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Бути святим останніх 
днів—це бути піонером, 

сс. 24, 30, 56, 64
6 принципів, що допомагають 

нам стати вчителями, які 
спасають душі, с. 8

Табір Сіону: чого ми навчаємося 
від Братів та йдучи на ними, с. 14

Чого я навчилася про випробування 
завдяки батьківству, с. 34
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14 Разом з Господом:  
Уроки Табору Сіону
Старійшина Девід А. Беднар
Важливі уроки групи, яка про-
йшла 1500 км, щоб допомогти 
іншим святим.

24 Навчитися слухати: перші 
расово змішані приходи у 
Південній Африці
Метт Мак-Брайд і Джеймс Голдберг
Під час апартеїду ці святі нав-
чилися любити одне одного, 
коли почали слухати, розуміти 
і залучати до свого кола.

28 Зцілення улюбленої країни: 
віра Джулії Мавімбели
Метью К. Хейсс
Попри трагедію в особистому 
житті Джулія Мавімбела 
зрештою знайшла мир.

Ліягона, липень 2017 р.

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого 

Президентства: Нагорода тим, 
хто витерпить до кінця
Президент Генрі Б. Айрінг

7 Послання візитного 
вчителювання: Щоб вони 
були єдині

СТАТТІ
12 Справжнє диво

Дон Л. Сирл
Зцілення Паоли було дивом, 
але ще більшим дивом було 
те, як Спаситель змінив сер-
ця членів її сім’ї.

НА ОБКЛАДИНЦІ
Фотографія сім’ї піонерів у Болівії,  
фотограф Леслі Нільссон. 

4 30 Десідерія Яньєс:  
піонер серед жінок
Клінтон Д. Крістенсен
Діючи за спонуканнями снів та 
відчуттів Десідерія Яньєс зна-
йшла свій найцінніший скарб.

34 Виховувати сина  
разом з Богом
Камі Крукстон
Піклування про сина, який 
має важку форму СДУГ, 
здається нескінченним 
випробуванням. Чого я мала 
навчитися завдяки цьому?

РУБРИКИ
8 Навчати, як навчав Спаситель: 

Вчитель, який допомагає 
спасати душі
Браян Хенсброу

38 Портрети віри: Муріло  
Вісенте Лейте Рібейро

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей: Ті,  
хто в останньому фургоні
Дж. Рубен Кларк мол.



??

2 Л і я г о н а

44 Єдине, що врятувало мене
Шуго Такаяма в переказі  
Ани-Лізи Кларк Муллен
Я був у депресії і абсолютно 
самотній. Чи зможу я колись 
знайти справжніх друзів?

48 Найважливіша роль
Анні Мак-Кормік Боннер
Я так раділа, що отримала 
головну роль у виставі,—аж 
поки не отримала сценарій.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 Сильні впродовж тижня
Що означає для вас причастя?

54 Відповіді церковних 
провідників: Як здобути 
свідчення
Старійшина Даллін Х. Оукс

55 По суті
Як судити праведно? Чи варто 
поговорити з єпископом про 
порнографію?

56 Твій шлях піонера—
справжній, а не уявний
Аарон Л. Вест
Сьогоднішні піонери ідуть  
за Ісусом Христом.

60 Пісня для Манон
Річард М. Ромні
Манон була надто хворою,  
щоб виступати, але друзі про 
неї не забули.

63 Плакат: Підіймайтеся вище 

М О Л О Д І

64 Дорога в Сіон
Джессіка Ларсен
Мері мала провести свою 
сім’ю упродовж усього шляху 
до Солт-Лейк-Сіті, покладаю-
чись лише на власні сили. Чи 
вдасться їй це зробити?

68 Піст за пророка
Ребекка Дж. Карлсон
Сіліоті була голодна, але вона 
хотіла поститися за Президен-
та Кімбола.

70 Куточок для запитань:  
Як мені дізнатися, що я вже 
достатньо дорослий/ла, щоб 
почати поститися?

71 Хай ваше світло сяє
Старійшина Ларрі С. Качер
Ви можете бути прикладом 
Христа, навіть якщо вам зов-
сім мало років.

72 Чарівний гаманець
Аманда Уотерс
Чи могло повернення гаман-
ця насправді все настільки 
змінити?

74 Відповіді від апостола:  
Що таке сімейна нарада?
Старійшина М. Рассел Баллард

75 Фігурки персонажів з історії 
Церкви: Кертленд і Слово 
мудрості

76 Історії про Ісуса: Ісус 
нагодував багатьох людей
Кім Уебб Рейд

79 Розмальовка:  
Я люблю читати Писання

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
в цьому номері 
знайти захова-

ну Ліягону?  
Підказка: 

шукайте під 
деревами.

48

76

56
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БІЛЬШ ДОКЛАДНО ОН-ЛАЙН
Читайте, діліться та досліджуйте он-лайн на сайті liahona .lds .org . 

Надсилайте відгуки на адресу liahona@ ldschurch .org.

Шукайте надихаючі послання на facebook.com/liahona (доступно англійського,  
іспанською та португальською).

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.

Батьківство, 34
Викладання, 8
Витерпіти до кінця, 4, 

30, 34, 60, 80
Відвага, 64, 72
Віра, 4, 40, 60, 64, 68
Дива, 12
Домашнє  

вчителювання, 43
Дружба, 44, 60, 71
Єдність, 7, 24, 60
Жінки, 28, 30, 64
Історія Церкви, 14, 24, 

30, 64, 75

Ісус Христос, 7, 8, 41, 56, 
63, 76, 80

Лихо, 4, 14, 41, 44
Місіонерська робота, 

12, 28, 30, 42, 44, 71
Навернення, 12, 44
Освіта, 40
Писання, 79
Піонери, 14, 24, 28, 30, 

56, 64
Піст, 68, 79
Покаяння, 12, 55
Покірність, 14
Послух, 4, 14

Приклад, 55, 71
Причастя, 50, 54
Прощення, 28
Розуміння, 24, 28
Свідчення, 54
Сімейна історія, 41
Сім’я, 12, 34, 74
Служіння, 4, 43, 60
Суботній день, 38, 50
Табір Сіону, 14
Таланти, 48
Учнівство, 14, 48, 56, 63, 80
Чесність, 72
Шлюб, 40

Ідеї для домашнього сімейного вечора

“Чарівний гаманець”, с. 72: Ви 
можете розпочати домашній вечір 
співом гімну “Вибирай істину” (Гімни, 
№ 143). Ви можете сім’єю розіграти 
в ролях ситуацію, де треба вибирати 
правду. Наприклад, що б ви робили, 
якби виникла спокуса списати під час 
контрольної або не прийняти когось у 
гру? Пристосуйте обставини до вашої 
сімейної ситуації.

“Що таке сімейна нарада?”, с. 74: щоб 
підготуватися до своєї сімейної наради, ви 
можете створити правила і поставити цілі 
для сімейних нарад. Попросіть всіх у сім’ї 
зробити свій вклад. Правила і цілі можуть 
бути такими: вимикати електронні при-
строї, слухати одне одного, обговорювати 
найближчі події і ставити довготермінові 
цілі для сім’ї. Адаптуйте ваші наради до 
індивідуальних особливостей членів сім’ї, 
аби цей захід був приємним і члени сім’ї 
з радістю на нього чекали.

У цьому номері є статті та вправи, якими можна скористатися на домашньому 
сімейному вечорі. Ось два приклади:
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Коли я був юнаком, то служив у Церкві радником 
мудрого президента округу. Він постійно намагався 
мене навчати. Я пам’ятаю пораду, яку він дав мені 

одного разу: “Коли ти з кимось знайомишся, стався до цієї 
людини так, ніби у неї серйозні проблеми, і ти будеш пра-
вий у більшій половині випадків”. Я тоді подумав, що то 
надто песимістично. Тепер, коли минуло більше 50 років, 
я можу бачити, як добре він розумів світ і життя.

Усі ми постаємо перед випробуваннями—іноді дуже 
важкими випробуваннями. Ми знаємо, що Господь дає 
нам можливість проходити через випробування, щоб 
позбутися недоліків та удосконалитися, аби ми могли 
навіки бути разом з Ним.

Господь навчав пророка Джозефа Сміта у в’язни-
ці Ліберті, що нагорода за те, що він витерпить свої 
випробування достойно, допоможе йому стати гідним 
вічного життя:

“Мій сину, мир душі твоїй; твоя скрута і твої страж-
дання будуть лише на короткий час;

І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе 
тебе на висоту; ти святкуватимеш перемогу над усіма 
своїми ворогами” (УЗ 121:7–8).

Життя б’є нас так часто, що може здаватися, ніби важ-
ко витерпіти достойно. Так може думати сім’я, виживан-
ня якої залежить від урожаю, коли немає дощів. Вони 
можуть міркувати: “Скільки ми ще протримаємося?” Так 
може здаватися молодим людям, які опираються наро-
стаючому потоку брудноти і спокус. Так може думати 
юнак, якому важко здобути освіту або необхідну підго-
товку для отримання роботи, щоб утримувати дружину 

і сім’ю. Такими можуть бути думки людини, яка не може 
знайти роботу або яка втрачає роботу за роботою внас-
лідок розвалу фірм. Так можуть думати ті, у кого погір-
шилося здоров’я і зменшилися фізичні сили, що стається 
раніше або пізніше у їхньому житті або в житті тих, кого 
вони люблять.

Але люблячий Бог не дає нам такі випробування 
лише для того, щоб просто подивитися, чи ми зможемо 
зносити труднощі. Натомість Він дивиться, чи ми може-
мо долати їх достойно, аби стати кращими.

Перше Президентство навчало Парлі П. Пратта 
(1807–1857), коли його щойно було покликано членом 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів: “Тебе залучено до 
справи, яка вимагає усієї твоєї уваги; … стань гладень-
кою стрілою. … Ти маєш тяжко працювати, багато 
трудитися і знести багато негараздів, аби сягнути доско-
налої гладкості. … Твій Небесний Батько хоче цього; 
поле належить Йому; роботу дає Він; і Він … підтримає 
… та надихне тебе” 1.

У Посланні до євреїв Павло каже про плоди того, коли 
ми гідно терпимо: “Усяка кара в теперішній час не зда-
ється потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею 
приносить мирний плід праведности” (Євреям 12:11).

Наші випробування і наші труднощі дають нам 
можливість навчатися і зростати, вони можуть навіть 
змінювати нашу натуру. Якщо ми здатні звертатися до 
Спасителя у своїх важких ситуаціях, наші душі можуть 
удосконалюватися у процесі подолання труднощів.

Отже, перше, що нам треба пам’ятати,—це завжди 
молитися (див. УЗ 10:5; Aлма 34:19–29).

Президент 
Генрі Б. Айрінг
Перший радник 
у Першому 
Президентстві

НАГОРОДА ТИМ, ХТО 

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

витерпить 
до кінця
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Усі ми маємо випробування, які є перевіркою нашої віри і здатності витерпіти. Беріть до уваги потреби і випро-
бування тих, кого навчаєте. Перед відвідуванням ви можете помолитися, щоб отримати скерування і знати, як 

краще допомагати людям витерпіти гідно. Ви можете обговорити і принципи, і уривки з Писань, згадані президен-
том Айрінгом, включно молитву, служіння і дотримання заповідей. Ви можете також поділитися власним досвідом 
того, які ви отримали благословення, що допомагали вам витерпіти гідно.

Друге—це намагатися постійно 
виконувати заповіді—попри будь-
який спротив, спокуси або збенте-
ження навколо нас (див. Moсія 4:30).

Третя важлива справа—служити 
Господу (див. УЗ 4:2; 20:31).

Служачи Учителю, ми пізнаємо 
Його і навчаємося любити. Якщо 

будемо невтомними в молитві 
та вірному служінні, ми почнемо 
бачити руку Спасителя і вплив 
Святого Духа у своєму житті. У 
багатьох з нас були такі періоди 
служіння і ми відчували супровід 
Духа. Якщо ви озирнетеся на той 
час, то згадаєте, які зміни у вас 

відбулися. Здавалося, що спокуса 
робити зло зменшилася. Бажання 
робити добро збільшилося. Ті, хто 
знав і любив вас найкраще, могли 
казати: “Ти став добрішим і більш 
терплячим. Здається, що ти не 
такий, як раніше”.

Ви дійсно не такі, як раніше. 
Ви змінилися завдяки Спокуті Ісуса 
Христа, бо ви на Нього покладалися 
у часи випробувань.

Я обіцяю вам, що, коли ви шука-
тимете Його і служитимете Йому, 
Господь прийде вам на допомогу у 
ваших випробуваннях і ваша душа 
удосконалиться в цьому процесі. 
Я закликаю вас покладати довіру 
на Нього у всіх ваших бідах.

