1.

Старійшина 
Квентін Л. Кук
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів

хороше 
життя

У найгірших обставинах, коли все інше 
розсипається, сім’я та євангелія Ісуса Христа 

залишаються найголовнішими.

ЄВАНГЕЛІЯ І  
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Я б сказав, що нам особливо треба бути 
вдячними за наш спадок. Якщо Господь 
благословив нас хорошими батьками, ми 
маємо бути вдячними. Це борг стосов-
но нашого спадку, який кожен з нас має 
повернути. Стара китайська приказка зву-
чить так: “Коли ви п’єте воду, не забувайте 
про криницю, яка її дала”.

З Писань зрозуміло, що ми маємо шану-
вати наших батьків. У Приповістях сказа-
но: “Стережи, сину мій, заповідь батька 
свого, і не відкидай науки матері своєї!” 
(Приповісті 6:20). Послання Ефесянам нав-
чає нас: “Шануй свого батька та матір” (див. 
Eфесянам 6:2–3; див. також Вихід 20:12). 
Великий німецький філософ Гете пояснив 
це так: “Те, що тобі позичено як спадок від 
твого батька, зароби заново сам, щоб стати 
справжнім власником цього!” 2 Зрозуміло, 
що ми повинні бути вдячні за наших батьків 
і робити позитивні дії у напрямку здобуття 
того, чим вони сподівалися нас обдарувати.

Вічні принципи проти 
мирських філософій

Я хочу не лише заохочувати вас виявля-
ти вдячність, але й маю бажання поділити-
ся практичними порадами, які допоможуть 
вам бути як щасливими, так і успішними 
в прагненні жити змістовним життям, про 
яке часто говорять як про “хороше життя”.

У недавньому есе, лорд Джонатан 
Сакс, колишній головний рабин 
Об’єднаних єврейських громад Британ-
ської співдружності, висловив занепо-
коєння, яке маю і я, щодо зменшення 
ролі віри, моральних цінностей і сенсу 
в сучасному житті. Він сказав:

“Якщо є щось, чого не роблять великі 
організації сучасного світу, так це те, що 
вони не пояснюють сенсу. …

Наука, технології, вільний ринок і … 
демократичний устрій дали нам змогу 
досягти досі небаченого в області знань, 
свободи, тривалості життя і процвітання. 
Вони є одними з найбільших досягнень 
людської цивілізації, які слід захищати і 
зберігати.

Але вони не дають відповіді на три 
запитання, які кожна схильна до роздумів 

Стара китайська 
приказка звучить так: 
“Коли ви п’єте воду, не 
забувайте про криницю, 
яка її дала”.
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людина поставить у певний час свого життя: Хто я? 
Чому я тут? Як я житиму далі? В результаті цього, 21 сто-
ліття дало нам максимум вибору та мінімум сенсу” 3.

Ця цитата красиво пояснює суть мого послання. 
Я глибоко занепокоєний тим, що хороше життя, осно-
ване на житті та вченнях Ісуса Христа, вважається 
зараз другорядним після мирського уявлення про 
хороше життя.

Для тих з нас, хто є членами Церкви, євангелія Ісуса 
Христа, Його Воскресіння і Спокута є основою усього 
суттєво важливого у цьому житті. Вони також дають 
сенс цьому життю. Спаситель надихав вірування і вста-
новлював норми поведінки, які є моральними, правед-
ними й бажаними і які приводять до хорошого життя. 
Однак принципи та основи моралі, про які навчав 
Спаситель, зазнають серйозних нападок у сучасному 
світі. Саме християнство піддається нападкам.

Це явище не нове. І суперечки про рецепт хоро-
шого життя точилися віками. Коли апостол Павло 
був у Афінах, він зустрів “філософів епікуреїв та сто-
їків” (Дії 17:18). Стоїки вірили, що найвищим добром 
була доброчесність, а епікурейці вірили, що найви-
щим добром було задоволення. Багато стоїків стали 
гордовитими і використовували свою філософію як 
“виправдовування для … амбіційності і нечестя”. Бага-
то епікурейців стали гедоністами і використовували в 
якості девізу таке: “Давайте їсти і пити, бо завтра ми 
помремо” 4. Багато хто в академічному світі довгий час 
посилався на точку зору Аристотеля, що інтелектуальні 
роздуми є проектом для хорошого життя. Цікаво, що 
багато тих самих мирських філософій, які конфлікту-
вали з першими християнами, все ще існують, але в 
трохи іншому вигляді, і сьогодні.

Крім того, багато нових філософій вочевидь супе-
речать євангелії Ісуса Христа. Це сталося швидко. 
Мовою Книги Мормона це сталося “протягом кіль-
кох років” (Геламан 7:6), і тепер велика частина світу 
називає “зло добром, а добро—злом” (2 Нефій 15:20). 
Насправді ці дві фрази з Писань описують, що відбува-
ється у наші дні. Те, що вважалося моральним, швидко 
змінилося. Був величезний відхід від моральної пове-
дінки, як основи хорошого життя. Дехто применшує 

християнство, прийнявши міф, що в християнстві щастя 
існує не в цьому житті, а лише на небесах 5. Я запевняю 
вас, що йдучи за Спасителем, ми матимемо щастя і в 
цьому житті і на небесах.

Чесноти для панегірика проти чеснот для резюме
Деякі виклики стосуються не лише виключно добра і 

зла. Деякі з них вимагають від нас вибирати найкраще, а 
не просто хороше 6.

Девід Брукс, в редакційній статті, яка називалася “The 
Moral Bucket List” (Список для відра з моральними цін-
ностями), розповів про концепцію, згідно з якою існу-
ють два види чеснот—чесноти для резюме і чесноти 
для панегірика. Чесноти для резюме—це навички, які ви 
приносите на ринок праці. Чесноти для панегірика—це 
ті, про які говорять на ваших похоронах” 7. Брукс зро-
бив правильний висновок, що чесноти для панегірика є 
набагато важливішими. Особисто для мене ця концепція 
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мала дуже велике значення, оскільки, коли мені було за 
двадцять, були події, які мали на мене глибокий вплив. 
Це були похорони двох хороших чоловіків з інтревалом 
лише у кілька днів. Розповідь правдива, але я змінив 
імена, і навмисно не згадував конкретні факти.

Мені було 25 років, я закінчив Юридичну школу в 
Стенфорді й почав працювати в юридичній фірмі. Я 
проводив робочий день з високоосвіченими людьми, 
які накопичили багато матеріальних статків. Вони були 
добрими, в цілому милими і привабливими людьми.

Члени ж Церкви, з якими я спілкувався, були набага-
то різноманітнішими. У більшості з них було небагато 
матеріальних статків. Вони були чудовими людьми, і 
для більшості з них їхнє життя мало сенс. Саме в цей 
час двоє дорослих чоловіків пенсійного віку, яких я 
знав багато років, померли. Їхні похорони розділяло 
лише кілька днів, і тому я відвідав обидві похоронні 
служби. Я вирішив назвати одного чоловіка Багатий, 

а другого Вірний. Ці дві похоровальні служби відби-
лися в моїй свідомості, оскільки прояснили важливість 
вибору, який мають перед собою усі люди, особливо 
молоді. Вони також показують, наскільки складно 
пояснити різницю між чеснотами для резюме і чесно-
тами для панегірика.

Як Багатий, так і Вірний, обидва в молодості служили 
на місії. За всіма ознаками обидва були відданими місіо-
нерами. Після закінчення університетів їхні життя поча-
ли змінюватися. Багатий одружився на красивій жінці, 
яка з часом стала малоактивною в Церкві. Вірний також 
одружився на такій же красивій жінці, яка була повністю 
активною в Церкві. Більш ніж будь-яке інше, це рішення 
послужило основою подальших рішень їхнього життя. 
З мого досвіду, коли пари залишаються в істині, вір-
ними Спасителю і вічній важливості сім’ї, чесноти для 
панегірика майже завжди зберігаються.

Тепер я розповім трохи про Багатого. У нього були 
чудові навички спілкування з людьми, і він дуже турбу-
вався про людей. Він почав працювати у великій кор-
порації США і зрештою став президентом тієї компанії. 
У нього були великі доходи і він жив у великому, кра-
сивому будинку, розташованому на великій земельній 
ділянці. Ось чому я вирішив назвати його Багатий. Буде 
справедливим зауважити, що його кар’єрний вибір був 
не просто хороший чи кращий, але найкращий.

Його вибір стосовно сім’ї і Церкви, у той же час, 
був не настільки хороший. Він був хороший чоловік 
і не робив нічого такого, що було б злом, але його 
вибір стосовно сім’ї і впливу на його дітей зосереджу-
вався майже ексклюзивно на освіті та працевлашту-
ванні, особливо на якостях для резюме, які є такими 
важливими на ринку праці. Його сини також зробили 
чудову кар’єру. Та вони не залишалися активними в 
Церкві й одружилися з молодими жінками, які не були 
членами Церкви. Я не знаю всіх фактів стосовно його 
синів, але у кожному випадку шлюби закінчилися 
розлученнями.

Багатий і його дружина також стали малоактивними. 
Вони в основному брали участь у видатних соціальних 
та громадських заходах. Він завжди вважав себе святим 
останніх днів і пишався своєю місією, але не ходив до 
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Церкви. Однак час від часу він сприяв у 
здійсненні будівельних програмам Церкви 
й допомагав членам Церкви зробити 
кар’єру. Більш того, на всіх своїх посадах 
він сприяв зростанню чесності, цілісності 
і доброї волі.

Його похорон відбувся у каплиці для 
представників усіх вір на території кла-
довища. Багато керівників вищого рівня 
і високопоставлених осіб відвідали його 
похорон, включаючи губернатора штату, 
в якому він жив. Окрім його дітей, ону-
ків і мене, решта гостей були віком за 50. 
Загалом це був похмурий похорон. Ніхто 
не навчав основним принципам плану 
щастя і небагато було сказано про Ісуса 
Христа. Життя Багатого основувалося май-
же винятково на чеснотах для резюме.

Рішення щодо працевлаштування 
Вірного були набагато менш успішними. 
Його перша спроба заснувати незалеж-
ний бізнес закінчилася невдачею, коли 
той бізнес згорів і він втратив усе. Потім 
він заснував невеликий бізнес, але доходи 

ледь покривали його найголовніші витра-
ти. У нього був невеликий, але пристойний 
будинок. Він насолоджувався своєю робо-
тою і спілкуванням з людьми. Його кар’єра 
була хороша і дійсно приносила задово-
лення, але не була видатною або такою, 
яку можна було б назвати—найкраща. То 
не була кар’єра з чеснотами для резюме.

Його вибір стосовно сім’ї та Церкви, з 
іншого боку, був абсолютно найкращий. 
Він і його дружина були повністю активни-
ми у Церкві. Він служив у тих покликаннях, 
які йому давали—головним чином учите-
лем,—часто відвідував храм і був вірним 
носієм священства. У нього були чудові 
стосунки, особливо з членами його великої 
сім’ї та численними онуками. Вони всі були 
гарно освічені, але його основною наста-
новою для них була важливість насліду-
вання Христа у житті. На пенсії вони удвох 
з дружиною служили на місії. Хоча у нього 
були випробування, включаючи смерть 
сина у Другій світовій війні, він мав задо-
волення і радість протягом усього життя 

Коли наші цілі стосовно 
освіти і кар’єри отриму-
ють більше уваги, ніж 
сім’я, Церква та свід-
чення про Спасителя, 
незаплановані наслід-
ки надмірної уваги 
чеснотам для резюме, 
можуть бути дуже 
неприємними.
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завдяки меті і сенсу, які надавали його сім’я 
та євангелія Ісуса Христа.

Поховальна служба в будинку зборів 
приходу була великою і радісною. На неї 
прийшли люди різного віку, включаючи 
велику кількість онуків і молоді, якій він 
служив. Звучало вчення про план щастя і 
Спаситель був у центрі поховальної служ-
би. Це був взірцевий похорон святого 
останніх днів. Виступи стосувалися його 
характеру, доброти, піклування про людей 
і любові до Господа Ісуса Христа.

Вибір і хороше життя
Я сказав, що ці двоє похорон сталися у 

визначальний період мого життя. Я служив 
на місії і любив Церкву. Я починав свою 
кар’єру і на мене починали справляти 
враження люди, успішні в матеріально-
му і професійному сенсі. Я розумів, що 
вибір, який я робитиму, впливатиме на моє 
щастя у цьому житті і визначить спадок, 
який я залишу. Я також усвідомив вічну 
важливість вибору, який стояв переді 

мною. Мені було зрозуміло, що той вибір 
мав вічне значення. Найважливішим, що 
я усвідомив на прикладі описаних мною 
життів, було те, що найголовніший вибір 
може зробити будь-хто, незалежно від 
своїх талантів, здібностей, можливостей чи 
економічних обставин. Я зрозумів, що для 
мене, моїх майбутніх дітей і всіх, на кого 
я матиму змогу вплинути, суттєво важли-
вим буде ставити Спасителя, мою сім’ю і 
Церкву на перше місце. Такі дії приведуть 
до хорошого життя.