Я знаю, що Бог Батько живий і 
що Він чує кожну нашу молитву й 
відповідає на неї. Я знаю, що Його 
Син Ісус Христос заплатив ціну за 
всі наші гріхи і що Він хоче, аби 
ми прийшли до Нього. Я знаю, що 
Батько і Син пильнують за нами і 
що Вони підготували шлях, аби ми 
витерпіли достойно і знову повер-
нулися додому. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Autobiography of Parley Parker Pratt,  

ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.
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МОЛОДІ

Зосереджуйтеся на Ісусі

Коли ми зосереджуємося на 
Ісусі, Він може допомогти нам 

справлятися з труднощами у жит-
ті. Любити інших, дотримуватися 
заповідей і молитися Небесному 
Батькові в ім’я Ісуса Христа—саме 
це допомагає нам зосередитися 
на Ісусі. 

У порожніх клітинках зробіть 
малюнки, аби в кожному рядку 
і в кожному стовпчику було 
зображення любові, молитви 
й заповідей.

Саманта Лінтон

Коли я була в десятому класі, у 
моєї подруги виявили аневризм 

мозку і наступного дня вона померла. 
Я була членом Церкви, однак мені 
було важко. Усе життя мене навчали, 
що я можу звернутися до Небесного 
Батька і Спасителя з будь-чим, але 
я ніколи не проходила через щось 
подібне раніше.

ДІТЯМ

Я годинами плакала, намагаючись 
знайти що-небудь—хоча б щось,—що 
заспокоїть мене. Увечері, коли вона 
померла, я взяла збірник гімнів. Гортаю-
чи сторінки, я зупинилася на гімні “Спа-
сителю, залишся тут!” (Гімни, № 90). 
Третій куплет просто вразив мене:

Господь, мене не залишай
Без одкровень Твоїх.

Бо ніч катує, як одчай, 
І мучить, наче гріх.
На серце тужні думи йдуть
О цій сумній порі.
Спасителю, залишся тут,
Вже вечір надворі.
Цей вірш наповнив мене таким спо-

коєм. Я знала, що Спаситель не лише 
може залишатися зі мною тієї ночі, але 
Він точно знав, що я відчуваю. Я знаю, 
що любов, яку я відчула завдяки тому 
гімну, не лише допомогла пережити 
ту ніч, але і вела мене через багато 
інших випробувань, що випали в житті.
Автор живе в штаті Юта, США.

Коли померла моя подруга
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Ви можете завантажити 
гімн “Abide with Me; ’Tis 
Eventide” (Спасителю, 
залишся тут!) на сайті 
lds .org/ go/ 7176.
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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

Віра  
Сім’я  

Допомога

Щоб вони 
були єдині

“Ісус досяг досконалої єдності з 
Батьком, підкорюючи Себе, як 
плоть, так і дух, волі Батька,—
навчав старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів.— 

Безсумнівно, ми ніколи не 
будемо єдиними з Богом і 
Христом, поки не зробимо їхнє 
бажання і волю нашим найбіль-
шим бажанням. Таке упокорен-
ня не досягається за один день 
чи рік, але через Святого Духа 
Господь буде навчати нас, якщо 
ми бажаємо, до того часу, коли 
зможемо напевно сказати, що 
Він в нас, як Батько в Ньому” 1.

Лінда К. Бертон, генеральний 
президент Товариства допо-
моги, навчала, як ми можемо 
наближатися до такої єдності: 
“Укладання і дотримання наших 
завітів—це виявлення нашого 
зобов’язання стати схожими на 
Спасителя. В ідеалі необхідно 
прагнути такого ставлення, яке 
найкраще передано кількома 

фразами одного з улюблених 
гімнів: “Веди мене, Боже, веди! 
… Казатиму все, що в уста 
мої вклав. … Я буду, ким Ти 
повелиш” 2.

Старійшина Крістофферсон 
також нагадав нам, що “якщо 
ми намагаємося день за днем 
і тиждень за тижнем іти доро-
гою Христа, наш дух сягає сво-
їх найвищих висот, внутрішня 
боротьба стихає і спокуси 
перестають турбувати” 3.

Ніл Ф. Меріотт, другий рад-
ник у генеральному президент-
стві Товариства молодих жінок, 
свідчить про благословення, 
які ми отримуємо, коли нама-
гаємося підпорядкувати свою 
волю Божій волі: “Мені важко 
було позбутися природного 
бажання чинити все моїм шля-
хом, врешті-решт я зрозуміла, 

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

Як виконан-
ня Божої волі 

допомагає 
нам ставати 

більш 
подібними 
до Нього?

ПОСИЛАННЯ:
 1. Д. Тодд Крістофферсон, “Щоб вони 

могли бути єдині в нас”, Ліягона, 
лист. 2002, сс. 72--73.

 2. Лінда К. Бертон, “Сила, радість і 
любов, що приходять від дотри-
мання завітів”, Ліягона, лист. 2013 
р., с. 111.

 3. Д. Тодд Крістофферсон, “Щоб вони 
могли бути єдині в нас”, с. 71.

 4. Ніл Ф. Мерріотт “Поступаючись 
нашими серцями Богові”, Ліягона, 
лист. 2015, с. 32

що мій шлях—неповноцінний, 
обмежений і гірший, ніж шлях 
Ісуса Христа. Шлях [нашого 
Небесного Батька] є шляхом, 
що веде до щастя в цьому жит-
ті і вічного життя у світі при-
йдешньому” 4. Тож смиренно 
намагаймося ставати єдиними 
з нашим Небесним Батьком та 
Його Сином Ісусом Христом.

Додаткові уривки з Писань  
та інформація
Іван 17:20–21; Eфесянам 4:13;  
Учення і Завіти 38:27;  
reliefsociety .lds .org
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Скажу, що коли думаю про викла-
дання у спосіб Спасителя, то в 

першу чергу зосереджуюся на тому, 
як Він навчав. Що він робив? Як він 
спілкувався з людьми? Зрештою, 
Він був взірцевим учителем! Але 
якщо ми хочемо навчати так, як Він, 
важливо зрозуміти, з якою метою 
Він навчав. Зрештою ця мета і стане 
вирішальною як для нас, так і для 
тих, кого ми навчаємо.

Коли Спаситель навчав, Він не 
мав на меті заповнити час, або 
розважити, чи викласти купу інфор-
мації. Мета всього, що Він робив—
включно викладання—полягала в 
одному: привести людей до Його 
Батька. Найбільшим бажанням і 
місією Спасителя було спасіння 
дітей Небесного Батька (див. 
2 Нефій 26:24). У нашому намаган-
ні навчати так, як Він, ми можемо 
навчитися керуватися тими ж моти-
вами, що і Він.

Іншими словами, щоб навчати 
так, як Спаситель, це означає бути 

заради того, щоб встановити цар-
ство Боже серед ламанійців. Вони 
відмовилися від земного царства 
заради царства небесного. Вони 
відмовилися від переваг безпеки і 
надійності серед нефійців заради 
того, щоб піти до своїх ворогів—
ламанійців,—аби вони могли 

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

ВЧИТЕЛЬ, ЯКИЙ  
ДОПОМАГАЄ СПАСАТИ ДУШІ
Браян Хенсброу
Відділ церковних навчальних матеріалів

вчителем, який має за мету допома-
гати у спасінні душ.

Бажання спасати інших
В одній з моїх найулюбленіших 

історій у Книзі Мормона розпові-
дається про синів царя Мосії, які 
відмовилися бути царями нефійців 

Розглядаючи мету, з якою навчав Спаситель, розумієш суть того, як Він навчав. А наша мета є такою ж?
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“можливо … спасти кілька їхніх 
душ” (Aлма 26:26).

Чим мотивувалися ці Господні 
служителі? “Вони не могли знести, 
щоб яка-небудь людська душа заги-
нула; так, навіть самі думки про те, 
що яка-небудь душа буде терпіти 
нескінченну муку, робили так, що 
вони дрижали й тремтіли” (Moсія 
28:3). Та мотивація давала їм сили 
зносити “багато бідувань” (Aлма 
17:5, 14).

Ця історія часто надихала мене 
на такі думки: чи роблю я все 
можливе, щоб приводити інших 
людей до Христа? Чи я достатньо 
зосереджуюся на тому, щоб спаса-
ти душі?

Як стати вчителем, який 
допомагає спасати душі

Коли ми бажаємо навчати, 
керуючись такими ж причинами, 
що і Спаситель, принципи того 
як Він навчає, набирають більшо-
го значення. Вони є більше, ніж 
методами; вони є моделлю, що 
допомагає ставати такими, як Він. 
Планомірно застосовуючи наступ-
ні ідеї, а також ті, що містяться в 
посібнику Навчати так, як нав-
чав Спаситель, ми зможемо не 
лише навчати як Він, але також 
бути більше схожими на Нього.
Відразу прагніть одкровення

Аби допомагати в роботі зі спа-
сіння душ, нам потрібне одкровен-
ня. Одкровення приходить “рядок 
за рядком, приписання за приписан-
ням, тут трохи і там трохи” (2 Нефій 
28:30)—і це вимагає часу. Тож ми 
починаємо готуватися рано і часто 
шукаємо одкровення.
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Любіть людей
Любов може бути найпотуж-

нішим засобом, що допоможе 
вчителю спасати душі. Це може 
бути дуже просто: знати учнів по 
імені, розпитувати їх, як пройшов 
тиждень, сказати, як гарно вони 
виступили або привітати з визнач-
ною подією чи досягненням. Вияв 
зацікавленості і любові відкриває 
серця й допомагає тим, кого ми 
навчаємо, бути сприйнятливими 
до Святого Духа.
Готуйтеся навчати, пам’ятаючи 
про потреби учнів

Учитель, який допомагає спасати 
душі, зосереджується на учнях. Коли 
ми переглядаємо матеріал уроку, 
то зосереджуємося на тому, що най-
більше відповідатиме їхнім потре-
бам, а не нашим. Ми забуваємо про 
те, що треба чимось заповнити час, 
а зосереджуємося, щоб заповнити 
серце і розум учнів. Ми думаємо не 
лише про те, що скажемо і зробимо, 
але про те, що скажуть і зроблять 
учні. Ми хочемо, аби вони поділи-
лися своїми ідеями, бо це сприятиме 
єдності, відкриє серця і допоможе 
їм виявляти віру.
Не відходьте від доктрини

Як правило, вчителі оцінюють 
ефективність викладання з огляду 
на активність учнів під час уроку, 
але це лише одна складова. Якщо 
наш клас має багато обговорень, 
але вони мало стосуються доктри-
ни, то ми маємо те, що старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, назвав “теоло-
гічним пончиком”. Ми даємо те, що 
добре смакує, але не живимо учнів 
життєдайною силою доктрини.
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Пророк Джозеф Сміт навчав: 
“Чоловік спасеться не раніше, ніж 
отримає знання” 1. Ми повинні допо-
могти тим, кого навчаємо, здобути 
найважливіше знання—доктрину 
Ісуса Христа.

Коли ми і учні ділимося дум-
ками та почуттями, то повинні 
завжди пов’язувати їх з Писаннями 
і словами пророків останніх днів. 
Нещодавно брат Тед Р. Каллістер, 
генеральний президент Недільної 
школи, навчав: “Ідеальний учитель 
постійно намагається поєднати 
коментарі в класі з доктриною. 
Наприклад, вчитель може сказати: 
“Випадок, яким ви поділилися, нага-
дує мені про цей вірш з Писань”. 
Або “Які євангельські істини ми 
можемо засвоїти з почутого комен-
таря?” Або “Я б хотів, щоб хтось 
склав свідчення про силу тієї істини, 
яку ми обговорювали” 2.
Запросіть Святого Духа свідчити

Учитель, який допомагає спасати 
душі, розуміє, що сказане і зроблене 
нами, вчителями, має на меті запро-
сити вплив Святого Духа в життя 
інших людей. Святий Дух є вчите-
лем. Одна з ролей Святого Духа—
свідчити про істину, особливо про 
Батька і Сина. Тож коли ми навча-
ємо про Них і Їхню євангелію, ми 
запрошуємо Святого Духа свідчити 
учням. До міри, яка їм доступна, 
Його сила зміцнює їхні свідчення 
і змінює їхні серця. Його свідчен-
ня є потужнішим за те, що можна 
побачити 3.
Запрошуйте учнів навчатися 
і діяти самостійно

Нещодавно я був на уроці 
Недільної школи, де вчителька 

почала просити учнів поділитися 
тим, що мало для них особливе 
значення під час прочитання тиж-
невого завдання з Писань і як вони 
застосовували прочитане в житті. 
Це привело до чудового обговорен-
ня думок і відкриттів, які мали учні. 
Вчителька дуже гармонійно додава-
ла до розмови доктринальні момен-
ти, які вона збиралася викладати. 
Що найбільше мене вразило—це те, 
як вона зосередилася на тому, щоб 
заохочувати учнів на собі відчути 
силу слова Божого.