У найгірших обставинах, коли все 
інше розсипається, сім’я та євангелія 
Ісуса Христа залишаються найголовніши-
ми. Подумайте про батька Легія в Книзі 
Мормона, де описано, як він “пішов у 
пустиню. І він залишив свій дім, і землю 
свого успадкування, і своє золото, і своє 
срібло, і свої коштовності, і нічого не взяв 
з собою, крім своєї сімʼї, і харчів, і наметів, 
і пішов у пустиню” (1 Нефій 2:4).

Це покоління має виклик—захищати 
віру і сім’ю. Один дослідник вивчав 

Найважливіший вибір 
може зробити кожен, 
незалежно від своїх 
талантів, здібностей, 
можливостей чи еконо-
мічних обставин.
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історію, починаючи зі стародавньої Індії та Греції, і 
зробив висновок, що кожен нерелігійний народ в історії 
закінчував демографічним спадом 8. Недавно в новинах 
повідомлялося про зменшення рівня народжуваності в 
усьому світі. Wall Street Journal проголосив у статті на 
першій сторінці: “Часова бомба для майбутнього насе-
лення світу: замало людей”. У цій статті було сказано, 
що в 2016, “вперше з 1950, … загальна кількість населен-
ня працездатного віку почне зменшуватися” 9.

Є чіткий зв’язок між зменшенням віри і зменшенням 
населення. Вічний план Батька для Його дітей залежить 
і від віри, і від сім’ї. Я вдячний, що святі останніх днів, 
згідно з постійними опитуваннями, підтримують віру в 
Господа Ісуса Христа і продовжують укладати шлюби і 
народжувати дітей.

Дехто, можливо, не має змоги укласти шлюб чи мати 
дітей. Але особи, які праведно йдуть за Спасителем і 
Його заповідями і які безкорисливо служать дітям нашо-
го Батька—“отримають усі обіцяні благословення у 
вічностях” 10.

Коли ми стикаємося зі складностями і випробуван-
нями життя, відбувається багато подій, над якими ми 
маємо мало контролю, або зовсім їх не контролюємо. 
Але у тому, що стосується принципів, поведінки, дотри-
мання релігійних вимог і праведного життя,—контроль 
в наших руках. Наша віра в Бога Батька і Його Сина, 
Ісуса Христа,—це вибір, який ми робимо.

Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004), з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, процитував Уільяма Лоу, 
англійського священника 18 століття, який дуже влучно 
сказав: “Якщо ви не поставили на перше місце царство 
Бога, в кінці не матиме значення, що саме ви поставили 
на перше місце” 11.

Будь ласка, зрозумійте, що, розповідаючи історії 
чоловіків, яких я назвав Багатий і Вірний, я не заохочу-
вав зменшувати планку цілей в області освіти чи кар’єри. 
Навпаки, нам слід робити усе можливе, щоб покра-
щувати свої досягнення у цих двох областях. Я хотів 
сказати, що коли наші цілі стосовно освіти і кар’єри 
отримують більше уваги, ніж сім’я, Церква та свідчення 
про Спасителя, незаплановані наслідки надмірної уваги 
чеснотам для резюме, можуть бути дуже негативними.

Я впевнений, що ви зможете мати радість і щастя, 
яких бажаєте і яких Бог бажає для вас, якщо ви будете:

•  Вдячні за ваші благословення, особливо за ваш 
спадок.

•  Віддані вічним принципам, які додадуть сенсу 
вашому життю.

•  Мати твердий намір, щоб ваших чеснот для 
панегірика було більше, ніж чеснот для резюме.

•  Готові звітувати Спасителю, що ви прожили 
хороше життя.

Найважливішою зустріччю для кожного з нас по 
іншу сторону завіси буде зустріч зі Спасителем, “охо-
ронцем воріт” (див. 2 Нефій 9:41). Незалежно від 
того, хто є нашими предками, і чи багаті ми чи бідні, 
ми будемо звітувати про наше виконання даних нам 
заповідей. Нам слід жити так, щоб ми могли “увій[ти] в 
Його брами з подякуванням, на подвір’я Його з похва-
лою! Виславля[ти] Його, Ім’я Його благословля[ти]” 
(Псалми 100:4).

Тоді ми захочемо з радістю звітувати, що ми прожили 
дійсно хороше життя. ◼

З виступу “The Good Life (Хороше життя)”, виголошеному на духовно-
му вечорі в Університеті Бригама Янга–Айдахо, 18 грудня 2015 року. 
Повний текст виступу англійською мовою можна знайти на сайті 
web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.
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Я сказав: “Давай поїдемо до 
Австрії”.

“О ні, ти не можеш,—сказала 
Керен.— Твої батьки залишилися в 
Німеччині, і мої також”.

“Вони зрозуміють”,—відповів я.
“Ми вже почали будувати буди-

нок,—сказала мені Керен. Давай 
його закінчимо”. 

“Ні, давай почнемо нове 
життя,—сказав я,—десь у іншому 
місці, у Західній Німеччині”.

Я знову і знову намагався пере-
конати її, що нам слід їхати. Вона 
відповіла: “Ні, бо тебе щойно 
покликали єпископом, і ти пого-
дився служити”.

Саме тому ми не виїхали з 
Німеччини. Через кілька тижнів 
упала Берлінська стіна. Ми раді-
ли, що залишилися. То був шлях 
Небесного Батька, підготований 
для нас.

П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Щоб побачити більше фотографій Тільгнерів, зайдіть 
на сайт lds. org/ go/ 31739.

Маркус Тільгнер
Саксонія-Ангальт, Німеччина

У 1989 році Маркус, Керен і їхній 
трирічний син отримали дозвіл на 
те, щоб поїхати у відпустку зі Східної 
Німеччини до Угорщини. Коли вони 
там були, Угорщина відкрила свій 
кордон з Австрією, відкриваючи шлях 
до свободи тисячам біженців зі Східної 
Німеччини. Маркус і Керен зрозуміли, 
що це унікальна для них можливість. 
Вони також могли поїхати. 
ЛЕСЛІ НІЛЬССОН, ФОТОГРАФ
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Я приєдналася до Церкви, коли 
мені було 20 років. Невдовзі я 

вийшла заміж за чоловіка з прихо-
ду, і робота змусила нас переїхати. 
Коли мені було 22, народився наш 
перший син. На той час мої візитні 
вчительки почали регулярно мене 
відвідувати, хоча ми жили на даль-
ній межі нашого приходу.

Оскільки на той час я була моло-
дою матір’ю, совість підказувала 
мені, що мені слід зв’язатися з моєю 
власною матір’ю. Та я розірвала 
з нею усі зв’язки вісім років тому, 
коли мої батьки розлучилися. 
Кожного разу, коли приходили мої 
візитні вчительки, ми говорили про 

це, і я відчувала, що Дух заохочував 
мене зробити цей складний крок.

Ми обговорювали, як я можу 
почати відновлювати наші стосун-
ки, оскільки мама не належала до 
Церкви. Так багато усього змінилося 
в моєму житті протягом восьми років, 
які минули з часу нашого розриву. 
Завдяки наполегливим підказкам 
Духа, я вирішила спершу зв’язатися з 
матір’ю моєї матері. Моя бабуся була 
сліпа, тому мій лист надійшов до моєї 
тітки, яка її доглядала.

Я отримала у відповідь чудово-
го листа і ми поїхали погостювати 
до моєї бабусі і тітки. Моя бабуся 
була приємно здивована і лише 

попросила, щоб я заїхала відвідати 
її дочку—мою матір—по дорозі 
додому. Вона була дуже щаслива.

Моя бабуся була лютеранка і 
любила Спасителя. Поки ми гостю-
вали у неї, мій чоловік щоранку 
читав їй Книгу Мормона. Їй це дуже 
подобалося. Після кількох таких 
ранків мій чоловік і бабуся так 
сильно відчули Духа, що моя бабуся 
пішла до свого столу і дістала книгу 
з генеалогічними записами, яка 
належала моєму покійному дідусеві, 
і показала йому. Там були акуратно 
записані вісім поколінь, включаю-
чи навіть їхні професії. Моя бабуся 
була дуже щаслива, що ми у неї 
гостювали, і я пообіцяла їй, що по 
дорозі додому заїду до моєї мами, 
що я і зробила.

Через п’ять тижнів після нашого 
візиту до бабусі, у неї стався інсульт 
і вона померла. Через два роки я 
виконала храмову роботу за моїх 
предків з інформації моєї бабусі.

Тепер у мене з моєю мамою 
хороші стосунки. Ми живемо в 
одному місті й іноді вона допомагає 
мені з моїми дітьми.

Якби не регулярні візити моїх 
візитних вчительок, які заохочува-
ли і підтримували мене в ті часи, 
я б ніколи не насмілилася зробити 
цей крок до відновлення стосун-
ків з моєю мамою. Не лише я, 
але й багато поколінь отримали 
благословення. ◼
Хайке Баке, Франкфурт, Німеччина ІЛ
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ВІЗИТНЕ ВЧИТЕЛЮВАННЯ, СІМЕЙНА ІСТОРІЯ І МАТЕРІ

Г О Л О С И  С В Я Т И Х  О С Т А Н Н І Х  Д Н І В

Я відчувала, як Дух 
заохочував мене зробити 

цей важливий крок.
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Коли я була молодою матір’ю з 
дворічним сином, то недовгий 

час я жила в Санта-Катарині, Бра-
зилія, і знала там дуже мало членів 
Церкви. Я жила у віддаленому місці, 
яке поступово заселялося людьми, 
тож поруч з моїм домом не було 
багато сусідів.

Одного дня я відчула, що захво-
ріла, і дуже швидко настало зне-
воднення організму. Тож я не могла 
навіть піднятися, аби попіклуватися 
про сина чи дійти до найближчого 
телефону на вулиці, аби зателефону-
вати чоловікові. Я почала молитися, 
але з кожною спробою підвестися я 
відчувала все більшу слабкість.

Невдовзі мої візитні вчительки 
постукали у двері. Вони відразу ж 
зрозуміли, що знайшли мене завдя-
ки скеруванню Небесного Батька. 
Вони приготували для мене ліку-
вальний засіб, допомогли потур-
буватися про сина і помили посуд. 
Потім вони мені сказали, що довго 
ходили в пошуках мого будинку і 
вже думали облишити цю справу, 
але Дух казав їм продовжувати.

Коли вони пішли, я вже почувала-
ся краще. Перед їхнім виходом ми 
разом помолилися.

Вони, мабуть, не знають, як 
сильно мені допомогли та зміцнили 
духовно своїм прикладом доброти, 
умінням швидко чути спонукання 
Духа та діяти за ними. ◼

Енільзе до Росіо Феррейра да Сільва, 
Куритиба, Бразилія

МОЇ ВІЗИТНІ ВЧИТЕЛЬКИ ЗНАЙШЛИ МЕНЕ

Невдовзі мої візитні вчительки постукали у двері. Вони відразу ж зрозуміли, 
що знайшли мене завдяки скеруванню Небесного Батька.
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За звичних обставин я б його 
обійшла—чоловіка в поношеному 

одязі, який грав у карти за столом 
для настільних ігор на гральному 
майданчику в місцевому ресторані 
швидкого харчування. На його сум-
ному обличчі була лагідна усмішка, 
коли він дивився, як граються діти. 
“Мабуть, він ховається від холоду”,—
думала я, коли проходила повз  
його стіл, аби викинути страву, яку  
моя дочка з’їла наполовину. Коли я 
помітила, що на його столі не було 
ні обгорток, ні паперових стаканчи-
ків, тихий лагідний голос прошепотів 
мені: “Купи йому щось поїсти”.

Я повернулася до свого столу, 
маючи в кишені трохи готівки. 
“Я збентежу його”,—сказала я собі. 
Потім мене огорнув спокій, і лагідне 
шепотіння Духа запевнило: “Купи 
йому щось поїсти”.

Я не сказала дітям, що роблю; я 
просто взяла сміття і пішла викидати 
його, аби знову пройти біля столу 
чоловіка, а моя подруга, з якою я 
їла, цього не помітила.