Ми, вчителі, повинні мати за мету 
не лише отримати чудовий досвід 
у класі, або мати чим заповнити 

час чи викласти хороший урок. 
Справжня мета—це іти разом з 
іншими дорогою, яка веде назад до 
Небесного Батька та Ісуса Христа. 
Наша мета—стати вчителями, які 
допомагають спасати душі. ◼

Зайдіть на сайт teaching .lds .org, щоб 
більше дізнатися про те, як посібник 
Навчати так, як навчав Спаситель та нара-
ди вчителів можуть змінювати стиль 
нашого навчання і викладання.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Учення Президентів Церкви: Джозеф 

Сміт, (2007), с. 266.
 2. Tad R. Callister, “Sunday School ‘Discussion 

Is a Means, Not an End,’” Church News, June 
9, 2016, deseretnews.com.

 3. Див. Учення Президентів Церкви: 
Гарольд Б. Лі (2001), с. 39.



Дон Л. Сирл

Те, що трапилося з Паолою Яньєс, 
за словами її лікарів, було медич-
ним дивом. Стан дівчинки-підлітка, 

яка живе у Кіто, Еквадор, раптово покра-
щився, її батько зміг дати для пересадки 
одну зі своїх нирок, операція з трансплан-
тації пройшла успішно і дівчина отримала 
другий шанс на життя.

Але, за словами Марко Яньєса, її бать-
ка, все, що сталося з ним, так само можна 
назвати дивом. Він знайшов євангелію, і 
завдяки цьому його життя настільки зміни-
лося, що це дало йому також другий шанс.

Нефрит, на який Паола перехворіла 
в дитинстві, пошкодив її нирки, але 
завдяки медицині вона жила. Однак коли 
дівчині виповнилося 15, її стан погіршив-
ся. Одна нирка перестала працювати, а 
стан другої швидко погіршувався. Попри 
діаліз, Паола повільно помирала. Їй 
дозволяли випити лише склянку води на 
день, а її активність була різко обмеже-
на, оскільки легені, підшлункова і серце 
також були вражені.

Не було можливості перевезти її 
до Сполучених Штатів або Куби для 
трансплантації—необхідно було знайти 
для неї донора в Еквадорі. Аналізи пока-
зували, що батько не міг бути її донором. 
Мати могла, але тоді лікарі побачили, що 
через діаліз рівень антитіл у Паоли був 
настільки високим, що трансплантант не 
прижився б. Паола молилася, аби якимось 
чином її життя було врятовано.

У цей час, у червні 1988 року місіонери-
святі останніх днів постукали у двері сім’ї 
Яньєс. Мати Паоли, Кармен, пригадує, що 
запросила їх, аби сказати щось уїдливе. 
Коли вони сказали, що мають послання, 

Руку Господа можна було 
бачити не лише у зціленні 
Паоли, але і в наверненні її 

батька до євангелії.

Справжнє  
ДИВО
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яке може їй допомогти, вона сердито відповіла: 
“Як ви можете мені допомогти, якщо моя донька 
помирає? Я не вірю, що є Бог!”

Попри початкову неприязнь Кармен місіоне-
ри продовжували відвідувати сім’ю. Спочатку 
Марко здавалося, що він був надто поглинутий 
турботою про доньку, аби звертати увагу на 
місіонерів. Однак згодом почав слухати, просто 
з цікавості. Він зрозумів, що вони відповіли на 
його питання стосовно мети життя.

Марко не вірив у особистого Бога. Для 
нього Бог був джерелом всесвітньої енергії або 
величною істотою, яка існує десь далеко і бай-
дужа до людей. Але коли стан доньки досягнув 
критичного стану, він молився і просив Бога 
або зцілити доньку, яка потерпала від страж-
дань, або забрати її. Він молився: “Якщо Ти є, 
будь ласка, дай мені це зрозуміти. Будь ласка, 
дай життя моїй дочці”.

Після молитви Марко отримав сильне від-
чуття, що стан Паоли зміниться. Він попросив 
лікарів провести йому і його дочці ще один 
аналіз. Лікарі відповіли, що аналіз буде марну-
ванням часу, але погодилися його зробити.

Вони побачили, що Марко дійсно був під-
ходящим донором і що стан Паоли достат-
ньо покращився, аби вона могла отримати 
трансплантант!

За день до операції Марко і Паола отримали 
благословення священства від місіонерів.

Марко і Паола знаходилися в лікарні пев-
ний час після операцій, щоб одужати. Однак 
Марко зміг вийти з лікарні вже через 5 днів, 
а Паола, яка, як очікувалося, проведе там 
два місяці, пішла додому вже через 13 днів. 
Марко пояснює швидке одужання благо-
словенням священства, і він знав, що йому 
слід поставитися до послання місіонерів 
серйозно.

Марко і Кармен Яньєс охристилися 11 верес-
ня 1988 року. Паола, яка слухала уроки місіоне-
рів до операції, та її молодша сестра Патриція 
обоє охристилися 3 листопада. На той час їхній 
батько отримав Ааронове священство і зміг їх 
охристити.

Брат Яньєс вірить, що Господь відповів на 
його молитву і дав можливість стати донором 
для Паоли, аби його серце змінилося. “Якби 
вони прооперували мою дружину, а не мене, 
то я впевнений, що продовжував би жити, як 
і раніше”,—каже він. Те життя не було таким, 
яким можна пишатися—алкоголь, цигарки, 
азартні ігри. За словами Марко, він подолав свої 
залежності завдяки відповідям, які отримував на 
молитви. Але було дуже важко; він зізнається, 
що лише Бог міг допомогти йому змінитися.

Брат Яньєс каже, що зараз він має міцне 
свідчення про Слово мудрості і закон десяти-
ни. Коли місіонери його навчали, він вів свій 
бізнес сім днів на тиждень, аби оплачувати 
лікування Паоли, яке коштувало 1000 доларів 
на місяць. За словами Марко, йому було “дуже 
важко прийняти закон десятини”, але він вирі-
шив дотримуватися Суботнього дня у святості 
і перевірити обіцяння, що міститься в Малахії 
3:10, стосовно сплати десятини. Коли він зро-
бив вихідний у своєму магазині в неділю, то, за 
його словами, ті, хто зазвичай купували в неді-
лю, робили покупки в суботу—і вони купували 
більше”. Сьогодні його фінансові справи йдуть 
набагато краще, ніж коли він вів бізнес сім днів 
на тиждень.

Коли Марко Яньєс озирається назад, то диву-
ється тим змінам, які відбулися в ньому. Він 
визнає, що його молитви за життя дочки вивели 
всю сім’ю на такий духовний рівень, про який 
він ніколи й не мріяв. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Старійшина 
Девід А. Беднар
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів

Чим був Табір Сіону?
У 1831 році пророк Джозеф Сміт отримав одкро-

вення, в якому місто Індепенденс, округа Джексон, 
шт. Міссурі, було визначено місцем побудови Сіону, 
центральним місцем збирання Святих Останніх Днів 
і місцем Нового Єрусалиму, як про нього зазначаєть-
ся в Біблії та в Книзі Мормона (див. УЗ 57:1–3; див. 
також Об’явлення 21:1–2; Eтер 13:4–6). Влітку 1833 
року третиною населення округи Джексон були 
мормонські поселенці. Швидко зростаюча кількість 
населення, потенційний політичний вплив і відмінні 
релігійні та політичні вірування цих нових поселен-
ців стали причиною занепокоєння для інших меш-
канців того регіону, які згодом почали вимагати від 
членів Церкви залишити свої домівки та майно. Коли 
цей ультиматум не було виконано, міссурійці напали 
на поселення в листопаді 1833 року і силою змусили 
святих піти геть.

Створення Табору Сіону було наказом, даним 
через одкровення в лютому 1834 року (див. УЗ 
103). Першочерговою метою цього Господнього 

РАЗОМ З  
Похід Табору Сіону, яким керував 

пророк Джозеф Сміт у 1834 році—це 
дивовижний приклад рішення бути 
разом з Господом. Переглядаючи істо-

рію Табору Сіону, ми зможемо засвоїти цінний 
позачасовий урок з цього епізоду історії Церкви, 
який можна застосувати в нашому житті й сього-
денних обставинах.
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РАЗОМ З  
Уроки Табору Сіону
ГОСПОДОМ  
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війська був захист мормонів в окрузі Джексон від 
нових нападів—після того як міссурійська міліція 
виконала свій обов’язок і допомогла поселенцям 
безпечно повернутися в свої домівки й на свої зем-
лі. Табір також мав надати фінансову, матеріальну 
й моральну підтримку тим святим, які втратили все. 
Таким чином упродовж травня і червня 1834 року 
загін з більше 200 добровольців зі святих останніх 
днів під керівництвом пророка Джозефа Сміта про-
йшов майже 1500 км з Кертленда, шт. Огайо, до 
округи Клей, шт. Міссурі. Гайрум Сміт і Лайман Уайт 
також зібрали невелику групу добровольців з Мічи-
ганської території і зустрілися з групою пророка в 
Міссурі. Серед учасників Табору Сіону були Бригам 
Янг, Гебер Ч. Кімбол, Уілфорд Вудрафф, Парлі П. 
Пратт, Орсон Гайд і багато інших відомих людей 
в історії Церкви.

Моя мета полягає не в тому, щоб описати 
подробиці цього нелегкого переходу або пере-
казати всі духовно важливі епізоди. Я хочу лише 
підсумувати кілька важливих подій походу Табору 
Сіону:

• Губернатор Муссурі Деніел Данклін не зміг забез-
печити обіцяну підтримку з боку міліції для того, 
щоб мормонським поселенцям повернули їхні 
землі.

• Перемови, які проводилися між провідника-
ми Церкви, офіційними представниками штату 
Міссурі та мешканцями округи Джексон з метою 
уникнення збройного конфлікту й вирішення 
майнових питань не завершилися прийнятною 
для всіх угодою.

• Згодом Господь наказав Джозефу Сміту розпусти-
ти Табір Сіону і вказав, чому Господнє військо не 
досягло поставленої мети (див. УЗ 105:6–13, 19).

• Господь наказав святим виявляти доброзичли-
вість у тій місцевості на ознаку підготовки до 
часу, коли Сіон буде відновлено законним, а не 
збройним шляхом (див. УЗ 105:23–26, 38–41).

Армію Сіону було розбито на маленькі групи в кінці 
червня 1834 року, а остаточний документ про розпуск 
було видано у перші дні липня 1834 року. Більшість 
добровольців повернулися до Огайо.

У листопаді 1833 року 
міссурійці напали на 
мормонські поселен-
ня в окрузі Джексон, 
шт. Міссурі, і змусили 
святих піти геть.
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Урок випробування, відбору і підготовки
Сильні вірою святі, які були в Господній армії, 

пройшли перевірку і випробування. Як проголосив 
Господь: “Я почув їхні молитви і прийму їхні пожер-
твування, і доцільно Мені, щоб їх і досі піддавали 
випробуванню їхньої віри” (УЗ 105:19).

Якщо казати більш буквально, фізичні й духовні 
випробування Табору Сіону стали саме тим просі-
юванням пшениці, щоб відділити її від куколю (див. 
Maтвій 13:25, 29–30; УЗ 101:65), розділенням овець 
від козлів (див. Maтвій 25:32–33), розмежуванням 
духовно сильних і духовно слабких. Таким чином 
чоловік і жінка, які записалися в Господню армію, 
постали перед запитанням “Хто разом з Богом?” 2

Коли Уілфорд Вудрафф упорядковував свої 
справи і готувався приєднатися до Табору Сіону, 
його друзі й сусіди застерігали його не йти в 
такий небезпечний похід. Вони радили: “Не йди. 
Якщо підеш, втратиш своє життя”. Він відповів: 
“Навіть якби я знав, що куля пронизає моє серце, 
як тільки я зроблю перший крок у штат Міссурі, 
я все одно пішов би” 3. Уілфорд Вудрафф знав, що 
йому не треба боятися поганих наслідків, поки 
він буде вірним і слухняним. Він безсумнівно був 
разом з Богом.

Дійсно, для тих вірних чоловіків і жінок літо 1834 
року стало часом це “з’ясувать” 4. Але рішення іти з 
пророком Джозефом до Міссурі не обов’язково було 
одноразовою, остаточною або негайною відповід-
дю на запитання “Хто разом з Богом?” Святим часто 
й неодноразово траплялася нагода показати цю 
відповідь, коли доводилося долати розумове і фізич-
не виснаження, іти вперед, незважаючи на криваві 
мозолі на ногах, погану їжу й брудну воду, безліч 
розчарувань, розколи і бунти в самому таборі і через 
зовнішні загрози від хижих звірів.

Час показати її наступав у подіях і негараздах кож-
ної години, кожного дня і кожного тижня. То було 
великим поєднанням багатьох, на перший погляд, 
незначних рішень і вчинків у житті тих відданих 

Чого ми можемо навчитися  
на прикладі Табору Сіону?

Через те що святим не вдалося повернути свої землі 
в окрузі Джексон, деякі люди вважали табір Сіону 
невдалим і марним заходом. Один брат з Кертленда—
той, якому не вистачило віри записатися в добровольці 
й піти разом з табором,—зустрівся з Бригамом Янгом 
після його повернення з Міссурі й запитав: “Чого ви 
добилися цим безцільним походом до Міссурі з Джозе-
фом Смітом?” “Усього, заради чого пішли,—не гаючись 
відповів Бригам Янг.— Я не проміняю той досвід, який 
здобув у цьому поході, на всі багатства округи Гога”—
округи в якій у той час знаходився Кертленд 1.

Я пропоную вам серйозно поміркувати над відпо-
віддю Бригама Янга: “Усього, заради чого пішли”. Які 
основні знання ми можемо засвоїти з того заходу, який 
не досягнув своєї заявленої мети, однак приніс тим пер-
шим святим, і може принести нам, благословення, які 
триватимуть усе життя?

Я впевнений, що відповідь брата Бригама на те 
нелегке запитання 
містить два основ-
ні уроки: (1) урок 
випробування, від-
бору і підготовки та 
(2) урок спостере-
ження за Братами, 
навчання від них та 
слідування за ними. 
Я наголошую, що ці 
уроки є настільки ж 
важливими, якщо не 
більш важливими, 
для засвоєння і засто-
сування у наш час, 
як і понад 180 років 
тому вони були важ-
ливими для доброво-
льців Табору Сіону.
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святих, які дали остаточну відповідь на запитання:  
“Хто разом з Богом?”

Як перевірка і відбір, які відбулися в житті учасни-
ків Табору Сіону, стали підготовкою? Цікаво, що вісім 
братів, покликаних до Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
у 1835 році, а також всі сімдесятники, покликані в той 
самий час, були ветеранами Табору Сіону. На зборах, 
які проводилися після покликання сімдесятників, пророк 
Джозеф Сміт проголосив:

“Брати, дехто з вас сердиться на мене, тому що ви 
не були в бою в Місссурі. Але хочу вам сказати, що Бог 
не хотів, аби ви вступали в бій. Він не міг організувати 
Своє царство за допомогою дванадцятьох чоловіків, які 
мали відкрити двері євангелії народам на землі, і сім-
десяти чоловіків, які під їхнім керівництвом мали вико-
нувати певні завдання, якби Він не вибрав їх з-поміж 
чоловіків, які запропонували своє життя і які принесли 
таку саму жертву, як і Авраам.

А тепер Господь має Своїх Дванадцятьох і Своїх Сімде-
сятьох, і будуть покликатися інші кворуми сімдесятників” 5.

Дійсно, Табір Сіону був очищувальним вогнем для 
всіх добровольців загалом і для багатьох майбутніх 

керівників Господньої Церкви зокрема.
Досвід, здобутий добровольцями в Господньому 

війську, також був підготовкою для більш масивного 
переселення членів Церкви у майбутньому. Понад 20 
учасників Табору Сіону стали капітанами і лейтенанта-
ми під час двох великих переходів—перший відбувся 
через 4 роки і охопив переселення від 8000 до 10000 
людей з Міссурі до Іллінойсу 6, а другий—через 12 
років,—став великим переселенням на захід приблиз-
но 15000 святих останніх днів з Іллінойсу до Солоного 
озера та інших долин Скелястих гір. Як підготовче нав-
чання Табір Сіону мав величезну цінність для Церкви. 
1834 рік був часом, щоб показати і підготуватися до 
1838 і 1846 років.

Кожен з нас окремо і сім’ями також пройде перевір-
ку, відбір і підготовку, як це сталося з членами Табору 
Сіону. Писання і вчення Братів містять багато обіцянь 
того, що коли ми віримо в Господа Ісуса Христа, уклада-
ємо, шануємо і пам’ятаємо священні завіти і виконуємо 
Божі заповіді, то все це зміцнить нас, аби ми були готові 
до випробувань і перевірок земного життя, що поста-
нуть перед нами, змогли їх подолати й навчатися з них.

“У нас є багато таких, 
які вважають себе 
хорошими чоловіками 
і жінками, але їм треба 
бути хорошими для 
певної мети.



 Л и п е н ь  2 0 1 7  19

Провідники Господньої Церкви чітко визначили кіль-
ка колективних або загальних випробувань, через які 
ми можемо проходити в наші дні й у цьому поколінні. 
Будучи Президентом Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
Президент Езра Тефт Бенсон (1899–1994) у 1977 році 
здійняв свій пророчий голос застереження під час збо-
рів регіональних представників. Зараз я наведу велику 
цитату з послання Президента Бенсона і пропоную вам 
зосередити свою увагу на його своєчасній пораді:

“Кожне покоління має свої випробування і свою мож-
ливість відстоювати себе і доводити свою правоту. Чи 
хочете знати, яким буде одне з наших найскладніших 
випробувань? Послухайте слова застереження Бригама 
Янга: “Мої найбільші переживання за цей народ пов’я-
зані з тим, що вони розбагатіють у цій країні, забудуть 
Бога і Його народ, розжиріють і самі залишать Церкву 
й підуть до пекла. Цей народ знесе напади, пограбуван-
ня, бідність і різного виду переслідування й залишиться 
вірним. Але найбільше я боюся, що вони не знесуть 
багатства”.

Президент Бенсон продовжує: “Здається, що нам 
випали найважчі з усіх випробувань, бо сили зла маску-
ються все краще й діють все розумніше. Вони здаються 
менш загрозливими і їх все важче виявити. В той час 
як кожна перевірка на праведність включає боротьбу, 
ця перевірка навіть не здається перевіркою, не вима-
гає боротьби, тому може бути найоманливішою з усіх 
перевірок.

Чи знаєте ви, що мир і процвітання можуть зробити 
з людьми—вони можуть їх приспати. Книга Мормона 
застерігає нас про те, як Сатана в останні дні непоміт-
но вестиме нас у пекло. Господь має на землі певну 
кількість потенційних духовних гігантів, яких Він три-
мав упродовж шести тисяч років, аби вони допомогли 
переможно будувати царство, а диявол намагається 
їх приспати. Супротивник знає, що він, імовірно, не 
матиме великого успіху, якщо спонукатиме їх до здійс-
нення багатьох великих і огидних гріхів. Тож він хоче 
їх занурити в глибокий сон, подібно до Гулівера, у той 
же час зв’язуючи їх маленькими незначними гріхами 

бездіяльності. А на що спро-
можний сплячий, нейтралізо-
ваний, недієздатний велетень 
у ролі провідника?

У нас надто багато потен-
ційних духовних велетнів, які 
мають енергійніше розбудо-
вувати свої домівки, царство 
і країну. У нас є багато таких, 
які вважають себе хорошими 
чоловіками і жінками, але їм треба бути хорошими для 
певної мети—сильними патріархами, відважними місі-
онерами, доблесними працівниками у сфері сімейно-
історичної та храмової роботи, відданими патріотами, 
активними членами кворумів. Одним словом, нас необ-
хідно струснути і розбудити від духовної сплячки” 7.

Уявіть, що добробут, процвітання і легкість у наші 
дні можна порівняти або навіть вважати більшим 
випробуванням за переслідування і фізичні труднощі, 
які випали святим, що добровільно згодилися іти з 
Табором Сіону. Як описував пророк Мормон у своєму 
надзвичайному підсумку циклу гордовитості в 12 розді-
лі книги Геламана:

“І таким чином ми можемо бачити віроломність, 
а також нестійкість сердець дітей людських; так, ми 
можемо бачити, що Господь у Його великій безкінечній 
великодушності благословляє і дає процвітання тим, хто 
покладає довіру на Нього.

Так, і ми можемо бачити в той самий час, коли Він 
дає процвітання Своїм людям, так, збільшуючи їхні 
поля, їхні отари, і їхні стада, і їхнє золото, і срібло, і всі-
лякі коштовності кожного виду і роду; зберігаючи їхнє 
життя і визволяючи їх від рук їхніх ворогів; помʼякшую-
чи серця їхніх ворогів, щоб вони не оголошували воєн 
проти них; так, і в цілому роблячи все заради добробу-
ту і щастя Свого народу; так, тоді настає час, коли вони 
камʼяніють серцями своїми і забувають Господа Бога 
свого, і топчуть під ногами Святого—так, і все через 
їхній спокій і їхнє надзвичайно велике процвітання 
(Геламан 12:1–2).
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Урок, засвоєний завдяки спостереженню за  
Братами, навчанню від них та слідуванню за ними

Міцні святі в Господньому війську мали благосло-
вення спостерігати за Братами, навчатися від них і йти 
за ними. І сьогодні приклад і вірність відданих членів 
Табору Сіону може приносити нам велику користь.

У відповідь на пораду Парлі П. Пратта у квітні 1834 
року Уілфорд Вудрафф поїхав до Кертленда, шт. Огайо, 
щоб приєднатися до Табору Сіону. Розповідь брата 
Вудраффа про перші збори з пророком Джозефом 
Смітом дуже повчальна для всіх нас:

“Ось уперше в моєму житті я зустрівся з нашим улю-
бленим пророком Джозефом Смітом і розмовляв з ним, 
з цим чоловіком, якого Бог обрав, щоб передавати Його 
одкровення у ці останні дні. Моє перше враження не 
задовольнить тих, хто має упереджене уявлення, при-
таманне обмеженому розумінню, про те, яким пророк 
має бути і як він має виглядати. Воно могло б похитнути 
віру певних людей. Я застав його в той час, коли він 
разом зі своїм братом Гайрумом стріляв з пістолетів по 
мішені. Коли вони перестали стріляти, мене предста-
вили брату Джозефу, і він дуже приязно потиснув мені 
руку. Він запросив мене зупинитися в його домі під час 
перебування в Кертленді. Я з великою радістю прийняв 
це запрошення, і час, проведений з ним, став великою 
підтримкою і благословенням для мене” 9.

Мені впало у вічі, що брат Вудрафф, який мав мож-
ливість певний час жити в домі пророка і, безсумнівно, 
мав надзвичайну нагоду спостерігати його в повсяк-
денному житті, був благословенний очима, які бачили 
більше, ніж це “упереджене уявлення, притаманне 
обмеженому розумінню, про те, яким пророк має бути 
і як він має виглядати”. Такі хибні поняття затьмарюють 
бачення багатьох у сьогоденному світі, як у відновленій 
Господній Церкві, так і поза нею.

Після того як у 2004 році мене було покликано слу-
жити у Кворумі Дванадцятьох Апостолів, моє бачення 
того, як спостерігати за Братами, навчатися від них і йти 
за ними, кардинально змінилося. Зараз я щодня бачу 
індивідуальність, відмінність уподобань і благородство 

Я хочу, щоб ви звернули увагу на останню фразу 
в останньому вірші: “і все через їхній спокій і їхнє 
надзвичайно велике процвітання”.

Президент Гарольд Б. Лі (1899–1973) також навчав 
про випробування, яке поширюється на всіх нас у 
цей час: “У цю добу ми проходимо перевірку, ми 
проходимо випробування, ми долаємо кілька найваж-
чих перевірок і ймовірно не усвідомлюємо, наскільки 
важкими є ті випробування, через які проходимо. 
Раніше були вбивства, напади зловмисників, святих 
виганяли з їхніх будинків. Їх виганяли в пустелю, 
де вони голодували, і страждали, і замерзали. Вони 
прийшли сюди, в цю благословенну землю. Ми—
спадкоємці того, що вони дали нам. Але що ми роби-
мо з цим спадком? Сьогодні ми купаємося в розкошах, 
таких розкошах, яких ще не було за всю історію сві-
ту. Мабуть це і є найсуворішим випробуванням з усіх 
випробувань, яке ми мали в історії Церкви” 8.