УСМІШКА НЕЗНАЙОМЦЯ
Я нахилилася і запитала: “Можна, 

я куплю вам щось на обід?”
Він був здивований і тихо відпо-

вів: “Якщо ваша ласка”.
Я витягла гроші, які у мене 

лишилися—достатньо на страву й 
напій—і дала їх чоловікові. Я повер-
нулася на своє місце. Заклопотані 
матусі біля мене нічого не помітили. 
Я спостерігала, як чоловік підвівся, 
щоб купити собі їжу.

Поки я всаджувала дітей у маши-
ну, щоб їхати додому, я подивилася 
крізь вікно і побачила, що чоловік 
несе тацю з їжею до свого порож-
нього столу. На його колись сер-
йозному обличчі грала усмішка.

Холодний вітер, який віяв мені 
в обличчя, не здавався таким вже й 

холодним. Я втішалася Духом, що 
сповнив мене теплом і радістю з 
ніг до кінчиків волосся. Я пригадала 
вчення Спасителя:

“Бо Я голодував був і ви нагодували 
Мене, прагнув і ви напоїли Мене …

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

Цар відповість і промовить до 
них: “Поправді кажу вам: що тільки 
вчинили ви одному з найменших 
братів Моїх цих,—те Мені ви вчини-
ли” (Матвій 25:35, 37, 40).

Я вдячна за усмішку незнайомця, 
яка допомогла мені знайти сміли-
вість зробити те, що правильно. ◼
Дженнер Портер, шт. Техас, США
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ДОПОМОГТИ МІРТІ ПОВЕРНУТИСЯ

Мене було покликано служити 
радницею в президентстві 

Товариства допомоги в новому для 
нашої сім’ї приході. Під час зборів 
президентства ми обговорювали 
список з іменами сестер Товариства 
допомоги в нашому приході.

Мою увагу привернула одна 
сестра з приходу на ім’я Мірта. Вона 
була членом Церкви багато років, 
але з якоїсь причини вже кілька 
років Мірта не приходила.

Я помітила, що її чоловік був пре-
зидентом кворуму старійшин, але їхні 
діти, які були членами Церкви, також 
не приходили на збори. Кожної неді-
лі я бачила, що її чоловік у церкві сам.

Я відчувала, що нам потрібно 
допомогти цій сім’ї повернутися до 

церкви разом і насолоджуватися 
благословеннями, які Господь хоче 
їм дати. Під час наступних зборів 
президентства я поділилася свої-
ми сподіваннями допомогти Мірті 
повернутися до Церкви. Ми плану-
вали заходи, до яких ми особливим 
чином могли б залучити її, і визна-
чилися з кількома дорученнями, які 
могли б їй дати.

Коли ми до неї прийшли, вона 
прийняла кожне доручення і потім 
дуже добре їх виконала. Ми поміти-
ли, що вона виявляє явне бажання, 
аби хтось із нас разом з нею прихо-
див на заходи Товариства допомоги.

Коли ми призначали пари для 
візитного вчителювання, я попро-
сила, аби мене поставили разом з ІЛ
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Лагідне шепотіння 
Духа запевнило 

мене: “Купи йому 
щось поїсти”.

Міртою. Кожного місяця без жод-
ного пропуску ми з Міртою ходили 
на візитне вчителювання. Кожного 
разу, коли ми ходили відвідувати 
сестер, у нас була можливість пого-
ворити і краще познайомитися.

Кожного разу, коли я запрошува-
ла її прийти до церкви, вона просто 
казала: “Коли я відчую, що готова, 
я прийду”. Я нічого не розуміла, 
але поважала її рішення. Згодом її 
відповідь стала такою: “Mожливо я 
прийду в неділю”.

Я з нетерпінням чекала на неї 
кожної неділі. Вона так і не прихо-
дила, але я продовжувала молитися 
за неї. Раптово наша сім’я переїха-
ла в те місце, де ми жили раніше, 
і я не мала змоги попрощатися з 
Міртою. Коли ми залишали той 
приход, вона все ще не повернула-
ся до церкви.

Через кілька місяців мені сказали, 
що Мірта повернулася до церкви 
і що вона служить радницею в 
президентстві Товариства допомоги.

Президент Гордон Б. Хінклі 
(1910–2008) навчав: “Ви можете 
ніколи не дізнатися, скільки добра 
ви зробили. Чиєсь життя буде бла-
гословлено вашими зусиллями” 
(“Жінкам Церкви”, Ліягона, лист. 
2003, с. 115).

Часто буває так, що результати 
не такі, як хтось сподівається, і не 
настають тоді, коли їх очікують. 
Давайте невтомно працювати. Це 
Господня робота, і ми є знаряддям, 
обраним Ним, щоб змінювати життя 
багатьох людей. ◼

Ракель Елізабет Педраса де Бросіо, 
Буенос-Айрес, Аргентина
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Є історія про невеликий армій-
ський загін, якому наказали 
виконати дуже складне зав-

дання глибоко в тилу ворога. Коли 
загін наблизився до своєї мети, 
ворожі загони знайшли їх. Більші 
за кількістю сили оточили загін і 
почали з усіх боків обстрілювати. 
Коли вони зрозуміли, що їх оточили, 
і почали потерпати від нищівного 
вогню, члени цього невеликого вій-
ськового загону озирнулися і поба-
чили свого командира, який стояв 
на скелі і заохочував їх.

Дивлячись на своїх підлеглих, 
командир кричав: “Хлопці! Вони 
прямо перед нами. Тепер ви може-
те просто стріляти у будь-якому 
напрямку!”

У нас із вами також є дуже склад-
на місія в сучасному світі. Це нав-
чати істинам, які містить євангелія 
Ісуса Христа, і захищати їх. Я знаю, 
що у світі, в якому ми живемо, іноді 
важко зрозуміти, які правила взаємо-
дії будуть найкращими, особливо, 
якщо вас оточує так багато голосів, 

готових піддавати сумнівам істину. 
Часто може бути так багато нападів 
з багатьох різних траєкторій, що 
важко зрозуміти, як на це реагувати.

Я хочу поговорити про те, що 
означає бути, за словами апостола 
Петра, “зразком для вірних”  
(1 Tимофію 4:12); що означає нав-
чати і захищати вічну істину так, як 
цього хоче Небесний Батько, і в той 
же час бути прикладом поваги, спів-
чуття і глибокої любові, втіленням 
яких був Христос; що означає щиро 
захищати те, що є справедливим, а 
не стріляти безладно в будь-якому 
напрямку в уявного ворога.

Дійсно, здається, що ці два прин-
ципи суперечать один одному, чи 
не так? Нас навчають, що нам слід 
боротися проти “піднебесних духів 
злоби” (Eфесянам 6:12) у всіх їхніх 
проявах, що нам слід “бути свідками 
Бога в усі часи і в усьому, і в усіх 
місцях” (Moсія 18:9), і що нам слід 
ніколи не “соромитися євангелії 
Христа” (див. Римлянам 1:16). Також 
нас навчають, що нам слід уникати 

суперечок і ніколи не “підбурювати 
серця людей на злість один проти 
одного” (3 Нефій 11:30), що нам 
слід не просто жити “у мирі зо всіма 
людьми” (Римлянам 12:18), але що 
нам треба також бути тими, хто 
пильнує мир (див. Римлянам 14:19).

То як нам виконати наше Богом 
дане доручення твердо стояти в 
євангелії і навчати інших істині, 
не викликаючи суперечок і гніву? 

Як ви можете 
найкращим чином 
навчати вченням 

євангелії Ісуса 
Христа і захищати 

їх, одночасно 
виявляючи 

любов, доброту і 
розуміння?

Будь зразком 
для вірних

Старійшина  
Вон Г. Кітч
Сімдесятник
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Здається, особливо коли це стосу-
ється суперечливих питань сучас-
ності, що будь-що сказане може 
привести до боротьби і суперечок. 
Як ви добре знаєте, сучасний світ 
має мало терпіння до будь-кого, 
хто хоче висловити погляд, 
неспівзвучний з новоявленими 
тенденціям.

Коли ми зустрічаємося з такими 
випробуваннями, ми з вами схильні 
робити одне з наступного: ми або 
швидко відступаємо, вибираючи не 
залишатись в середовищі, яке може 
швидко стати незручним чи навіть 
ворожим; або ми починаємо захи-
щатися у дебатах, які цікаво спо-
стерігати, але які виділяють більше 
жару, ніж світла.

Краще вивчати це своїм розумом 
(див. УЗ 9:8), a потім старанно при-
слухатися до небесного скерування. 
Наберіться сміливості і керуйтеся 
світлом всередині вас.

Дозвольте мені звернути вашу 
увагу на кілька обставин, які завж-
ди будуть актуальними, коли ми 
будемо якнайкраще навчати слову 
Бога і захищати його, одночасно 
виявляючи любов і співчуття до 
всіх людей?

Захищайте слово
По-перше, ми досягнемо най-

більшого успіху, якщо будемо спіл-
куватися з іншими один на один. У 
сьогоднішній поляризованій культу-
рі уїдливих висловлювань і постій-
них зусиль поставити суперника в 
невигідне становище у групових 
дискусіях, зазвичай, досягається 
мало. Це особливо стосується 

соціальних медіа, де нам треба бути 
обережними, щоб наші коментарі 
стосовно делікатного соціального 
питання не віддаляли нас від Духа, 
який, як сподівається Христос, ми 
будемо випромінювати.

Якщо ми дозволимо собі обмежу-
ватися 140 знаками в он-лайні, часто 
нас будуть розуміти неправильно. 
Зазвичай можна досягти набагато 
більшого, якщо спілкуватись один 
на один, лицем до лиця; саме так 
люди намагаються зрозуміти одне 
одного. Це саме той шлях, якому 
навчав нас Президент Томас С. 
Монсон, стосовно того, як нам слід 
спілкуватися і рятувати—по одному. 
І саме так найчастіше Спаситель 
допомагав і змінював життя під час 
Свого служіння на землі.

По-друге, хоча ми, безсумнівно, 
дуже зраділи б, якби оточуючі 
негайно побачили світло і пого-
дилися прийняти місіонерів 

наступного ж дня, це не повинно 
бути нашою початковою метою. 
Наша початкова мета—це зрозу-
міти, чому інші думають певним 
чином, поважати їх як людей і зро-
зуміти їхню точку зору. Лише тоді 
ми зможемо ефективно спілкуватися 
одне з одним, уникаючи гостроти 
звинувачень і непорозумінь, які 
надто часто домінують у наших 
обговореннях.

По-третє, давайте знайдемо спо-
соби, як ми можемо поважати різні 
точки зору і продовжувати жити 
разом у суспільстві. Замість того 
щоб просто жити згідно з нашими 
поглядами, не посягаючи на свобо-
ду інших людей, давайте спробуємо 
щось краще—щось, що є фундамен-
тальним у плюралістичному суспіль-
стві із справедливим ставленням 
до всіх. Нам слід захищати основні 
громадянські права інших, визнаю-
чи їхнє право на висловлення їхньої 
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думки, і виступати на захист їхніх 
вірувань, якщо ми очікуємо на те, 
що інші захищатимуть наші грома-
дянські права.

Зрештою, порозуміння між людь-
ми рідко виникає в один момент. Це 
процес, який може зайняти багато 
часу. Люди, можливо, ніколи не 
приймуть нашу точку зору, але ми 
можемо намагатися уникати таких 
слів, як фанати та ненависть. 
Давайте дивитися одне на одного, 
як на хороших і розумних людей, 
якими ми в дійсності є, навіть якщо 
ми захищаємо погляди, які інші, 
можливо, ніколи не приймуть.

Чиніть так, як чинив би Спаситель
Коли ви будете знаходитись у 

складних ситуаціях, в яких ви буде-
те захищати євангелію Ісуса Христа, 
я сподіваюся, що ви ніколи не забу-
дете діяти так, як діяв би Він. Як 
навчав апостол Павло, бути “зразком 
для вірних” це набагато більше, ніж 
просто жити за принципами єван-
гелії, щоб це побачили інші. Павло 
каже нам, що саме ці принципи 
євангелії мають виявлятися у нашій 
розмові, у нашій любові до інших, у 
тому дусі, що ми випромінюємо, і у 
тій вірі, яка визначає, ким ми є (див. 
1 Tимофій 4:12).

Зрештою, немає протиріч 
між двома великими принципа-
ми євангелії, якщо їх зрозуміли 
правильно,—захищати правду і 
в той же час поважати і любити 
інших. Наша сильна впевненість 
в істині ніколи не має змушувати 
нас виявляти зневагу чи образу 
до інших. Але у той же час наше 

бажання виявляти доброту і любов 
до всіх ніколи не має применшувати 
наш обов’язок захищати істину.

Ці два принципи є, насправді, 
двома сторонами однієї монети. З 
одного боку монети—наш обов’я-
зок пояснювати і твердо захищати 
вчення Бога. З іншого боку тієї 
самої монети—наш обов’язок діяти 
так, як Христос, завжди виявляючи 
повагу і любов.

Старійшина Даллін Х. Оукс, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
пояснив це так:

“Наша толерантність і повага до 
інших та їхніх вірувань не означає, 
що ми маємо полишати нашу від-
даність усвідомленим нами істинам 
і укладеним нами завітам. … Ми 
повинні відстоювати істину навіть 
тоді, коли виявляємо толерантність 
і повагу до вірувань та ідей, що від-
різняються від наших, і до людей, 
які мають ці вірування та ідеї. …

Це натхненне застереження нага-
дує нам, що для людей, які вірять 

ЗАХИЩАЮЧИ ЄВАНГЕЛІЮ:

•  Говоріть з людьми один 
на один, лицем до лиця.

•  Намагайтеся зрозуміти 
погляди інших людей.

•  Захищайте громадянські 
права всіх людей.

•  Дивіться на людей як на 
хороших і розумних.

•  Виявляйте любов, доброту 
і розуміння.

в абсолютну істину, толерантність 
до поведінки подібна до монети, 
яка має дві сторони. Толерантність, 
або повага, знаходиться на одній 
стороні монети, але істина завжди 
на іншій” 1.

У світі, в якому швидко зростає 
поляризація і суперечки, де кулі, як 
часто здається, з великою швидкі-
стю і в ритмі стаккато летять на нас 
з усіх сторін, дозвольте мені дати 
вам завдання оцінити обидві сторо-
ни вашої монети. У всіх обставинах, 
які виникають у вашому житті, запи-
тайте себе, як ви можете найкращим 
чином навчати вченням євангелії 
Ісуса Христа і захищати їх, виявля-
ючи у той же час любов, доброту 
і розуміння тим, хто, можливо, не 
приймає це вчення.

Якщо ви будете так робити, я 
свідчу, що ви отримаєте допомогу і 
супровід нашого Небесного Батька. 
Ви відчуєте, як Він веде вас на шля-
ху, вкладає у потрібний вам момент 
думки у ваш розум, почуття у ваше 
серце і слова у ваші вуста. Його 
Дух вестиме і скеровуватиме вас, 
перетворюючи на істинний “зразок 
для вірних”—не лише людину, яка 
живе за євангелією Ісуса Христа, але 
також людину, яка захищає і пояс-
нює її вчення твердо, але з любо-
в’ю, нікого не відкидаючи. ◼
З виступу “An Example of the Believers (Приклад 
для вірних)”, виголошеному на духовному 
вечорі в Університеті Бригама Янга--Айдахо 
14 червня 2016 року. Повний текст виступу 
англійською мовою можна знайти на сайті 
web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Даллін Х. Оукс, “Як врівноважити істину і 

толерантність”, Ліягона, лют. 2013, с. 32.
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Мак-Кенна Джонсон

Сонячний суботній ранок у 
Neighborgoods Market. Ви 
проходите під кольоровими 

парасольками, розкритими перед 
входом, і слухаєте живу музику, під-
бираючи для себе вишукану страву. 
Традиційні південноафриканські 
страви подають у невеликому 
чавунному горщику—песто, устри-
ці, овочі, пакетики з приправами, 
теріни—ви хочете спробувати все.

Ласкаво просимо до 
Йоганнесбурга.

“Це дуже тепле привітне місце”,—
каже 28-річна Росс Мп’є. Вируюча 
енергія “Йобурга” іноді дивує відві-
дувачів, які, можливо, не очікують 
побачити хмарочоси. “Ви не знай-
дете рикаючих левів на вулицях”,—
каже Росс.

Студентка університету, яка 
вивчає спілкування, і розлучена мама 
5-річного сина Нейта, Росс працює 
аналітиком підтримки виробництва. 
Починаючи з її незвичного поєднан-
ня смаків і закінчуючи служінням 
іншим людям, вона заповзята, при-
вітна і вірна в усьому, що робить у 
повсякденному житті.

Святі в Йоганнесбурзі про-
стягають руку допомоги одне 
одному й тим, хто навколо них. 

Наприклад, коли затопило будинок 
Тумі, подруги Росс, багато друзів 
з церкви допомагали прибирати 
воду й піднімати настрій тій сім’ї. 
“То стало поворотним моментом 
для мами Тумі, яка не була членом 
Церкви,—каже Росс.— Вона почала 
зустрічатися з місіонерами, і сьогод-
ні вона є членом Церкви і вчителем 
у Товаристві допомоги”. Така дбай-
лива турбота є типовою, оскільки 
південноафриканці дивляться одне 
на одного як на братів і сестер. “Ми 
долучаємося до проблеми так, ніби-
то вона наша”,—розповідає Росс.

Росс знає, що прикладами тако-
го співчуття є Небесний Батько та 
Ісус Христос. “Це така любов, якою 
благословляє нас Небесний Бать-
ко. Він розуміє і знає мої радості 
й печалі, які має молода людина в 
наш час, проходячи через виклики, 
і Він робить усе можливе, аби я їх 
подолала”,—розповідає вона.

Стосунки Росс зі Спасителем 
впливають на багато аспектів її жит-
тя, починаючи зі стосунків з людьми 
на роботі і закінчуючи особистим 
навчанням. “Атмосфера на роботі 
може бути ворожою,—каже вона.— 
Деякі люди лаються, інші прийма-
ють нечесні рішення, думаючи, що 

це не має значення. Великим бла-
гословенням для мене є наявність 
євангельських принципів і вчення 
пророків в моєму житті. Коли почи-
наю свій день з вивчення Писань 
і молитви, це допомагає відчувати 
Духа увесь час. Коли постаю перед 
спокусами, тихий спокійний голос 
нагадує мені, хто я така і що відсто-
юю. Це допомагає мені залишатися 
вірною своїм нормам”.

Neighborgoods Market символізує 
дух космополітизму, який відчува-
ється в Йоганнесбурзі. Для Росс 
істинність євангелії символізує щось 
глибше—обіцяння вічного життя. ◼
Автор живе в штаті Юта, США
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Смакуйте світ у 

Відмінності в 
походженні та 

культурі не зава-
жають південно-
африканським 

святим піклуватися 
одне про одного.

Південній Африці
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ФАКТИ
Офіційна назва: Південноафри-

канська Республіка
Столиці: Преторія, Кейптаун 

і Блумфонтейн

ФАКТИ В ЦИФРАХ
Населення більше 51,8 

мільйонів чоловік
Берегова лінія—2500 км
11 офіційних мов

ЦЕРКВА У ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ
62600 святих останніх днів
168 підрозділів 
71 центр сімейної історії
3 місії
1 храм (і про ще один було 

оголошено)

БІЛЬШЕ ПРО РОСС
Який ваш улюблений аспект 
національної культури?

Африканці не забувають своїх 
предків так само, як мормони.  
Ми ведемо сімейну історію й 
робимо хрищення за наших 
предків, і це те, що резонує 
з африканцями.
Яка ваша улюблена південноаф-
риканська страва?

Креветки з масала. Я люблю 
гострі страви з приправами. Це 
креветки з соусом каррі, які пода-
ють з білим рисом басматі— 
дуже смачно.



50 Л і я г о н а

Часто ми боїмося каятися. Але істина може додавати нам сміливості.

Девід A. Едвардс
Співробітник редакції церковних журналів

Ми всі знаємо, що кожна 
людина потребує покаяння 
(див. Римлянам 3:23). Ми 

знаємо, що нам треба покаятися для 
того, щоб знайти справжню радість 
завдяки силі спокутної жертви Ісуса 
Христа (див. Aлма 36:24). Ми також 
знаємо, що не варто відкладати 
покаяння (див. Aлма 34:32–34). 

Але дуже багато хто з нас саме так і 
чинить. Чому? Бо ми знаємо краще, 
чи не так?

Одна можлива відповідь—це 
страх. Незалежно від того, чи вчи-
нили ми серйозний гріх, в якому 
нам треба сповідатися нашому єпи-
скопу, або чи є у нас невеликі звич-
ки, думки чи манери поведінки, які 
заважають нам жити за Господньою 

євангелією та її нормами з повною 
відданістю, страх може заважати 
нам робити необхідні зміни в нашо-
му житті.

Ось сім страхів, які можуть змуси-
ти нас відкласти покаяння, а також 
деякі ідеї та вчення, які можуть 
допомогти нам набратися сміливо-
сті і робити те, що, як ми знаємо, 
принесе нам мир і щастя.

7 

СТРАХІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З 
ПОКАЯННЯМ,

І ЯК НАМ ЇХ 
ПОЗБУТИСЯ
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1. Страх відчути сором
Якщо я розповім своєму єпископу про свій вчинок—він буде такий 

розчарований, а мені буде дуже соромно. А що як мені потрібно буде 
розповісти моїм батькам? А що як дізнаються інші?

Є набагато гірші речі, ніж сором, наприклад, духовний тягар гріха, в 
якому не покаялися, і втрата супроводу Святого Духа. Будь-яке можливе 
почуття сорому під час сповіді вашому єпископу триватиме лише невели-
ку мить, а потім його повністю змиє хвиля полегшення і радості. Будь-яка 
людина, яка сповідувалася своєму єпископу, може засвідчити це.

2. Страх наслідків
Якщо я розповім своєму єпископу про свої гріхи, можуть бути 

наслідки—заборона приймати причастя, благословляти чи розно-
сити його, їхати на місію, коли я хочу. Це дуже зіпсує мені життя.

Пам’ятайте, що позитивні наслідки покаяння набагато вагоміші за те, 
що здається негативним. Зосередьтеся на тому хорошому, що обіцяє 
Господь людям, які сповідуються і каються.

3. Страх докладати зусилля
Здається, що так важко 

здійснити необхідні зміни. 
Це також може забрати 
багато часу.

Усе цінне вимагає зусиль. 
Прощення, мир і духовне зро-
стання є найціннішим з усього, 
що можна уявити.

“Покаяння означає прагнення зміни-
тися. Очікувати, що Христос пере-
творить нас на ангельських істот без 
жодних зусиль з нашого боку, було 
б глузуванням над Його страждан-
нями за нас у Гефсиманському саду 
та на хресті. Натомість ми прагнемо 
Його благодаті, щоб вона допов-
нила наші найстаранніші зусилля 
і стала винагородою за них (див. 
2 Нефій 25:23). Мабуть, так само, 
як ми молимося про милість, нам 
слід молитися про час і можли-
вість, щоб працювати, докладати 
зусилля і долати”.
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, “Небесний 
дар покаяння”, [Ліягона, лист. 2011,] с. 40.

“Той факт, що ми можемо покаятися, є радісною звісткою євангелії! Провина 
може бути змита. Ми можемо сповнитися радості, одержати прощення наших 
гріхів і мати “спокій у свідомості”. Ми можемо звільнитися від відчуття розпачу 
і полону гріха”.
Старійшина Дейл Г. Ренлунд, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Покаяння—радісний вибір”, Ліягона, 
лист. 2016, 124.

“Якщо ви скоїли гріх, то чим швидше покаєтеся, тим швидше почнете 
повертатися на праведну стежку і знайдете мир і радість, які приходять 
разом з прощенням”.
Заради зміцнення молоді (брошура, 2011), 28.

“Я обіцяю, що [єпископ] не буде вас засуджувати. Як служитель Господа він буде 
добрим і з розумінням виcлухає вас. Потім він допомагатиме вам упродовж про-
цесу покаяння. Він є Господнім посланцем милосердя, аби допомагати вам очи-
ститися через Спокуту Ісуса Христа”.
С. Скотт Гроу, сімдесятник, “Чому і в чому мені необхідно сповідуватися перед моїм єпископом?”, Ліягона, 
жовт. 2013, с. 59.
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5. Страх втратити свою 
індивідуальність

Якщо я підкорятимуся церков-
ним нормам, мені потрібно буде 
відмовитися від того, що робить 
мене мною, наприклад, від моїх 
улюблених кінофільмів, теле-
передач, музики і способів само-
вираження. Я стану ще одним 
типовим мормоном. Натомість 
я краще буду собою.

Завдяки покаянню, ви можете 
мати у своєму житті Святого Духа. 
І через Духа ви зможете відкрити 
більш глибоку, істинну і кращу 
індивідуальність. Вона буде осно-
вуватися на тому, ким ви можете 
стати в очах у Бога, а не на піща-
ному фундаменті смаків, уподо-
бань, звичок та примх.

“Сатана хоче, щоб ви давали собі 
оцінку з огляду на ваші гріхи, а не з 
огляду на ваш божественний потен-
ціал. … Не слухайте його”.
Дітер Ф. Ухтдорф, “Чотири звання”, Ліягона, 
трав. 2013, с. 58.