Ці учення сучасних і давніх пророків про перевір-
ки й випробування останніх днів звучать резонно й 
урочисто. Але вони не повинні пригнічувати, і нам не 
слід боятися. Бо тих, у кого є очі, щоб бачити, й вуха, 
щоб чути, духовні застереження спонукають бути все 
більше пильними. Ми з вами живемо у “день попере-
дження” (УЗ 63:58). І оскільки ми отримували й будемо 
отримувати застереження, нам необхідно бути таки-
ми, як наставляв апостол Павло: “пильн[ими] з повною 
витривалістю” (Eфесянам 6:18). Коли ми пильні й гото-
ві, тоді нам дійсно немає чого боятися (див. УЗ 38:30).

Хто разом з Богом? Настав час показати, що і розу-
мом, і серцем ми готові прийняти ці натхненні засте-
реження й діяти відповідно. Настав час показати, що 
ми пильні й готуємося протистояти випробуванням 
останніх днів, якими є багатство і гординя, процвітан-
ня і спокій, жорстокосердя й забування про Господа, 
Бога нашого. Зараз настав час показати, що ми будемо 
вірними в усі часи і в усьому, що нам довірили наш 
Небесний Батько і Його Улюблений Син—і що ми 
будемо дотримуватися заповідей Божих та будемо 
ходити в праведності перед Ним (див. Aлма 53:20–21).
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характерів провідників цієї Церкви. Є люди, яких земні 
обмеження й недоліки Братів непокоять і зменшують у 
них віру. Як на мене, ці недосконалості сприяють зміц-
ненню віри. Відкритий Господом взірець управління в 
Його Церкві передбачає людську слабкість і враховує її 
вплив. Для мене є справжнім дивом бачити, як Господь 
здійснює Свою волю через Своїх служителів, незважаючи 
на недоліки й недосконалості Його обраних провідників. 
Ці чоловіки ніколи не заявляли, що є досконалими, і таки-
ми не є. Але безсумнівно, що вони покликані Богом.

Уілфорд Вудрафф, будучи в чині священика, увійшов 
у штат Міссурі з Господнім військом і пізніше заявляв, 
уже служачи членом Кворуму Дванадцятьох Апостолів: 
“Ми здобули досвід, який ніколи не змогли б здобути 
в інший спосіб. Ми мали привілей … пройти тисячу 
миль з [пророком] і бачити, як на нього впливає Дух 
Божий, як він отримував одкровення від Ісуса Христа і 
як виповнювалися ті одкровення. … Якби я не пішов з 
Табором Сіону, мене б тут сьогодні не було” 10.

В останню неділю квітня 1834 року Джозеф Сміт запро-
сив кількох провідників Церкви звернутися до доброволь-
ців Табору Сіону, які зібралися в приміщенні школи. Після 

того як брати виступили, пророк підвівся і сказав, що 
те навчання його зміцнило. Потім він пророкував:

“Я хочу сказати вам перед Господом, що про долю 
цієї Церкви і царства ви знаєте не більше, ніж дитя, яке 
сидить на колінах своєї матері. Ви не усвідомлюєте цьо-
го. … Сьогодні ви бачите тут лише жменьку священства, 
але ця Церква заповнить Північну і Південну Америку—
вона заповнить весь світ” 11.

Чоловіки, такі як Бригам Янг, Гебер Ч. Кімбол, Орсон 
Пратт і Уілфорд Вудрафф того вечора слухали пророка 
і багато навчалися від нього, а з плином років допома-
гали у здійсненні цього пророцтва. Які славетні мож-
ливості мали ці чоловіки—спостерігати за пророком, 
навчатися від нього і йти за ним.

Важливо, щоб усі ми пам’ятали, що можемо навчати-
ся не лише завдяки повчанням Братів, але і на прикладі 
їхнього життя. З огляду на величне бачення майбут-
нього зростання Церкви, яке озвучив пророк Джозеф 
Сміт, давайте зараз розглянемо силу його особистого 
прикладу у виконанні повсякденних і буденних, але 
таких необхідних справ. Джордж А. Сміт у своєму 
щоденнику описав реакцію пророка на щоденні 

Важливо, щоб усі 
ми пам’ятали, що 
можемо навчатися 
не лише завдяки 
повчанням Братів, 
але і на прикладі 
їхнього життя.
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учитель не був ні в чому кращим за учня; … і вони всі тру-
дилися, кожна людина згідно зі своїми силами” (Aлма 1:26).

З часу покликання генеральним авторитетом я нама-
гався спостерігати і навчатися, як деякі з моїх Братів 
справляються зі старінням організму або невідступними 
труднощами, спричиненими фізичними обмеженнями і 
постійним болем. Ви не можете знати й ніколи не дізна-
єтеся про особисті і беззвучні страждання, які пережи-
вають деякі з тих чоловіків під час свого привселюдного 
служіння, яке вони здійснюють від усього серця, всією 
міццю, розумом і силою. Служачи і спостерігаючи за 
Президентом Гордоном Б. Хінклі (1910–2008), прези-
дентом Джеймсом Е. Фаустом (1920–2007), старійши-
ною Джозефом Б. Віртліном (1917–2008), президентом 
Бойдом К. Пекером (1924–2015), старійшиною Л. 
Томом Перрі (1922–2015), старійшиною Річардом Г. 
Скоттом (1928–2015) та багатьма іншими товариша-
ми в апостольському служінні я по праву можу чітко 
і авторитетно проголосити, що брати, з якими я слу-
жу, є воїнами—благородними й високодуховними 
воїнами—в істинному і найдивовижнішому сенсі цього 
слова! Їхнє терпіння, наполегливість і відвага дають їм 

випробування під час походу до Міссурі.
“Пророк Джозеф повною мірою розділяв усі наванта-

ження впродовж усього переходу. Крім того, що він дбав 
про забезпечення Табору й здійснював керівництво, 
більшість часу він ішов пішки і, як і у всіх інших, його 
збиті ноги боліли від кривавих мозолів. … Але упродовж 
усього переходу він ніколи не ремствував і не скаржив-
ся, в той час як більшість чоловіків у Таборі скаржилися 
йому на біль у пальцях ніг, натерті до мозолів ступні, 
довгі переходи, скромний запас продовольства, пога-
ну якість хліба, недоброякісне кукурудзяне борошно, 
прогіркле масло, надто концентрований мед, несвіжий 
бекон і сир та інше. Навіть собака не міг загавкати без 
того, щоб деякі чоловіки відразу ж не поскаржилися 
Джозефу. Якщо вони розбивали табір біля джерела з 
поганою водою, це спричиняло майже бунт; хоча ми 
були Табором Сіону, багато з нас не молилися, не були 
вдумливими, легковажили, не дослухалися до порад, 
були нерозумними або диявольськими, і ми цього не 
знали. Джозеф мав терпіти нас і наставляти, як дітей” 12.

Джозеф був великим прикладом принципу, якого навчав 
Алма: “Бо проповідник не був кращим за слухача, і також 

“Хто разом з Богом?” 
Зараз настав час це 
виявити, слухаючи й 
виконуючи поради 
сучасних апостолів і 
пророків, покликаних 
Богом.
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сили “просуватися вперед з непохитною вірою в  
Христа” (2 Нефій 31:20), що є гідним наслідування.

Президент Лі застерігав про ще одне випробування, яке 
поширюється на всіх нас і яке стає все складнішим у цьо-
му поколінні: “Зараз ми проходимо ще одну перевірку—
період, який можна назвати хитромудрістю. Це час, коли 
є багато розумних людей, які не бажають слухати смирен-
них пророків Господа. … Це досить сувора перевірка” 13.

Перевірка на хитромудрість іде поруч з перевіркою 
на заможність. Як важливо для кожного з нас спостеріга-
ти за Братами, навчатися від них і йти за ними.

“Хто разом з Богом?” Зараз настав час це виявити, 
слухаючи й виконуючи поради сучасних апостолів і 
пророків, покликаних Богом у ці останні дні, щоб нагля-
дати за Його роботою на землі та скеровувати її. Зараз 
настав час показати, що ми віримо в те, що Боже “слово 
не минеться, але все буде здійснено, чи [Його] власним 
голосом, чи голосом [Його] слуг, все одно” (УЗ 1:38). 
Зараз настав час це показати. Час вже настав!

Наш власний Табір Сіону
У певний момент нашого життя ми отримаємо 

запрошення іти з нашим особистим Табором Сіону. 
Час запрошення буде різним, і окремі труднощі, які 
зустрінуться на нашому шляху, будуть відрізняти-
ся. Але наша постійна і послідовна відповідь на це 
неминуче покликання зрештою буде відповіддю на 
запитання “Хто разом з Богом?”

Час показувати це—зараз, сьогодні, завтра і завж-
ди. Тож завжди пам’ятаймо як поєднуються уроки 
перевірки, відбору і підготовки зі спостереженням 
за Братами, навчанням від них та наслідуванням 
їхнього прикладу. ◼
З виступу на духовному вечорі під час Тижня освіти “Who’s on the 
Lord’s Side? Now Is the Time to Show” (Хто разом з Богом, хто? Вже 
треба з’ясувать), виголошеному в Університеті Бригама Янга—
Айдахо 30 липня 2010 р.
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Метт Мак-Брайд і Джеймс Голдберг
Відділ історії Церкви

У 56-річного Френса Леккваті на очах з’явилися 
сльози, коли він сидів навпроти Олева Таїма, 
свого президента колу. Президент Таїм щойно 

запитав його думку стосовно створення філії Церкви у 
рідному поселенні Френса—в Соуето, Південна Африка.

“А чого ж ви плачете? Я вас образив”,—запитав  
Президент Таїм.

“Ні,—відповів Френс.— Це вперше у Південній  
Африці білий чоловік запитує мою думку перед тим,  
як прийняти рішення”.

Життя за часів апартеїду
То був 1981 рік. У той час чорні й білі люди в 

Південній Африці були розділені системою законів, 
яка мала назву апартеїд. Це юридичне поділення, в 
поєднанні з церковними обмеженнями щодо висвячен-
ня чорношкірих африканських чоловіків у священство, 

Вгорі: Пляж було початково створено лише для білих від-
повідно до суворих законів апартеїду в Південній Африці.
Справа: Протест у Йоганнесбурзі в 1952 році, метою якого 
був заклик до свободи та рівності.

Навчитися  ПЕРШІ РАСОВО 
ЗМІШАНІ 
ПРИХОДИ У 
ПІВДЕННІЙ АФРИЦІслухати   
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довгий час означало, що Церква не може 
успішно розвиватися серед чорношкі-
рих мешканців Південно-Африканської 
Республіки. Новий день зажеврів у 1978 
році, коли Президент Спансер В. Кімбол 
отримав одкровення, що усунуло обме-
ження на отримання священства, але 
труднощі, викликані сегрегацією і недові-
рою між расами, яка існувала в культурі, 
залишилися.

Переважна більшість чорношкірих 
мешканців Південної Африки жила в 

Бути піонером расової інтеграції також бувало 
морально нелегко. Джосія Мохапі згадує, як випадково 
почув у церкві образливе висловлювання на адресу 
чорношкірих від шестирічного білого хлопчика. “Чесно 
кажучи, мене кинуло в жар,—пригадує Джосія.— 
Але потім я почув, як мама цього хлопчика сказала: 
“Церква—для всіх”. Втішений цим нагадуванням, Джосія 
заспокоївся.

Філія в Соуето?
Президент Таїм знав про фізичні та психологічні 

труднощі чорношкірих членів Церкви. Він подумав про 
організацію філії в Соуето, аби поїздка не була важкою, 
але не хотів також, аби чорношкірі члени Церкви поду-
мали, ніби їм не раді в Йоганнесбурзі. Перш ніж робити 
якісь кроки, він вирішив поговорити з членами Церкви з 
Соуето, такими як Френс, аби дізнатися, що відчувають 
вони. Вони дали чітку відповідь: “Ми б хотіли заснувати 
Церкву в Соуето”.

Президент Таїм визначив досвідчених провідників, які 
могли б опікати новонавернених. Він провів співбесіди 

поселеннях, як правило, на околицях міст, таких як 
Йоганнесбург, де жили білі люди. Соуето (Soweto)—
скорочення для South Western Townships (поселення 
на південному сході), було одним з найбільших. Білі 
люди рідко заїжджали в це поселення, а до чор-
ношкірих, які їздили в міста, рідко ставилися як до 
рівні білим.

Френс і його сім’я належали до невеликої групи з 
Соуето, яка прийняла єванге-
лію в 1970-х роках. Спочатку 
вони відвідували Йоганнес-
бурзький приход. Син Френ-
са, Джонас, згадує, що сім’я 
піднімалася кожної неділі о 4 
ранку, аби встигнути на пер-
ший поїзд до Йоганнесбурга, 
а потім ще довго пішки йшла 
до каплиці, щоб потрапити 

на недільне богослужіння, яке починалося о 9 ранку. 
Сім’я завжди приходила рано—хоча іноді дітям було 
важко не заснути на Початковому товаристві!ВН
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“Ми могли не 

погоджуватися з 

тим, що відбувалося 

поза церквою, але 

ми погоджувалися 

з доктриною”.