“Індивідуальність яскравіше проявля-
ється в тих, у кому є більше святості.

З іншого боку, гріх додає типово-
сті; він зводить нас до залежності від 
наших пристрастей і до некерованої 
імпульсивності”.
Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004), з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Repentance,” 
Ensign, Nov. 1991, с. 30.

4. Страх зіпсувати сприйняття 
свого іміджу 

Я—“хороша дитина”. Якщо я 
визнаю свою помилку, я вже біль-
ше не буду “хорошою дитиною”. 
Чим я буду? Ким я буду? Я краще 
спробую забути і жити далі так, 
наче нічого не сталося.

Нам треба смиренно визнати 
наш гріх перед Богом, щоб Він міг 
зробити “так, щоб слабке стало 
сильним” для нас (Eтер 12:27). І вам 
слід прагнути бачити самих себе 
тими, ким вас бачить Небесний 
Батько та Ісус Христос: дитиною 
Бога, яка, хоч і недосконала, має 
вічний і божественний потенціал 
завдяки Їхній допомозі.

“Бог бачить нас такими, якими ми 
насправді є,—і Він вважає нас гідними 
того, щоб бути врятованими. …

З кожним кроком віри, який ми 
робимо на шляху учнівства, ми 
зростаємо й стаємо істотами вічної 
слави та безмежної радості, для яких 
ми призначені”.
Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у 
Першому Президентстві, “Він покладе вас на 
рамена Свої та й понесе вас додому”, Ліягона, 
трав. 2016, с. 104. 
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6. Страх невдачі
Я робив/ла стільки спроб змі-

нитися, але продовжую робити 
ті самі помилки. Може, я вже 
використав/ла усі свої шанси. 
Мабуть, я ніколи не зможу змі-
нитися. Якщо я зроблю ще одну 
спробу, і вона буде невдалою, чи 
не послужить це доказом цього?

Покаяння—нелегка справа. 
Воно і не має бути легким. Але 
це ваш шлях до радості, тому 
тримайтеся його. Для щирого 
покаяння обмежень не існує 
(див. Moсія 26:30). Син Божий 
віддав Себе як нескінченну та 
вічну жертву, щоб спокутувати 
наші гріхи, аби ми могли бути 
прощені, якщо будемо мати віру 
і покаємося (див. Aлма 34:9–16). 

7. Страх успіху
А що, як я дійсно можу змінити своє життя? Від мене тоді може 

набагато більше очікуватися. Може, набагато краще залишатися 
недосконалим/ою і посередністю, щоб від мене не очікувалося брати 
на себе більшу відповідальність.

Страх більших очікувань або більшої відповідальності може вини-
кати від лінощів або невпевненості. Але план Небесного Батька сто-
сується удосконалення і прогресу. Ви прийняли той план до цього 
життя, прийміть його і зараз, будучи старанними та застосовуючи віру. 
Намагайтеся побачити, якою особою Небесний Батько хоче, щоб ви 
стали, яке життя Він хоче, щоб у вас було. Якби ви в дійсності могли 
побачити, якою людиною ви маєте потенціал стати, вам було б складно 
навіть повірити в це. За допомогою Небесного Батька і Спасителя це 
стає для вас досяжним.

Чи ви зрозуміли це? Нескінченна 
і вічна. Ви не поза межами Його 
Спокути, оскільки вона не має меж. 
Не здавайтеся.

“Трапляється, що у своєму покаянні, у 
своїх щоденних зусиллях ставати більш 
схожими на Христа, ми неодноразово 
стикаємося з одними й тими ж самими 
труднощами. Це як сходити на гору, 
порослу деревами: ми іноді не бачимо, 
наскільки просунулися вперед доти, 
поки не наблизимося до вершини і не 
поглянемо назад з високого хребта. Не 
занепадайте духом! Якщо ви старає-
тесь і працюєте над тим, щоб покаяти-
ся,—ви у процесі покаяння”.
Cтарійшина Ніл Л. Андерсен, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Покайтеся, щоб я міг 
зцілити вас”, Ліягона, лист. 2009, с. 42.

“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”.
Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Господь узавтра чинитиме 
чуда поміж вами”, Ліягона, трав. 2016, сс. 125–126.

“Наша відповідальність в тому, щоб здійнятися від посередності до компетентно-
сті, від провалу до успіху. Наше завдання—стати якомога кращими”.
Президент Томас С. Монсон, “The Will Within”, Ensign, May 1987, 68.
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ПРОПИСАВ ЛІКАР

ПОКАЯННЯ  це  лікування,  а не  покарання.
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Шарлотта Ларкабал
Співробітник редакції церковних журналів

Я ненавиджу ходити до лікаря. 
Мене завжди лякає метушня, 
очікування, ін’єкції, порада—

“заспокоїтися”. Коли я була зовсім 
маленька, медсестри і лікарі здава-
лися мені просто злими людьми, 
які вважали, що я подушечка для 
голок, але коли я подорослішала, 
то почала розуміти, що вони не 
були злими, вони допомагали. І 
майже завжди мені ставало краще 
після зустрічі з ними. Якою б нуд-
ною не здавалася мені кімната для 
очікування, як би я не скиглила від 
уколів, або якою б розчарованою 
не була, коли лікар радив мені 
постільний режим, зрештою це 
завжди було варте того.

Іноді покаяння схоже на візит 
до лікаря.

Радість чи біль?
Замість того, щоб здригатись, 

думаючи про бридкі ліки чи гострі 
голки, чи ви страхаєтесь, чуючи 
наступні фрази: “виснаження вічним 
катуванням”, “катування муками 
пекла”, та бути “у жовчі гіркій”? 
(Див. Aлма 36:12–18). Це ж слова, 
якими Алма описав початок свого 
покаяння, чи не так?

Після того як Алмі та синам Мосії 
явився ангел, Алма згадав усі свої 

гріхи і побачив, як він повстав про-
ти Бога. Він був такий нещасний, 
що бажав “зник[нути] і душею і 
тілом” (Aлма 36:15). Це боляче. Від 
цієї думки ін’єкції лікаря здаються 
поцілунками дитинчати видри. Тож 
чому Алма продовжував працювати 
“безупинно, щоб [він] міг приводити 
душі до покаяння”? (Алма 36:24). Як 
він міг бажати іншим людям відчути 
щось настільки для нього болісне?

Мабуть, через те, що сталося потім.
Він згадав про Свого Спасителя, 

Ісуса Христа.
“Я заволав у серці своєму: О 

Ісусе, Ти, Сину Божий, змилуйся 
наді мною. …

І ось, знаєш, коли я подумав це, 
я не памʼятав більше болю; так, 
мене більше не мучила згадка про 
мої гріхи.

І ох, яка радість, і яке дивне 
світло я побачив; так, мою душу 
сповнила радість така ж надзви-
чайна, якою була й моя мука! ” 
(Алма 36:18–20; курсив додано). 
Алма дізнався, що як би не було 
важко і болісно визнавати наші 
гріхи, радість, яку ми відчуємо після 
цього, варта зусиль. Радість, яку він 
відчув, була більш гострою і солод-
кою, ніж будь-що відчуте ним рані-
ше (див. Aлма 36:21).

Немає чого боятися
Якщо людей лякає думка про 

покаяння, це може бути тому, що 
вони зосереджуються на думці про 
біль. Часто покаяння дійсно вима-
гає часу, також іноді відновлення  
нанесеної шкоди може вимагати 
великого смирення і наполегливої 
праці, але, як навчав старійшина  
Річард Г. Скотт (1928–2015), з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
“Покаяння—це не покарання. Це—
сповнений надії шлях до більш 
славетного майбутнього” 1. Прези-
дент Рассел М. Нельсон, президент 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
говорить про це, як про “чудове 
благословення покаяння” 2. Іншими 
словами, немає причини боятися чи 
уникати будь-якого аспекту покаян-
ня. Як би важко не було визнавати 
наші гріхи і виправляти їх, цілитель-
на сила Спасителя, завдяки Його 
Спокуті, завжди буде доступною, 
щоб провести нас крізь це, і радість, 
яку ми відчуємо, повністю пере-
силить і покриє будь-які відчуття 
болю, сорому чи смутку, які могли 
бути у нас раніше.

Для вашого блага
Чи знаєте ви, що означає фра-

за Primum non nocere ? Якщо ви 
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лікар, то, вірогідно, знаєте. Primum 
non nocere це латинська фраза, яка 
означає “понад усе—не нашкодь”. 
Це керівний принцип для усіх прак-
тикуючих лікарів, обіцяння, яке 
вони дають. Це не означає, що вони 
обіцяють ніколи не завдавати болю, 
але натомість, що робитимуть усе 
лише на благо пацієнта.

Як ви думаєте, Бог та Ісус Христос 
обіцяють щось подібне? Вам краще 
в це вірити! Просто перегляньте 
наступні уривки: Iсая 1:18; Iсая 
41:13; Римлянам 8:28 та 3 Нефій 
13:14. (Серйозно, прочитайте їх. І це 
лише невелика вибірка!). Справа в 
тому, що люди іноді помиляються. 
Але Ісус Христос і Небесний Бать-
ко досконалі, тому ви можете бути 

певні, що усе, що Вони просять вас 
робити, піде вам на користь. Завжди. 
Тому, коли Бог виписує дозу покаян-
ня, це тому що Він знає—воно бла-
гословить ваше життя. Покаяння—це 
не покарання. Це зцілення, тріумф 
над слабкістю, звільнення від тілес-
ної людини і відмова від гріха зара-
ди повернення до Бога.

“Прийміть Спокуту Ісуса Христа 
і покаяння як щось бажане і засто-
совуйте їх щоденно згідно з призна-
ченнями Великого Цілителя,—сказав 
старійшина Йорг Клебінгат, 
сімдесятник.— Набудьте звички 
постійного і радісного покаяння, 
що приносить задоволення, добро-
вільно зробивши його способом 
вашого життя” 3.

Коли Великий Цілитель, Ісус 
Христос, виписує вам рецепт для 
покаяння, не дозвольте вашому 
страхові болю або приниження 
заважати вам. Довіряйте Його обі-
цянню, що навіть хоча це може бути 
трохи болючим, з великою милістю 
Він збере вас (див. 3 Нефій 22:7), 
і так само, як Алма, ви сповнитеся 
радістю такою ж великою, яким був 
ваш біль (див. Aлма 36:19–20). ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Річард Г. Скотт, “Здобувати особисту силу 

через Спокуту Ісуса Христа”, Ліягона, 
лист. 2013, с. 82.

 2. Рассел М. Нельсон “Покаяння і навер-
нення”, Ліягона, трав. 2007, с. 104; курсив 
додано.

 3. Йорг Клебінгат, “Наближатися до Божого 
престолу з впевненістю”, Ліягона, лист. 
2014, с. 36. Ф
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Провідники Церкви казали, що вас мають навчати про 
інтимні стосунки, в основному, ваші батьки. Батьків 

заохочують виконувати цей обов’язок, навчаючи вдома 
про інтимні стосунки чесно і зрозуміло, щоб допомогти 
своїм дітям уникати серйозних гріхів. В Церкві навіть є 
матеріали, які допоможуть в цьому навчанні.

Стосовно статевого виховання у школі, провідники 
Церкви заохочують ваших батьків дізнатися, чого там 
навчають, і робити усе необхідне, щоб це навчання 
відповідало моральним та етичним цінностям. ◼

ПО СУТІ

Ми знаємо, що у нас є як 
Небесний Батько, так і 

Небесна Мати. Це знання вперше 
прийшло від Джозефа Сміта і на 
ньому неодноразово наголошува-
лося у натхненних ученнях про-
відників Церкви упродовж років. 
Однак крім того, що ми знаємо про 
існування Небесної Матері і про 
роль спільної праці наших небес-
них батьків заради спасіння і під-
несення їхніх дітей, ніяких інших 
подробиць про Небесну Матір нам 
не було відкрито. На теперішній 
момент ми знаємо достатньо, щоб 
зрозуміти, що ми є дітьми небесних 
батьків, які хочуть, аби ми стали 
такими, як вони. Це розуміння 
допомагає нам бачити, хто ми такі 
і ким можемо стати. Це показує нам, 
що стать—це частина нашої вічної 
сутності і що чоловіки й жінки не 
можуть сягнути піднесення одне 
без одного. Ці істини є унікальними 
й дорогоцінними самі по собі. ◼
Більш докладну інформацію можна знайти в статті 
“Mother in Heaven” на topics. lds. org.

Як Церква ставиться до  
статевого виховання?

Чому ми мало 
знаємо про  

нашу Небесну 
Матір?
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Ісаяс Варгас Чаваррія

У тому колі, де я служив, було запла-
новано місіонерський захід. Ми з 
напарником повинні були коротко 

пояснити певний євангельський принцип 
зацікавленим Церквою, які мали прийти на 
захід. Однак, коли ми приїхали в дім збо-
рів, то побачили, що там взагалі немає заці-
кавлених. Замість того щоб навчати того 
принципу, як початково планувалося, нас 
попросили вийти на вулицю і запрошувати 
перехожих зайти і взяти участь у заході.

Чесно кажучи, я не міг подолати думку: 
“Це не спрацює”. Я думав, що наші зусил-
ля будуть марними—що ніхто не прийме 
запрошення просто прийти на захід, 

особливо з огляду на те, що ми майже його 
не оголошували.

Але ми розуміли, як важливо бути 
слухняними, тож разом з напарником я 
намагався запрошувати людей зайти в дім 
зборів. Не минуло багато часу, і повз нас 
проходила одна жінка з дочкою та другом 
дочки. Ми запросили їх зайти. Спочатку 
вони вагалися, але зрештою прийняли 
запрошення і приєдналися до тих, хто був 
всередині. Я дуже здивувався, але й зрадів.

Захід почався: то була музична вистава 
на євангельську тематику. Захід тривав 
більше години. Я переживав, що наші 
гості розсердяться, бо захід був таким 

Коли я служив на місії в Мексиці, зі мною стався випадок, 
що допоміг мені побачити “хороші плоди”, які можна 
отримати, коли віра переростає у справи.

МАЛО ВІРИ, БАГАТО 

Н А  М І С І О Н Е Р С Ь К І Й  Н И В І
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довгим, але в серці молився і просив, щоб 
усе пройшло добре.

Коли захід закінчився, я підійшов до них, 
щоб вибачитися, що ми забрали так багато 
їхнього часу. Перш ніж я встиг вимовити 
слово, жінка сказала: “Дякую. Дуже вам 
дякую. То було чудово! Дякую”.

Я був здивований; вони дякували нам за 
вечір і не хвилювалися з приводу часу. То 
було дивовижно. Моє серце сповнилося 
радістю. (І як я міг казати, що запрошу-
вати людей на вулиці було поганою іде-
єю!) Жінка захотіла дізнатися більше про 
Церкву і прийти на недільні збори.

Я зрозумів щось важливе завдяки цьому 

досвіду: якщо ми виявляємо хоч тро-
хи віри, навіть якщо це не більше, ніж 
бажання повірити, це може принести 
великі плоди (див. Алма 32:27–28).

Цей випадок змінив моє ставлення до 
служіння до кінця місії. З того часу під час 
кожного місіонерського заходу я бачив 
плоди своїх трудів, коли йшов уперед з 
надією і вірою.

Якщо ми виявляємо віру, навіть коли 
ми думаємо, що щось неможливо здійс-
нити, ми можемо зібрати чудові плоди. 
Те, що ми вважаємо неможливим, не є 
неможливим для Бога. ◼
Автор живе у Герреро, Мексика.

ЗНАХОДЬТЕ ТИХ, ХТО 
ПРИЙМАТИМЕ ВАС
“Ви повинні розбудову-
вати Церкву, знаходячи 
тих, “хто прийматиме вас” 
(УЗ 42:8). … Багатьох з цих 
людей “утримують від істи-
ни, бо вони не знають, де 
знайти її” (УЗ 123:12).

Як правило, вам невідо-
мо, що це за люди. Вони 
можуть не впізнати у вас 
Господніх слуг одразу. 
Вони можуть не відчути, 
що євангелія дає більший 
спокій, чіткіше спрямуван-
ня і яснішу мету в житті, як 
ніщо інше. Вони часто не 
усвідомлюють, що шукають 
відновлену євангелію, аж 
поки не знайдуть її. Один 
навернений, наприклад, 
сказав: “Коли я почув про 
євангелію, вона заповнила 
порожнечу в моєму серці, 
про яку я навіть не знав”. 
Інший сказав: “Я завер-
шив пошук, не знаючи, 
що чогось шукаю”.
Проповідуйте Мою євангелію: 
Путівник для місіонерського 
служіння (2004), с. 168.
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МІСЦЕ ДЛЯ НАС

думати, що в мене немає сім’ї, я діз-
налася, що можу приводити Божих 
дітей до Церкви у якості місіонерки. 
Я навчилася виявляти терпіння і 
бути світлом. Я намагалася стати 
кращою. Я також зрозуміла, що без 
сім’ї, такої, яку маю, я, можливо, не 
розвинула б віру в те, що маю, і не 
цінувала б закон цнотливості й план 
спасіння так, як ціную зараз.

Я прийшла до розуміння, що 
насправді маю сім’ю, і я вдячна 
за свою нову й більшу сім’ю. Було 
важко, але я не хвилююся, що ста-
неться з моєю сім’єю після смерті. 
Я довіряю Богові, і Він знає, чому 
ми не запечатані. Він знає, як я їх 
люблю і що є для мене найкращим. 
Ми не можемо зрозуміти всього, тож 
важливо мати віру в Бога, аби вона 
підтримувала нас і допомагала зна-
ти, що все обернеться на краще. ◼

ПОДОЛАННЯ МОЇХ 
СІМЕЙНИХ ТРУДНОЩІВ
Сільвія С., Умбрія, Італія

Після того як батьки розлучилися 
в моєму житті настали важкі 

часи. Зазвичай мені ставало легше, 
коли я ходила до церкви, але було 

боляче слухати промови 
про сім’ї, бо я вважала, 
що у мене немає сім’ї.

Мама стала менш 
активною і уклала 
другий шлюб. Батько 
був атеїстом і жив з 
іншою жінкою. Обоє 

мали дітей від нових 
партнерів, а я почувалася 

зайвою—якоюсь помил-
кою,—ніби я нікому й не 

потрібна.
Тож я почала молитися, 

читати Писання, розмірковувати 
і намагалася постійно ходити до 
церкви. Але мене не покидала така 
думка: що я робитиму в наступному 
житті, оскільки моя сім’я не запеча-
тана у храмі?

Відповіді не надходили відразу 
ж, але вони надходили. Я знайшла 
визначення слова сім’я і прочи-
тала уривки з Писань на цю тему. 
Це допомогло мені здобути біль-
ше оптимізму. Замість того, щоб 
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МОЛИТВА ЗА БАТЬКА В 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Купер Б., шт. Каліфонія, США

Коли мій батько зростав, він не 
ходив до жодної церкви, а сім’я 

моєї мами стала неактивною, коли 
мама була ще зовсім юною. Але 
одного дня мама відчула, ніби їй 
чогось не вистачає, тож вона вирі-
шила повернутися до церкви, яку 
відвідувала дитиною—до Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Ми з сестрами ходили з нею. Але 
батькові не подобалося, що ми 
відвідуємо церкву, і стосунки між 
батьками загострилися, як ніколи 
раніше.

Я охристився у восьмирічному 
віці й дізнався, яким чином сім’ї 
можуть бути разом навіки. Кожного 
року на день народження я заду-
вав свічки і таємно бажав, щоб мій 
батько охристився. Я молився, щоб 
серце батька пом’якшилося. Через 
багато років місіонери змогли при-
ходити до нас на обіди. Але ми 
ніколи не обговорювали євангелію.ІЛ
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НАСТАЛА ВАША ЧЕРГА
Поділіться вашим досвідом, який зміцнив 
вашу віру. Будь ласка, напишіть статтю не 
довшу ніж в 400 слів, у рядку тема напишіть 
“Our Space”, і надішліть через сайт liahona. 
lds. org або на електронну пошту liahona@ 
ldschurch. org до 10 квітня.

Тоді одного літа мій бать-
ко поїхав зі мною до табору 
Товариства молодих чоловіків. 
Хоча він не був членом Церкви, 
батькові було доручено відповідати 
за духовний вечір! Я боявся, але всі 
допомагали, беручи участь у духов-
ному вечорі. Тоді мій друг почав 
свідчити про молитву. Він розповів 
про випадок, коли мій батько допо-
міг малому братові мого друга, і це 
стало відповіддю на його молитву. 
Уперше я бачив, як батько плаче. 
Він відчував Духа.

Після того походу батько відчув 
оновлене бажання більше дізнатися 
про євангелію, і одного ранку він 
оголосив, що хоче охриститися. 
Ми не могли в це повірити!

Хрищення батька було одним 
з найкращих днів у моєму житті. 
Каплиця була заповнена вщерть 
тими людьми, які прийшли підтри-
мати батька, а я кілька сотень разів 
повторював молитву хрищення, 
бо відчував величезну радість. 
Я охристив батька, і мені важко 

описати надзвичайні почуття, які 
мене охопили, коли я обняв батька 
у христильній купелі.

Наступного року уся наша сім’я 
запечаталася у храмі. Після запеча-
тування ми стояли в колі—як вічна 
сім’я—і обнімалися зі сльозами 
радості на обличчях.

Цей випадок допоміг мені зрозу-
міти, що все можливо. Не здавайте-
ся. Я буду робити все можливе, аби 
бути гідним запечататися у храмі зі 
своєю майбутньою сім’єю. ◼
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Немає значення, що відбувається з 
вами зараз; завдяки євангелії ви можете 

знайти “справжню яскравість надії”.
(Див. 2 Нефій 31:20).
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Важкі випробування призна-
чені для того, щоб укріпити 
вас, але потенційно вони 

здатні послабити або навіть і зни-
щити вашу довіру до Сина Бога і 
зменшити вашу рішучість дотри-
муватися даних Йому обіцянь. 
Часто ці випробування є замаско-
ваними, що ускладнює їх виявлен-
ня. Вони починаються в наших 
слабкостях, в наших уразливих і 
чутливих місцях, або в тому, що 
є найбільш важливим для нас. Для 
однієї людини якесь випробування 
буде серйозним, хоча й перебор-
ним, а для іншої воно може бути 
вкрай важким.

Як залишатися “стійкими і 
непохитними” (Aлма 1:25) під час 
випробування віри? Ви вдаєтеся 
до тих самих дій, які допомогли 
вам побудувати серцевину вашої 
віри—ви виявляєте віру в 

ЯК  
ПРОТИСТОЯТИ  
ВИПРОБУВАННЮ ВІРИ

Старійшина  
Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів

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

Христа, ви молитеся, ви роз-
мірковуєте над Писаннями, ви 
каєтеся, відвідуєте церкву 
і приймаєте причастя, вико-
нуєте заповіді і служите 
іншим.

Коли ви стикаєтеся з випробу-
ванням віри—що б ви не роби-
ли, ви не повинні відходити від 
Церкви! Віддалитися під час 
випробування віри від царства 
Бога—це те саме, що вийти з без-
печного підвального приміщення 
у той момент, коли ви побачите, 
як наближається торнадо.

Апостол Павло сказав: “Отже, 
ви вже не чужі й не приходьки, а 
співгорожани святим, і домашні 
для Бога” (Eфесянам 2:19). Саме у 
стінах Церкви ми захищаємо свою 
віру. Зустрічаючись з іншими, хто 
вірує, ми молимося і отри-
муємо відповіді на наші молитви; 

ми поклоняємося через музи-
ку, ділимося свідченням про 
Спасителя, служимо одне одному 
і відчуваємо Дух Господа. Ми 
причащаємося, отримуємо 
благословення священства і відві-
дуємо храм. Господь проголосив: 
“У … обрядах явлена сила боже-
ственності” (УЗ 84:20). Коли ваша 
віра випробовується—залишайтеся 
у безпечному колі домашніх для 
Бога. Для вас тут завжди є місце. 
Жодне випробування не є настільки 
важким, щоб ми не подолали його 
разом (див. Moсія 18:8–10). ◼

З виступу на жовтневій генеральній 
конференції 2012 р.
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стільки роботи, з якою справлялися 
три подібні механізми. Цей станок 
уже довго не працював, і компанія 
замовила запасні частини з-за кор-
дону, аби полагодити його, але він 
так і не запрацював. Я відгукнувся 
на пропозицію спробувати полаго-
дити його.

День за днем я годинами вивчав 
той станок. Але він був складним, і 
лише за 30 днів важко було визна-
чити, чому він не працює, особливо 
такому недосвідченому майстру, 
яким був я. Однак я відчував, що 
можу це зробити. Кожного ранку 
перед роботою я читав статтю з 
журналу Ліягона і молився Небес-
ному Батькові. Я також подружився 
з начальником, досвідченим інже-
нером-електриком, який отримав 
для мене дозвіл на те, щоб я брав 

копії креслень на вихідні. Я уважно 
їх вивчав.