Перша чорношкіра президент Товариства допомоги в Південній Африці 
Джулія Мавімбела бере участь у церемонії початку будівництва нової 
будівлі для філії в Соуето в 1991 році. (Див. Її історію в наступній статті). 
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з понад 200 членами Церкви в Йоганнесбурзі і зрештою 
покликав 40 з них приєднатися до нової філії й залиша-
тися в ній, поки місцеві провідники групи піонерів не 
будуть достатньо підготовлені.

Так само як чорношкірим 
членам Церкви доводилося 
їхати в іншу частину міста і 
адаптуватися до іншої куль-
тури, аби відвідувати Йоган-
несбурзький приход, так 
само білим членам Церкви 
необхідно було пристосува-
тися до нового середовища 
і культури, поки вони слу-
житимуть в Соуето. Не все 
було безхмарно. Морін ван 
Зил, біла член Церкви, яку 

покликали служити президентом Початкового товари-
ства, нічого не мала на увазі, коли однієї неділі вибрала 
тогочасний гімн Південної Африки вступним гімном для 
зборів Товариства допомоги. Однак невдовзі вона дізна-
лася, що чорношкірі південноафриканці вважають гімн 
символом апартеїду і що багато чорношкірих сестер 
були ображені вибором пісні.

Білі й чорні члени однаковою мірою могли легко 
занепасти духом внаслідок таких непорозумінь, але 
натомість вони вирішили вбачати в них можливості для 
обговорення і покращення. “Ми ділилися усім,—згадує 
Морін.— Чорношкірі розповідали, що для них є образ-
ливим, і ми, білі, казали, що є образливим для нас. Вони 
розповідали, як вони робили певні речі, а ми—як це 
робили ми. І то був чудовий час спільного навчання”.

Коли філія в Соуето зросла і зміцніла, почали з’являти-
ся філії в інших поселеннях за тією ж моделлю. Кхумбу-
лані Мдлетше був юнаком і жив у поселенні Ква-Машу 
біля Дурбана. Коли він приєднався до Церкви в 1980 

році, то мав підозріле ставлення до білих людей, як і 
більшість чорношкірих юнаків Південної Африки. Але 
досвід, здобутий завдяки поклонінню в інтегрованій 
філії, змінив його бачення.

Клей, який поєднує людей
У 1982 році Кхумбулані та кількох інших молодих 

чоловіків з його філії запросили на конференцію для 
дорослої молоді. Його президент філії—білий брат на 
ім’я Джон Манфорд, хотів, аби юнаки виглядали якнай-
краще, хоча мало хто з них мав гарний одяг. Він взяв 
одяг зі своєї шафи і роздав костюми юнакам, які одяга-
ли їх під час конференції. Наступної неділі президент 
Манфорд був у костюмі, який позичав Кхумбулані. “Я 
не міг навіть уявити, щоб білий чоловік носив той самий 
одяг, який був на мені,—пригадує Кхумбулані,—але 

“Ми можемо 

змінювати сприйняття 

шляхом отримання 

досвіду. Нам усім 

потрібен цей 

практичний досвід, 

який змушуватиме 

нас змінюватися”.

Прапор Південної Африки було схвалено в 1994 році як 
символ єдності після закінчення періоду апартеїду. Чорний, 
жовтий і зелений символізують Африканський Національ-
ний Конгрес, а червоний, білий і блакитний символізують 
Бурські Республіки.
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такий чоловік був. Він почав допомагати мені по-іншо-
му сприймати білих, ніж раніше”.

Зараз територіальний сімдесятник, старійшина 
Мдлетше зазначає: “Нам усім потрібен був той життєвий 
досвід, який допоміг нам змінитися”.

Апартеїд у Південній Африці закінчився в 1994 році. 
Хоча багато церковних підрозділів на сьогоднішній 
день існують переважно в чорних або переважно білих 
районах, більша свобода означає, що більша кількість 
районів є змішаними. Як і піонери перших філій у посе-
леннях, члени Церкви різного походження поклоняють-
ся і разом працюють над розбудовою царства Божого.

Теперішній президент колу в Соуето, Тхабо Лебетоа, 
каже, що євангелія є тим клеєм, який поєднує людей разом 
у часи поділу. “Ми могли не погоджуватися з тим, що від-
бувалося поза церквою, з політикою та іншими речами,—
зазначає він,—але ми погоджувалися з доктриною”. 
Опираючись на цю спільну основу, люди можуть навчати-
ся з того, що їх відрізняє, у той же час обережно радячись 
і слухаючи з духовною проникливістю. “Найважливі-
шим у провідництві є здатність слухати людей,—радить 

президент Лебетоа.— Слухати, щоб зрозуміти. Слухати, 
щоб відчувати. Слухати, щоб отримувати натхнення”.

Тоба Карл-Халла, донька одного з перших членів філії 
в Соуето Джулії Мавімбели, погоджується, що вислухо-
вування допомагає уникати неминучих непорозумінь, 
які можуть перерости в болісне розділення. “Я повинна 
слухати, аби зрозуміти поганий настрій людини, яка, 
можливо, мені здаватиметься кривдником”,—каже вона.

Старійшина Мдлетше заохочує південноафриканців 
у цей час знаходити силу у відмінностях, у першу чергу 
шляхом нарад. “Господу це сподобалося б,—зазначає 
він,—щоб люди різних соціальних верств сідали за стіл 
і обговорювали питання”. Його заклик до місцевих про-
відників по всій Церкві такий—продовжувати виховува-
ти провідників різного соціального статусу, так само як 
старше покоління підтримувало його. Відкриваючи для 
Церкви нові райони й організовуючи нові групи, “ви не 
знайдете там досвідчених людей,—зазначає він.— Але ви 
збагачуєте досвід Церкви. Ви здобуваєте досвід, залучаю-
чи людей до подій і спонукаючи їх працювати разом”. ◼
Цитати взято з інтерв’ю, проведених автором у 2015 році.
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Життя Джулії Мавімбели рап-
тово змінилося в 1955 році, 

коли її чоловік Джон загинув у 
автокатастрофі. На місці аварії було 
видно, що інша людина, причетна 
до нещасного випадку, якийсь білий 
чоловік виїхав на смугу Джона. 
Однак тому чоловікові це не було 
зараховано за помилку. Натомість 
білий поліцейський сказав, що 
чорношкірі є поганими водіями, 
тож винуватцем аварії є Джон 1.

Джулії було 37 років, у неї було 
четверо дітей і вона чекала на п’я-
ту дитину. Вона відчувала на собі 
несправедливість расизму, поліції та 
системи правосуддя. Однак згодом 
вона навчилася не піддаватися пога-
ним почуттям. Натомість усе життя 
вона присвятила намаганням зціли-
тися і зцілити свою улюблену країну 
подібним до Христового служінням. 
Це стало можливим завдяки її любові 
до рідної землі, її вірі в Бога і відда-
ності принципам своєї віри, які вона 
сповідувала у повсякденному житті.

Джулія народилася в 1917 році 
й була найменшою з п’ятьох дітей. 
Її батько помер, коли Джулії було 
5. Матері довелося самостійно вихо-
вувати дітей, шукати роботу прачки 
та прибиральниці.

Мати Джулії була релігійною 
жінкою, яка навчала своїх дітей 

Зцілення улюбленої 
країни: віра Джулії 
Мавімбели

Метью К. Хейсс
Відділ історії Церкви

Біблії. “Мати навчила мене прийма-
ти гіркі моменти життя і заохочувала 
ніколи не озиратися назад, але йти 
вперед”,—розповідала Джулія. Мама 
Джулії також розуміла важливість 
освіти і робила все можливе, зважа-
ючи на обмежені засоби, аби її діти 
отримали шкільну освіту.

Джулія продовжила своє навчання 
і освіту й працювала вчителькою та 
директором школи, поки в 1946 році 
не познайомилася з Джоном Мавімбе-
лою і не вийшла за нього заміж. Джон 
був власником бакалійного і м’ясного 
магазинів. Джулія облишила роботу 
і почала працювати там. Разом вони 
побудували дім і народили дітей. 
Незважаючи на обмеження апартеї-
ду, життя було хорошим. Однак усе 
змінилося після смерті Джона.

На надгробку чоловіка Джулія 
написала такі слова:

Джон Філліп Корлі Мавімбела
З любов’ю
Від дружини та сім’ї.
Але гіркота залишилася.
Нехай його душа спочиває в мирі.

Згадуючи про четвертий рядок, 
Джулія сказала: “У той час, коли це 
було написано, гіркота, яка зали-
шилася, була ненавистю—до чоло-
віка, який був причиною аварії, до 
поліцейського, який збрехав, [і] до 

суду, який поклав відповідальність 
на мого чоловіка за автокатастрофу, 
що забрала його життя” 2. Одним 
з найбільших випробувань було 
подолання тієї гіркоти і злості.

Невдовзі після смерті чоловіка, 
в одну з ночей “неспокійного сну” 
Джулії уві сні явився Джон, дав їй 
кілька робочих халатів і сказав: 
“Берися до роботи”. Описуючи вра-
ження від цього сну, вона сказала: 
“Я знайшла спосіб відволікатися від 
переживань тих років, і це завдяки 
громадському служінню”.

Через 20 років, у середині 1970-х 
років, реакція чорношкірих на апар-
теїд переросла з мирних протестів у 
акти насильства. Одним з епіцентрів 
спалахів насильства було Соуето, 
де жила Джулія. Вона розповідала: 
“Соуето стало відрізнятися від усіх 
інших місць, які ми знали—воно 
стало схожим на поле бою”.

Джулія боялася, що її загоєні 
почуття гіркоти знову загостряться: 
“Минуло понад 20 років з часу заги-
белі Джона, але я все ще відчувала 

Джулія познайомилася з Джоном і 
вийшла за нього заміж у 1946 році.
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біль тієї події”. Намагаючись знайти 
зцілення, як для себе, так і для свого 
народу, Джулія подумала: “Можливо, 
якщо я зможу навчити дітей люби-
ти працювати на землі, не все буде 
втрачено”. Вона заснувала громад-
ський сад, що символізував надію для 
людей, які знали лише страх і злість.

Коли вона працювала з дітьми 
у своєму громадському саду, вона 
навчала їх: “Давайте скопаємо землю 
гірких почуттів, посіємо в неї насін-
ня любові й побачимо, які плоди це 
нам принесе. … Любов не з’явиться, 
якщо ми не будемо прощати іншим”.

Вона розповідала: “Глибоко в серці 
я знала, що скопую свої власні гіркі 
почуття, прощаючи тим, хто завдав 
мені болю”. Гіркота, що залишилася 
після смерті Джона, почала зникати.

У 1981 році Джулія познайо-
милася з Церквою. Місіонери, які 
здійснювали громадське служіння 
в Соуето, побачили, що центр для 
хлопчиків потребував негайного 
ремонту. Упродовж кількох тижнів 
вони прибирали приміщення 3.

Одного дня Джулію попросили 
служити в тому ж клубі для хлоп-
чиків. Коли вона прийшла, то була 
вражена, побачивши “двох білих 
хлопців, які лопатами копали зем-
лю”. Місіонери запитали, чи можуть 
прийти до неї додому і поділитися 
посланням. Через три дні старійши-
на Девід Мак-Коумбс і Джоел Хітон 
прийшли в своєму місіонерському 
одязі та з іменними табличками.

Джулія сказала, що два перші 
місіонерські уроки “в одне вухо 

влітали, а в інше вилітали”. Але під 
час третьої зустрічі місіонери запи-
тали про фотографію Джулії і Джо-
на на стіні. Вона сказала, що чоловік 
помер, а місіонери відчули спону-
кання розповісти про план спасіння 
і хрищення за померлих. Джулія 
розповідала: “Тоді я почала слуха-
ти, по-справжньому слухати своїм 
серцем. … Коли місіонери навчали 
мене принципу вічних стосунків, у 
мене було відчуття, що є можливість 
бути з батьками і чоловіком”. Джулія 
охристилася через 5 місяців.

Через місяць після хрищення 
Джулія виступала на конференції 
колу. “Коли я йшла до трибуни,—
розповідала вона,—думаю, що 
всі були просто шоковані. Вони 
вперше бачили, щоб чорношкіра 
людина виступала на конферен-
ції—можливо, то вперше хтось чув, 
щоб чорношкіра людина зверталася 
до аудиторії”. Вона відчула спону-
кання розповісти про смерть свого 
чоловіка і роки подолання трудно-
щів. Вона розповіла про свої гіркі 
почуття і про те, як вона “нарешті 
знайшла церкву, яка змогла навчити 
мене по-справжньому прощати”.