Коли практика підходила до 
кінця, двоє моїх колег закінчували 
призначені їм проекти, і я відчував, 
як напруження зростає. Але попри 
негативні (і навіть глузливі) заува-
ження на мою адресу, я ніколи 
не сумнівався. П’ятниця, яка була 
останнім днем практики, набли-
жалася швидко. Хоча я розібрався 
в кількох неполадках, станок досі 
не працював. Я був упевнений, що 
скоро його полагоджу, тож сказав 
своєму начальнику, що якщо мені 
дозволять працювати в суботу, у 
понеділок механізм запрацює.

Мої слова здивували начальника 
настільки, що він особисто просив 
дозволу у президента компанії. 
Потім начальник сказав мені, що 

Сесар Х. Боніто Дуарте

Коли мені було 16 років, я закін-
чував середню освіту в тех-
нікумі, аби отримати ступінь 

молодшого спеціаліста з електро-
ніки. Однією з вимог для отри-
мання ступеня було проходження 
30-денної практики на одному з 
місцевих підприємств, аби показати 
свої технічні навички.

Я проходив практику в компанії 
з виробництва паперової продук-
ції. Моє бажання служити на місії 
повного дня почало зростати, а ця 
робота допомогла б мені заробити 
достатньо грошей. Однак було три 
практиканти, а компанія вибере 
лише одного на штатну вакансію.

У компанії був станок, який пола-
мався. Коли той станок працював 
належним чином, то міг виконувати 

ДИВО 
останньої миті
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наступного дня усі ми троє—
президент компанії, мій начальник 
і я—будемо працювати до 12-ї 
години дня. “Усі троє?”— запитав я. 
Він пояснив, що президент компа-
нії, інженер-електронік, зацікавився 
моєю пропозицією, тому що було 
стільки невдалих спроб полагодити 
станок, що він уже не вірив, що це 
можливо.

Наступного дня, мені було дуже 
боязко працювати поряд з двома 
дорослими інженерами. Я був 
молодий і недосвідчений. Однак 
вони запропонували бути моїми 
помічниками; я почувався незруч-
но, і в той же час для мене це була 
велика честь.

До дванадцятої дня залишали-
ся хвилини, коли президент і мій 
начальник зрозуміли, що наші 

зусилля були марними. Я вибачив-
ся і пішов у вбиральню. Я став на 
коліна і дуже палко молився Бать-
кові. Я відчув дивовижну силу, яка 
не піддається поясненню. Я попро-
сив Його допомогти мені отримати 
цю роботу, тому що мені вона 
необхідна для того, щоб заплатити 
за місію.

Я вийшов з убиральні сповне-
ний енергії; але на той час мої 
помічники вже зібрали інструменти 
і закрили їх у ящики. Я знову від-
крив станок і уважно проглянув 15 
друкованих плат, що знаходилися 
всередині. Я помітив, що один про-
стий штифт з усіх 4 тисяч штифтів 
у системі, не під’єднаний до плати. 
Я під’єднав його, поставив на місце 
і увімкнув станок. Він запрацював! 
То було дивом.

То був незабутній і зворушливий 
момент. Мій начальник обняв мене, 
а президент компанії потиснув руку 
та з ентузіазмом мене привітав.

Я зміг пропрацювати на компа-
нію майже два роки, заощадити 
необхідні кошти і поїхати на дов-
гоочікувану місію. Коли я пояснив 
причину свого від’їзду, президент 
компанії попрощався зі мною і ска-
зав: “Ти вже знаєш, куди повернеш-
ся працювати після закінчення місії. 
Я бажаю тобі успіхів”.

Цей випадок показав мені, що 
немає нічого неможливого для 
Бога. Якщо ми не сумніваємося, 
чудеса будуть траплятися, але лише 
після випробування нашої віри—
навіть у останню мить. Так, дива 
трапляються. ◼
Автор живе в Арагуа, Венесуела.

Я був молодим недосвідченим і мав мало часу.  
Чи справді проста молитва могла здійснити диво?
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Джессіка Ларсен
Ґрунтується на справжніх подіях

“Охриститись, як Ісус,— 
це те чого я хочу”  
(Children’s Songbook, 104).
“Сьогодні ми будемо вчити 

нову пісню”,—сказала 
сестра Рейд.— Вона називається 
“Хрищення”. Нехай усі заплющать 
очі й слухають музику.

Я заплющила очі й вільно 
відкинулася на спинку стільця. 
Піаніст почала грати мелодію, яка 
звучала тихо і приємно, як потік 

води. Потім сестра Рейд почала 
співати: “До Христителя Івана 
наш Господь прийшов колись. 
І, христившись у Йордані, волі 
Батька підкоривсь”.

Я відчула, як по щоці скотилася 
сльоза. Я спробувала витерти її до 
того, як помітить мама, але було 
надто пізно. Мама була президентом 
Початкового товариства, і вона 
завжди все бачила. Я побачила, 
як мама дивиться на мене і 
сумно усміхається. Вона знала, 
чому я плачу.

Після церкви моя маленька 
сестричка Джулі намугикувала 
цю пісню, поки ми їхали 
додому. Я мовчала.

“Хочеш розфарбовувати зі 
мною?”— запитала Джулі, коли 

ми приїхали додому.
Я захитала головою. “Може 

пізніше. Мені треба спочатку щось 
зробити”.

Я знайшла тата у вітальні. Він 
сидів у своєму улюбленому кріслі, 

Варто почекати
Чому я не можу 
охриститися 

зараз?
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тримаючи на колінах відкриту книгу. Він любив 
читати, поки Джулі, мама і я були в церкві.

Я глибоко вдихнула. “Тату?— сказала я.— Я можу 
охриститися?”

Тато закрив книгу і попросив сісти поруч з ним.
“О, Седі. Ми вже про це розмовляли. Моя 

відповідь як і раніше—“ні”.
“Але я дуже хочу!”— сказала я.— Мені 

виповнилося вісім уже кілька місяців тому, і я 
багато про це думала. Я знаю, що Церква істинна, 
і чим довше я чекаю, тим більше знаю, що хочу 
охриститися.

Тато заперечно похитав головою. “Я все ще 
думаю, що ти надто юна, аби приймати таке 
важливе рішення. Але ти знаєш, що я тебе люблю”.

“Я знаю”,—сказала я. Я знала, що тато бажає мені 
найкращого. Просто він не вважав, що я готова 
прийняти таке рішення.

Я побігла у свою кімнату і схилила голову. Я 
молилася палкіше, ніж будь-коли. “Небесний Батьку, 
я дійсно хочу охриститися. Будь ласка, допоможи 
татові зрозуміти”.

Спочатку нічого не відбулося, але я залишалася 
на колінах. У голові крутилася мелодія пісні 
“Хрищення”. Через якийсь час мені вже не було 
так сумно. Натомість я відчула всередині спокій. Я 
почала думати про все, що могла робити, хоча я й 
не можу ще охриститися.

Я могла продовжувати молитися і ходити до 
Початкового товариства. Я могла бути прикладом 
для Джулі і, можливо, я навіть могла попросити маму 
поститися за мене наступного тижня.

Мирне відчуття залишалося в мені, коли я йшла 
на вечерю. Я не знала коли, але одного дня я буду 
христитися. І на це варто чекати.

Через шість місяців, за два дні до її дев’ятого дня 
народження, тато дав Седі дозвіл на хрищення. ◼
Автор живе в штаті Техас, США.

ЯКЩО ВАМ ДОВОДИТЬСЯ 
ЧЕКАТИ

•  Дізнайтеся якомога більше про євангелію.
•  Ходіть на хрищення і чекайте на день, коли 

вас охристять.
•  Просіть благословення священства, коли 

вони вам потрібні.
•  Пам’ятайте, що Небесний Батько та Ісус 

люблять вас і чують ваші молитви.
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З виступу “Господь 
узавтра чинитиме 
чуда поміж вами”, 
Ліягона, трав. 2016, 
сс. 124–127.

Що робити, коли я відчуваю 
свою невідповідність?

В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А
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Старійшина  
Джеффрі Р. 

Холланд
З Кворуму 

Дванадцятьох 
Апостолів

Тож продовжуйте 
любити. Продовжуйте 

намагатися. Продовжуйте 
довіряти. Продовжуйте 
вірити. Продовжуйте 

зростати. Небеса 
підбадьорюють вас сьогодні 

і будуть підбадьорювати 
вас завтра і завжди.

Кожен спотикається, 
але Спаситель допоможе 
підвестися. Він допоможе 
вам покаятися, виправити 
те, що ви маєте виправити, 

і рухатися далі.

Ісус Хрисос  
благословляє тих, хто 
хоче вдосконалюватися 

і хто намагається 
дотримуватися 

заповідей. Нам завжди 
зараховуються старання.

Не здавайтеся.  
Зі спокутою Ісуса  

Христа ми можемо 
вдосконалюватися.
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Іноді мене  
дратує моя сім’я.  
Що мені робити?
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Відповіді слід розглядати як допомогу і 
спрямування, а не як офіційне проголошення 

вчень Церкви.

НОВЕ ЗАПИТАННЯ
“Мій брат робить неправильний 

вибір. Що я маю робити?”
Надсилай нам відповідь і фотографію до 15 квітня 2017 
року. Надішли їх он-лайн через сайт liahona. lds. org або 
на електронну пошту liahona@ ldschurch. org. (У рядку 
для теми напиши “Question Corner”). Не забудь додати 
дозвіл від батьків!

Молись Небесному Батьку і 
проси Його допомогти тобі 
ставитися до твоєї сім’ї з 
добротою. Обнімай їх.
Ной Ф., 10 років, Квінсленд, 
Австралія

Джулія: Намагайся згадати 
хороші часи, які були у тебе з 
ними, пам’ятати ті хороші часи і 
те, наскільки люди недосконалі.
Бруна: Навіть якби вони не 
казали “вибач”, я б їх пробачала.
Джулія та Бруна Р., 13 і 8 років 
відповідно, Сан-Пауло, Бразилія

Якщо моя менша сестра дратує мене, 
я застеляю її ліжко або пригощаю 
її чимось смачним. Я також люблю 
виготовляти листівки, виконувати 
додаткову роботу по дому і молитися. 
Я відчуваю, як Дух каже мені, що я 
зробила правильно.
Аделіна Б., 9 років, шт. Теннессі, США

Я б молилася, проводила сімейні 
вечори і розмовляла з ними.
Луіса Р. 9 років, Баха Каліфорнія, 
Мексика

Джулія: Я можу бути доброю 
до моєї сім’ї, і коли я дратуюся, я 
можу сказати їм, що я їх люблю, 
і потім бути хорошою. Я можу 
наслідувати Спасителя і виявляти 
до них любов.
Даррін: Просто будь щасливим, 
ділися з ними і служи їм.
Джулія і Даррін С., 8 і 6 років, 
шт. Нью-Мексико, США
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Привіт! 
Мене звуть 

ЛЮСІ!

Д І Т И  З  П Р И Я З Н И М  С Т А В Л Е Н Н Я М

СЕРЦЕ ЛЮСІ
Люсі та її старші сестри взяли участь 
у художньому конкурсі в їхній школі, 
який було присвячено тому, як зробити 
світ кращим. Люсі знала, що вона хоче 
намалювати серце. Вона сказала: “Світ 
був би кращим місцем, якби в наших 
серцях була любов”.

ЖИВОПИС
Мама Люсі—художниця. 
Коли Люсі була немовлям, їй 
подобалося дивитися, як мама 
малює. Зараз мама вчить її 
малювати. Люсі подобається 
використовувати кольори, які 
гарно разом поєднуються, і вона 
малює дуже акуратно. Вона 
мріє, що колись у них з мамою 
буде майстерня.

ЗДОБУВАТИ СИЛУ
Люсі народилася з 
синдромом, через 
який її м’язи не дуже 
добре працюють разом. 
Тому їй важко ковтати 
і розмовляти. Вона 
їздить на спеціальному 
велосипеді й ходить 
з сім’єю в походи, 
щоб зміцнитися.

Я живу в штаті Юта, США, 
зі своєю сім’єю. Я люблю 

малювати і ділитися 
любов’ю з іншими.

Джилл Хекінг, шт. Нью-Йорк, США

Малювати 
ЛЮБОВ
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ІДЕЇ ЛЮСІ ЩОДО  
ТОГО, ЯК ВИЯВЛЯТИ  
ЛЮБОВ
Майте любов у своєму серці.
Любов допомагає вам відчувати радість.
Будьте приємними і добрими 
до інших людей.

ОСОБЛИВИЙ СПОСІБ СПІЛКУВАННЯ
Люсі важко розповісти іншим, що вона відчуває. 
Але вона хоче допомагати людям відчувати 
любов і радість. І її картини це роблять!

ЛЮБЛЯЧА СЕСТРА
Коли Люсі дізналась, що її картина 
перемогла в конкурсі, вона сказала 
своїй сестрі Рубі: “Твоя картина така 
хороша. Я б хотіла, щоб ти перемогла 
замість мене”. Люсі не могла повірити, 
коли дізналася, що її картина перемогла 
в конкурсі, що проводився також 
по всіх Сполучених Штатах!

ПРИШЛІТЬ НАМ СЕРЦЕ
Як ви наслідуєте Ісуса, виявляючи любов? 
Надішліть нам серце зі своєю історією 
та фотографію разом з дозволом 
від ваших батьків. Надішліть це на 
liahona. lds. org (клацніть на “Submit 
an Article”) або електронною поштою 
liahona@ldschurch.org.
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Джейн Мак-Брайд
Ґрунтується на справжніх подіях

Чудове почуття
Пауло все зіпсував.  

Що він може зробити?

Коли Пауло вийшов з води, вони з татом 
переодяглися в сухий одяг. Тоді тато, 

дідусь і єпископ поклали руки йому на голову 
й конфірмували. Тепер він був членом Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів.

“У мене такі чудові почуття”,—сказав Пауло. Він 
доторкнувся до свого серця. “Ось тут”.

Мама міцно його обняла. “Це тому, що ти отримав 
дар Святого Духа, коли тебе конфірмували”.

Пауло кивнув. Він не хотів зробити щось таке, що 
прогнало б це чудове почуття.

Але наступного ж дня його маленький братик 
Карло зламав іграшковий літак Пауло. Пауло цілий 
місяць збирав гроші, щоб купити його!

“Подивись, що ти зробив!— закричав Пауло.— 
Чому ти завжди береш мої речі?”

“Вибач,—сказав Карло. По його щоках котилися 
сльози.— Mоже, ми його полагодимо”.

“Він уже не буде таким, як раніше!”
Карло вибіг з кімнати в сльозах.
Пауло почувався жахливо. Він знав, що Ісус не 

накричав би і не розсердився. Чи зможе він знову 
колись мати такі ж почуття, як після хрищення?

“Я пообіцяв, що намагатимусь бути таким, як 
Ісус,—сказав він мамі тремтячим голосом.— Але 
я вже все зіпсував”.

“Ти помилився,—лагідно сказала мама.— Але Ісус 
також дав нам можливість повернути Святого Духа 
після того, як зробимо помилку.

Пауло знав, що йому треба зробити. “Я знаю. 
Покаяння. Мені треба попросити пробачення”.

Мама кивнула головою. “Тоді, коли ти будеш 
приймати причастя, ти поновиш дане тобою 
обіцяння іти за Ісусом Христом. І ти будеш таким же 
чистим, як і відразу ж після хрищення й конфірмації”.

Пауло пішов, щоб знайти Карло. “Вибач, що я на 
тебе накричав,—сказав він.— Давай полагодимо 
літак разом”.

Карло усміхнувся, а Пауло відчув, що зробив так, 
як зробив би Ісус. Коли він того вечора молився, 
то попросив Небесного Батька пробачити йому 
і допомогти краще ставитися до Карло. У серці 
запанував спокій.

Тієї неділі в церкві Пауло звертав більшу вагу на 
причасні молитви. Він уважно слухав слова. Коли 
він причащався хлібом та водою, то відчував до 
себе любов Небесного Батька. Мама мала рацію. 
Те прекрасне почуття повернулося! ◼
Автор живе в штаті Колорадо, США.
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НЕХАЙ ТВОЇ КРИЛА 
ЗАВЖДИ СЯЮТЬ!

•  Коли ми охристилися, то не маємо гріхів, і нам  
дають дар Святого Духа, Який допомагає  
навчатися і зростати.

•  Коли літаки нові, їхні крила сяють 
і виблискують. Повітря, яке обтікає 
крила, утримує літак у повітрі.

•  Тоді літак може літати так само, як коли  
він був новий!

•  Перш ніж літак полетить, люди використовують 
великі шланги, щоб очистити крила, аби вони 
знову сяяли і виблискували.

•  Коли лід і сніг налипають на крила,  
повітря не може безперешкодно їх обтікати.  
Тоді літак не може безпечно летіти.

•  Завдяки Спасителевій Спокуті ми 
можемо каятися кожного дня! У 
неділю причастя допомагає нам 
бути чистими, пам’ятати Ісуса 
і мати радісний новий 
початок.

•  Коли ми каємося і молимося про допомогу, 
Небесний Батько прощає нас. Наші гріхи 
забрано. Святий Дух може бути з нами.

•  Коли ми робимо неправильний вибір, тоді  
важче відчувати Святого Духа.
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Коли мені було 11 років, я допомагав своєму 
приходу зводити нову церковну будівлю. У 

ті дні члени Церкви допомагали в будівництві—
вони забивали цвяхи, фарбували стіни і робили 
все, що необхідно.

Коли я почув, що Президент Девід О. Мак-Кей 
(1873–1970) буде освячувати ту будівлю, я дуже 
захотів там бути. Батьки сказали, що я можу 
піти. Я прийшов рано і сів у першому ряду.

Я пам’ятаю, що бачив Президента Мак-Кея 
зблизька. Я бачив, як він стоїть, промовляє до 
людей, як він поводиться 
з людьми. У нього були 
яскраво-блакитні очі і біле 
волосся. Він виглядав, як 
пророк. Коли я почув, як 
він виступає і промовляє 
молитву освячення, я 
своїм серцем зрозумів, що 
він є Божим пророком.

У мене було сильне 
духовне відчуття від 
Небесного Батька: “Це  
Мій пророк”. Небесний  
Батько казав мені через  
Святого Духа, що 
Президент Мак-Кей був Його пророком.

Як тільки я зрозумів, що Президент Мак-Кей 
був Божим пророком, я пізнав, що Церква 
істинна і що Джозеф Сміт був пророком. Я 
пізнав, що Книга Мормона була істинною і 
відновлення євангелії насправді відбулося. Я 
також зрозумів, що всі пророки, від Джозефа 
Сміта до Девіда О. Мак-Кея, були також 
Божими пророками.

Тепер кожного разу, коли покликають нового 
пророка, я маю те ж саме підтвердження: 
“Це—Мій пророк”. Усе це почалося, коли я 
був хлопчиком. ◼

Побачити Божого 
пророка
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Старійшина 
Кім Б. Кларк
Сімдесятник

Президент Девід О. 
Мак-Кей був дев’ятим 
Президентом 
Церкви і служив з 
1951 по 1970 рік.
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Церкву  
встановлено
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Скористайтеся цими фігурками, щоб ділитися 
оповіданнями з історії Церкви!

Емма Сміт

Після перекладу Книги Мормона її було видано як книгу Писань. Через місяць у фермерському будиночку 
відбулися перші офіційні збори Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Там було приблизно 60 чоловік. 
Джозеф Сміт і Олівер Каудері благословили і рознесли причастя. Нарешті Церкву Ісуса Христа було знову 
організовано на землі! Через кілька місяців Господь попросив Емму Сміт, дружину Джозефа, підібрати гімни, 
щоб святим співати їх під час церковних зборів.

Знайди більше фігурок персонажів з історії Церкви на сайті liahona. lds. org.
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Ісуса було охрищено
І С Т О Р І Ї  П Р О  І С У С А
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Кім Уебб Рейд, шт. Юта, США

Одного дня Іван христив 
людей в річці Йордан. 

Ісус прийшов і попросив 
Івана Його охристити. 

Іван знав, що Ісус не мав 
гріхів. То чому ж Ісус 

хотів охриститися?

Іван Христитель був 
великим пророком. Він 
навчав людей каятися. 
Потім він їх христив.
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Коли Іван охристив Ісуса, прилетів голуб, щоб показати, що там був 
Святий Дух. З неба зійшов голос Небесного Батька, кажучи: “Це Син 
Мій Улюблений, що Його Я вподобав!” (Матвій 3:17).

Ісус сказав, що Йому 
потрібно виконати всі 
заповіді. Христитися—

це заповідь.
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Ми можемо виконувати заповіді і прийняти рішення 
охриститися, як це зробив Ісус. Після того нас буде 
конфірмовано і також надано дар Святого Духа. ◼
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Я вдячний за  
своє тіло

ІЛ
Ю

СТ
РО

ВА
НО

 Е
ЙП

РІ
Л 

СТ
О

ТТ



80 Л і я г о н а

Колись я був власником [породи-
стого лошати на ймення Денді] 

і з великим задоволенням його 
тренував. Він мав хорошу вдачу, 
чисті, добре окреслені очі, гарні 
пропорції, та й у всьому він був 
винятковою [твариною]. Під сідлом 
він був настільки слухняним, чут-
ливим і настільки добре співпра-
цював, наскільки взагалі на це був 
здатен будь-який кінь. Він добре 
дружив з моїм собакою Скотті. 
Мені подобалося, як він підходив 
до чогось, чого він боявся. У нього 
була впевненість, що коли він зро-
бить те, що я від нього хотів, він 
не постраждає.

Але Денді не любив обмежень. 
Він був незадоволений, якщо його 
прив’язували, і жував мотузку, поки 
не звільнявся. Він не тікав, він просто 
хотів бути вільним. Гадаючи, що інші 
коні мали ті самі почуття, він почи-
нав розв’язувати і їхні мотузки. Йому 
дуже не подобалося бути в загорожі 
на пасовищі, і якщо він міг знайти 
місце в паркані, де був лише гладкий 

дріт, то обережно тиснув на нього 
копитом, доки не міг переступити 
через нього й вирватися на волю. 
Не раз мої сусіди виявляли доброту, 
повертаючи його на пасовище. Він 
навчився навіть відкривати ворота. 
Хоча [він часто шкодив] своїм непос-
лухом і приносив збитки, я захоплю-
вався його розумом і вигадливістю.

Але його допитливість і бажання 
досліджувати околиці створювали 
йому і мені проблеми. Якось на 
швидкісній трасі його збив авто-
мобіль, в результаті чого було 
пошкоджено машину, коня було 
травмовано, а водій отримав легку 
незначну травму.

Підлікувавшись і не втративши 
любові до пригод, він дослідив 

УРОК ВІД  
ДЕНДІ
Як і деякі молоді люди, мій кінь  
Денді не любив обмежень.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

паркан по всій його довжині. Він 
побачив, що навіть ворота були 
зміцнені дротом. Тому, певний час 
ми думали, що Денді був на пасови-
щі у безпеці.

Та одного дня хтось не закріпив 
ворота дротом. Виявивши це, Денді 
відкрив їх, узяв з собою [іншого 
коня] і разом вони подалися на 
сусідове поле. Вони підійшли до 
старої будівлі, яка служила комо-
рою. Цікавість підштовхнула Денді 
відкрити двері. Як він і очікував, там 
було зерно. Оце так знахідка! І яка 
ж трагедія! Зерно було отруєною 
приманкою для гризунів! Через кіль-
ка хвилин Денді та його напарник 
відчули спазматичний біль, і незаба-
ром обидва були мертві.

Наскільки ж деякі наші молоді 
люди схожі на Денді! Вони не пога-
ні; вони навіть не хочуть робити 
щось неправильне; але вони імпуль-
сивні, сповнені життя, сповнені 
цікавістю, і вони прагнуть щось 
робити. Вони також [не можуть спо-
кійно сприймати] обмеження, але 
якщо давати їм завдання, обережно 
вести їх у правильному напрямку, 
вони чутливі і здібні; якщо дозво-
лити їм безцільно вештатися, вони 
занадто часто порушують правильні 
принципи, що часто приводить до 
пасток зла, горя і навіть смерті. ◼

З Conference Report, Oct. 1968, 87; пунктуація 
і використання великої літери узгоджено із 
сучасним Правописом. ЗО
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Президент  
Девід О. Мак-Кей 
(1873–1970)
Девʼятий Президент 
Церкви



“Він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: Дівчатко, вставай!” (Лука 8:54).ВОСКРЕСІННЯ ДОЧКИ ЯІРА, 
ХУДОЖНИК ДЖЕРЕМІ УІНБОРГ



Також читайте у цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

с. 44

с. 50

с. 72

Будь зразком 
для вірних
Як ми стоїмо непохитно в євангелії і навчаємо істині 
інших, не викликаючи суперечки або гніву?

7 
Не дозволяйте страху заважати вам відчувати 
мир і радість покаяння та прощення.

Прекрасне 
відчуття
Що відбувається, коли ви робите щось не так після 
хрищення? Як ви повертаєте те прекрасне відчуття?

РЕЧЕЙ, ЯКІ НАС 
ЛЯКАЮТЬ У ПОКАЯННІ, 
І ЧОМУ НАМ НЕ СЛІД 
ЦЬОГО БОЯТИСЯ