Однак її боротьба з непорозумін-
ням і упередженим ставленням не 
закінчилася навіть тоді, коли в 1994 
році з апартеїдом було покінчено.

Старійшина Дейл Г. Ренлунд, 
з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, у своєму виступі на квітневій 

генеральній конференції 2015 року 
“Святі останніх днів не припи-
няють намагань” розповідав про 
випадок із Джулією та її дочкою 
Тобою, який з ними стався, коли 
вони побачили, що “деякі білі члени 
Церкви ставляться до них зовсім не 
доброзичливо”. Тоба поскаржилася 
на те, як до неї поставилися. Те, що 
могло бути легким приводом для 
того, щоб залишити Церкву, стало 
безцінним навчальним моментом. 
Джулія відповіла: “О, Тоба, Церква 
схожа на велику лікарню, і всі ми 
хворі, кожен на щось своє. Ми 
приходимо до Церкви, щоб нам 
допомогли” 4.

Джулія зрозуміла, що зцілення 
було можливе завдяки євангелії Ісуса 
Христа не лише для неї, але для 
всього її народу. Її служіння в Йоган-
несбурзькому Південноафрикан-
ському храмі навчило її, що у храмі 
“немає африканської мови. Немає 
англійської. Немає ні мови сіту, ні 
зулу. Там ви маєте відчуття єдності”.

Джулія Мавімбела померла 16 
липня 2000 року. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Крім зазначеного, цитати взято з 

Laura Harper, “‘Mother of Soweto’: Julia 
Mavimbela, Apartheid Peace-Maker and 
Latter-day Saint”, неопублікований 
рукопис, Бібліотека історії Церкви, 
Солт-Лейк-Сіті.

 2. У тексті Харпер слово lamp (лампа)  
використовується замість слова lump  
(гіркота). Однак Тоба підтвердила, що 
слово, вигравіюване на могилі, це lump

 3. Слова Девіда Лоуренса Мак-Коумбса, з 
інтерв’ю, проведеного автором 25  
серпня 2015 року.

 4. Дейл Г. Ренлунд, “Святі останніх днів не 
припиняють намагань”, Ліягона, трав. 
2015, с. 57.

Внизу: під час апартеїду Джулія започат-
кувала громадський сад, щоб навчати 
дітей того, що “не все втрачено”. 
Справа: Джулія у національній 
зулуській сукні і також під час служін-
ня в Йоганнесбурзькому Південноаф-
риканському храмі.
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У готелі Хосе знайшов старійшину 
Джеймса З. Стюарта, який займався корек-
турою друкованого примірника брошури 
Парлі П. Пратта Voz de Amonestación—тієї 
брошури, яку Десідерія бачила уві сні. 
Після того як Хосе поговорив зі старійши-
ною Стюартом про сон Десідерії, місіонер 
дав Хосе кілька інших церковних брошур, 
оскільки Voz de Amonestación ще не було 
завершено і старійшина Стюарт записав 
цю цікаву розмову у свій щоденник 3.

Пройшовши багато курних миль, Хосе 
повернувся до матері. Дізнавшись, що 
брошура дійсно існує, Десідерія зрозуміла, 
що сон справдився. Вона вивчила принесе-
ні Хосе брошури і основоположні вчення 
євангелії, що містилися в них, які зворуши-
ли її душу. Жінка захотіла охриститися.

Зустріч з місіонерами
Оскільки старійшина Стюарт все ще 

закінчував Voz de Amonestación, старійшину 
Мелітона Трехо, місіонера з Іспанії, присла-
ли до Нопали, щоб знайти Десідерію і Хосе. 

Клінтон Д. Крістенсен
Відділ історії Церкви

Якось уночі на початку 1880 року 
Десідерія Яньєс спала в затишному 
селі, розташованому на порослих 

кактусами пагорбах у Нопалі, Мексика. 
У своєму сні вона побачила брошуру 
під назвою Voz de Amonestación (Голос 
застереження), яка змінить її життя і 
надасть духовне скерування. Коли вона 
прокинулася, то знала, що чоловік, який 
видає брошуру, знаходиться в Мехіко 1. 
Вона також розуміла, що фізично не 
зможе дістатися до міста, розташованого 
за 120 км, але вона вирішила, що буде 
діяти за спонуканнями, отриманими у сні, 
і знайде рішення.

Віра сім’ї
Десідерія розповіла про свій сон 

синові—Хосе. Він повірив їй і замість 
неї поїхав у Мехіко. Він почав актив-
но розмовляти з людьми і врешті-решт 
познайомився з членом Церкви Плотіно 
Родаканаті, який направив його до готе-
лю Сан-Карлос 2.

Десідерія Яньєс:  

Після того як 
завдяки сну 

вона знайш-
ла відновлену 
євангелію, ця 
перша свята 

останніх днів 
у Мексиці ста-

ла непохит-
ною піонеркою 

Церкви.
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22 квітня 1880 року старійшина Трехо 
охристив Десідерію Кінтанар де Яньєс, 
Хосе Марію Яньєса і дочку Хосе—
Кармен. Десідерія була 22 людиною, 
охрищеною в Мексиканській місії, і пер-
шою жінкою в центральній Мексиці 4.

Пізніше того ж року Хосе знову при-
їжджав до Мехіко і повернувся додому 
з 10 примірниками брошури Голос 
попередження. Десідерія нарешті 
отримала брошуру, яку бачила уві сні. 
Для неї брошура була матеріальним 
нагадуванням того, як Господь звер-
нувся до неї особисто і привів її до 
відновленої євангелії.



Перша Книга Мормона  
іспанською мовою

У 72-річному віці Десідерія зрозуміла, що її здоров’я 
погіршується. У 1886 році вона вже не виходила зі свого 
маленького будиночка в Сан-Лопес поблизу Нопали. 
Одного жахливого вечора грабіжники увірвалися в її 
дім, побили її та втекли з 3000 американських доларів 5. 
Десідерія вижила. Замість того щоб упасти у відчай, 
Десідерія з вірою чекала на Господню допомогу. Вона 
вже зрозуміла, завдяки своєму сну, що Господь знає про 
її ситуацію.

Тоді у жовтні 1886 року один з апостолів і два пре-
зиденти місій несподівано приїхали у ту місцевість. 
Хосе Яньєс розповів їм про страждання своєї матері. 
Брати швидко приїхали у дім Десідерії. Десідерія 
була рада зустрічі зі старійшиною Ерастусом Сноу, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, і попросила його 
покласти руки їй на голову для надання благословення 
священства.

Під час візиту братів новий президент місії Хорас 
Каммінгс здивував Десідерію важливою новиною. Він 
сказав їй, що перший переклад Книги Мормона іспан-
ською мовою знаходиться на завершальній стадії у 

Солт-Лейк-Сіті. Десідерія відразу ж попросила примір-
ник Писань, які мали надійти.

Через місяць президент Каммінгс повернувся в дім 
Десідерії з примірником книги. Він так написав про цю 
зустріч: “Відвідав літню сестру Яньєс, яка вже недієздат-
на, і подарував їй не переплетену Книгу Мормона, яку 
я попросив прислати з Юти. То був перший примірник 
іспанською мовою, який ми отримали в Мексиці. … 
Здається, вона була дуже задоволена” 6. То був останній 
візит місіонера до Десідерії за її життя на землі.

Відокремлена, але не забута
У 1889 році, рівно через 10 років після того як відновле-

на євангелія з’явилася у центральній Мексиці, провідники 
Церкви відчули спонукання перемістити обмежені ресур-
си Церкви для створення колоній на півночі Мексики. 
Члени Церкви поблизу Мехіко, знаходячись на відстані 
1600 км від колоній, почувалися як вівці без пастиря, 
оскільки місіонери переїхали на північ. Хоча Десідерію 
оточувала її сім’я, вона знала, що їм доведеться жити за 
євангелією в ізоляції. Це означало, що за життя вона ніко-
ли не матиме благословення приєднатися до Товариства 
допомоги або отримати храмові благословення.
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оскільки вона і її сім’я жили за євангелією в ізоляції від 
основної Церкви, але вона втрималася. Вона знала, що 
Бог дбає про неї і наглядає за тією невеличкою части-
ною світу, де вона жила.

Хоча Десідерія не могла виходити з дому, вона стала 
прикладом віри, старанності, послуху і сили не лише 
для своєї сім’ї, але також для кожного з нас у наших 
намаганнях зберігати піонерський дух. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Див. Alonzo L. Taylor Mission Papers, July 10, 1903, і Mexican Mission 

Manuscript History and Historical Reports, July 7, 1903, Church History 
Library, Salt Lake City.

 2. Див. Taylor Mission Papers, July 10, 1903, і James Z. Stewart Papers, 
Feb. 17, 1880, Church History Library.

 3. Див. Stewart Papers, Feb. 17, 1880.
 4. Див. Moses Thatcher, Journal, Nov. 20, 1879, і Stewart Papers, Apr. 26 

and June 20, 1880, Church History Library. Десідерія була першою 
жінкою, охрищеною після відкриття Мексиканської місії у 1879 
році в Мехіко. Однак коротка місіонерська поїздка до північного 
міста Ермосільйо в 1877 році закінчилася хрищенням п’ятьох осіб 
у найближчому селі, серед яких була Марія Ла Крус Парос, перша 
відома мексиканська навернена. У офіційних записах Мексикан-
ської місії, які велися Мозесом Тетчером, Десідерія Яньєс фігурує 
як перша жінка, навернена до євангелії, в той час як насправді 
вона була другою. Див. також Louis Garff Reminiscences, undated, 
Church History Library.

 5. Див. Horace H. Cummings Papers, Oct. 24, 1886, Church History 
Library.

 6. Cummings Papers, Nov. 29, 1886.
 7. Taylor Mission Papers, July 10, 1903.

Але вона знала, що Господь знає її. Через Своїх слу-
жителів Господь виявив своє бажання служити кожному 
в Своїй кошарі. Завдяки сну, благословенню священства 
і Книзі Мормона Десідерія могла свідчити про абсолют-
ну впевненість у тому, що Бог піклується про її духовні 
й мирські потреби. Хоча це знання не захищало від 
труднощів і випробувань у житті, воно давало їй упев-
неність, що Господь завжди полегшить її тягарі.

Довготривалий спадок
У 1903 році місіонери знову повернулися на південь 

Мексики. То був перший візит, починаючи з 1886 року. 
Вони зустрілися з Хосе, який коротко розповів, що 
Десідерія витерпіла до кінця і залишила спадок віри, 
сказавши, що і його дружина, і його мати “померли, 
маючи непохитну віру в мормонізм” і що він “сподіва-
ється померти у мормонській вірі” 7.

Після свого сну Десідерія обрала шлях євангелії, 
ставши латиноамериканською піонеркою в Церкві. 
Насіння віри, посіяне нею завдяки сну в 1880 році, 
не загинуло; воно проросло, оскільки Десідерія укла-
ла завіт хрищення і витерпіла випробування з вірою. 
Десідерія могла легко залишити той духовний шлях, 
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Камі Крукстон

В моєму розумінні батьківство було таким: гарно одягнені завжди 
чисті діти, які бездоганно поводяться. Я швидко зрозуміла, що 
образ, який я плекала, був нереальним. Я навчилася спокійно 

сприймати безлад у домі й сопливі носи, бо знала, що вони є складовою 
найвеличніших благословень у моєму житті. Але те, чого я ніколи не 
уявляла—це як важко буде виховувати дітей, особливо мого сина Бреда.

Бред прийшов у це життя невинним, як і всі діти, але невдовзі ми зро-
зуміли, що він був іншим. Він не міг ходити в ясельну групу без чоловіка 
або без мене, бо був надто агресивним. Коли він підріс і грався з іншими 
дітьми, йому потрібен був постійний нагляд. Коли ми шукали допомоги, 
нам казали, що слід поводитися з ним більш послідовно. Ми робили все, 
що можна було: шукали допомоги в Інтернеті, читали книжки з вихо-
вання дітей і розпитували лікарів та родичів. Нарешті, коли Бред пішов 
у школу, йому поставили діагноз: синдром дефіциту уваги і гіперактив-
ність, або СДУГ, а також знайшли масу інших проблем.

Вперше за весь час у нас зажевріла надія. Тепер, коли є діагноз, ми 
можемо розробити план лікування. Ми сподівалися, що Бред добре реа-

гуватиме на ліки, які допомагали іншим. На жаль, поведінка Бреда після 
прийому ліків була гіршою, ніж без них, тож нам довелося відмовити-
ся від них. Мені здавалося, що тане остання моя надія.

Одного дня, коли Бреду було 6 років, мені довелося справлятися 
з одним із багатьох його щоденних спалахів гніву. Я хотіла здатися. 

Я пішла до своєї кімнати, щоб побути на самоті. По щоках котилися 
сльози. Я просила в молитві сил, щоб витерпіти підготовку до сну. Як я 
могла з усім цим справлятися день за днем? Мені здавалося, що я біль-
ше не зможу терпіти. Чи розумів Небесний Батько, як це було важко? 

Виховувати 
сина  

РАЗОМ з БОГОМ

Коли я навчи-
лася засто-
совувати 
доступні для 
мене духовні 
ресурси, то від-
крила для себе 
море ідей того, 
як допомогти 
синові та кра-
ще справляти-
ся з власними 
труднощами.



Якщо Він дійсно мене любить, міркувала 
я, Він зніме з мене цей тягар і дасть сино-
ві нормальне життя. Такі думки і почуття 
охоплювали мене кожного разу, коли 
випробування ставали гіршими, замість 
того щоб полегшуватися.

Істинна природа випробувань
Я думала, що розумію випробування. За 

планом ми маємо проходити через них як 
горщик, який нагрівають у печі. Нас помі-
щають у вогонь, виймають з вогню, потім 
життя повертається у звичне русло аж до 
наступного нагрівання й загартування. Але 
це випробування тягнулося роками і ніко-
ли не минало. Я відчувала тиск величезно-
го тягаря, а почуття безпорадності ставило 
мене на коліна.

Саме тоді я зрозуміла, що місцем, куди 
мені треба звертатися за втішенням, є 
храм. Через натхнення я зрозуміла, що ми 
не обираємо випробування, які бувають у 
цьому житті, або те, як довго вони тягнуть-
ся. Те, що ми можемо контролювати,—це 
спосіб мислення і дії, коли випробування 
приходять.

Я усвідомила, що причина, з якої мені 
було себе шкода, полягала в тому, що я 
допустила у свій розум жалість до себе. 
Найперше, що я вирішила зробити,—зупи-
нити негативні думки, які засіли в голові, 
наприклад такі: “Це нечесно”, “Я не можу 
цього зробити”, “Чому Бред не може бути 
нормальним?”, або ще найгірше звинува-
чення: “Я така погана мати”. Я багато пра-

цювала, щоб зупинити негативні голоси 
в розумі, і я бачила, що мій справж-

ній голос сповнюється більшого 
терпіння й любові під час спіл-
кування з усіма моїми дітьми.

Я також заохочувала позитивні думки. 
Я почала думати: “Ти чудово справляєшся” 
і я хвалила сама себе: “Ти стрималася і не 
накричала. Продовжуй так і далі!”

Покладатися на Бога
Після особливо важкого дня я попроси-

ла чоловіка дати мені благословення. Під 
час благословення мені нагадали, що я 
дочка Бога і що Він знає мене і мої потре-
би, і що мій син є сином Бога. Бред у пер-
шу чергу був сином Бога, а ми з чоловіком 
у партнерстві з Богом виховуємо Бреда. 
Я зрозуміла, що не використовувала всіх 
засобів, які це партнерство надає мені. Ми 
з чоловіком дослідили і відкрили багато 
ресурсів, які допомогли нам, але ми забули 
найважливіший: молитву.

Я почала щодня молитися про те, як 
допомогти Бреду. Коли у нього був емо-
ційний зрив, я швидко молилася, щоб мати 
натхнення, перш ніж підійти до нього. 
Коли я покладалася на підтримку Бога і на 
натхнення для свого сина, я могла отри-
мати бачення того, ким я можу бути і що 
я можу для нього зробити. Я намагалася 
наслідувати слова Алми: “І тим я пишаюся, 
що, мабуть, я можу бути знаряддям у руках 
Бога” (Aлма 29:9).

Зміни були негайними. У мене з’яви-
лося море ідей щодо того, як допомог-
ти Бреду. Я використовувала домашні 
сімейні вечори як засіб і молилася, щоб 
знати, про що навчати. Я також читала 
Писання більш цілеспрямовано і знахо-
дила в них чудові поради для виховання 
дітей. Я почала сповнюватися надією і 
втішенням.

Оскільки я продовжувала втілюва-
ти у життя ідею партнерства з Богом у 

Ми з чолові-
ком досліди-
ли і відкрили 
багато ресур-
сів, які допо-
могли нам, 
але ми забу-
ли найваж-
ливіший: 
молитву.



вихованні дітей і ми з чоловіком використовува-
ли засоби, які Він надав нам, я почала все більше 
покладатися на Бога. Я зрозуміла, що моє знання 
про виховання дітей є обмеженим, але люблячий 
Небесний Батько, Який знає все і любить мого 
сина більше, ніж я, міг мені допомогти стати 
кращою і сильнішою матір’ю. І хоча я все 
ще іноді спотикалася, я знала, куди звер-
татися по допомогу. Тепер я розумію, 
що деякі випробування можуть не 
мати часових обмежень, але якщо 
я спрямовую свій погляд у вічність, 
Бог мені допоможе.

Знаходити радість у дрібницях
Коли було важко, я навчилася зна-

ходити час, щоб відчувати радість 
у дрібницях—подаруночках—які 
ми отримуємо. Коли мій син спон-
танно цілує мене,—я вдячна. Коли 
я дивилася, як мій син їде в автобусі 
сам, і з ним ніхто з нас не сидів, я 
мала благословення пригадати такий 
вірш з Писань: “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 підтри-
мувати вас” (УЗ 84:88). Я знала, що Бред 
не був сам і ніколи не буде.

Ми—вічна сім’я, і з допомогою людей, 
які люблять нас, та нашого люблячого 
Небесного Батька, Який наглядає за нами, 
я зможу оцінити невеликі подаруночки, які 
щоденно отримую, та відчувати радість 
і щастя, призначені нам у цьому житті. І 
завдяки тим невеликим благословенням 
та за допомогою Господа я можу стати 
тою, якою маю бути,—незалежно від того, 
скільки часу для цього знадобиться. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Муріло Вісенте Лейте Рібейро
Гоіанія, Бразилія

Коли Муріло охристився у 16-річному 
віці, уся його сім’я була проти. Коли 
він отримав покликання на місію, 
його батьки викинули його одяг, в 
якому він ходив до церкви, і не дали 
йому служити на місії. Згодом він 
допоміг своїй сім’ї приєднатися до 
Церкви, але йому все ще здавалося, 
що він не є гідним, оскільки не 
служив на місії.
КОДІ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

Читайте докладніше історію Муріло в Ліягоні  
он-лайн на сайті lds.org/go/71738.

Мені, юнакові, було важко усві-
домлювати, що я не служу на 
місії. Я відчував свою меншовар-
тість перед друзями, які вже поїха-
ли на місію, і почувався у церкві 
самотнім. Деякі люди вважали, 
що я не поїхав через те, що не був 
гідним. Я робив усе можливе, аби 
залишатися стійким у вірі.

Минули роки, і я познайомив-
ся зі старійшиною Жаіро Масса-
гарді, сімдесятником, коли він 
приїхав для реорганізації нашого 
колу. Він запитав мене про слу-
жіння на місії. 

“Я не служив на місії”,—сказав 
я і заплакав.

“Брате Муріло,—сказав він,—не 
дивіться назад. Дивіться вперед. 
Той, хто дивиться назад, іде задом 
наперед, а той, хто дивиться впе-
ред, іде вперед. Ви—чистий”.

Мені здалося, що я зняв з себе 
шеститонний рюкзак.

Він попросив мене прийти зно-
ву з моєю дружиною і покликав 
служити президентом колу. 
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Г О Л О С И  С В Я Т И Х  О С Т А Н Н І Х  Д Н І В

Відслуживши у Філіппінській 
місії Кагаян-де-Оро, я вирішив 

виконати пораду пророка і укла-
сти храмовий шлюб. Більшість 
моїх родичів та друзів, які не були 
членами Церкви, і навіть деякі з тих, 
які належали до Церкви, сказали, що 
мені слід закінчити коледж або знай-
ти хорошу роботу, перш ніж думати 
про шлюб. Під час заручин у мене 
не було ні того, ні іншого.

Я хвилювався, але пам’ятав істо-
рію про Президента Гордона Б. 
Хінклі (1910--2008), коли він отримав 
покликання на місію в Англію. Він 
готувався до від’їзду, незважаючи 
на економічні труднощі та пробле-
ми, що непокоїли його. Саме перед 
від’їздом батько вручив йому картку, 
на якій було написано 4 слова: “Не 
лякайсь, тільки віруй!” (Maрк 5:36). Я 
також пам’ятав слова свого єпископа: 
“Май віру. Бог подбає”. Ці слова дали 
мені сміливість і силу йти вперед.

З ПОРОЖНІМИ РУКАМИ, АЛЕ СПОВНЕНИЙ ВІРИ
Хоча в мене нічого не було, я 

одружився зі своєю чудовою наре-
ченою в Манільському Філіппін-
ському храмі. Невдовзі після цього 
я почав працювати на компанію, де 
неділя була робочим днем. Я хотів 
дотримуватися Суботнього дня у 
святості, тож не затримався на цій 
роботі. Багато людей дивувалися, 
чому я облишив роботу, але я йшов 
уперед, повторюючи собі слова: 
“Май віру. Бог подбає”.

Я почав працювати водієм гро-
мадського транспорту і агентом з 
продажів, таким чином заробля-
ючи на основні потреби сім’ї та 
готуючись до народження першої 
дитини. Моя дружина помітила, що 
я був виснажений, намагаючись 
забезпечити сім’ю. Вона сказала, 
що мені треба відновити навчан-
ня, але я думав, що це буде важко: 
працювати, служити у Церкві і 
бути студентом.

Я був правий; це було важко. 
Але ми робили все можливе, аби 
дотримуватися заповідей. Часто 
нам не вистачало грошей, але за 
підтримки Постійного фонду осві-
ти Церкви я зміг отримати освіту 
до появи нашої другої дитини. 
Я знайшов роботу викладача в 
середній школі і згодом став коор-
динатором семінарії та інституту 
релігії.

Виконуючи пораду пророка та 
інших провідників Церкви, я зміг 
зрозуміти, що шлюб відкриває 
великі можливості для духовного 
зростання і зрілості. Завдяки шлю-
бу і євангелії я отримав багато 
благословень.

Нам не потрібно боятися навіть 
за найскладніших обставин. Нам 
просто треба робити все можливе 
і пам’ятати ці слова: “Май віру. Бог 
подбає”. ◼
Річард О. Еспіноса, Тарлак, Філіппіни

Я почав працювати 
водієм громадського 

транспорту і агентом з 
продажів, таким чином 
заробляючи на основні 
потреби сім’ї.
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На вісімнадцятому тижні моєї чет-
вертої вагітності я прокинулася 

від невеликої кровотечі. Я захвилюва-
лася, коли кровотеча не припинила-
ся, тож вирішила поїхати в лікарню.

Під час довгої поїздки до лікарні 
я сподівалася, що все буде добре 
і молилася про це. Найгірше, що 
може статися, думала я, це те, що 
лікар пропише кілька днів постіль-
ного режиму.

Коли мене прийняли в лікарні, 
мені зробили кілька аналізів. З’ясу-
валося, що серце дитини не б’ється. 
Діагноз був таким: “смерть плоду”. 
Лікар більше не міг нічого зробити 
на тому етапі, тож він виписав мене 
з лікарні.

Я поїхала додому, відчуваючи 
сум і страх. Я не могла спати тієї 
ночі. Коли я встала з ліжка наступ-
ного ранку, то відчула спонукан-
ня піти в храм на ранкову сесію 
ендаументу.

Майже під кінець сесії мій погляд 
зосередився на обручці й каблучці 
на моєму пальці. Вони належали 
прабабусі, на честь якої мене було 
названо. Вона померла, коли мені 
було п’ять років, а нещодавно я 
прочитала історію її життя. Я згада-
ла, що вона пережила багато викид-
нів коли їй було за 20.

Увесь ранок я боролася зі 
сльозами суму і страху, але в ту 
мить я відчула, як мене огорнула 

хвиля спокою. Я відчула втішен-
ня. Прабабуся пройшла через 
подібні випробування у своєму 
житті, і Спаситель допоміг їй. 
Я відчула впевненість, що Він 
допоможе й мені.

“Він візьме на Себе їхні недуги, 
щоб Його нутро сповнилося мило-
сті, будучи у плоті, щоб Він міг 
знати, будучи у плоті, як допомогти 
Своєму народові в його недугах” 
(Aлма 7:12).

Я глибоко вдячна за мир, що 
приносить відвідування храму, за 
спадок вірних предків і понад усе—
за викупительну жертву Спасителя 
Ісуса Христа. ◼
Емілі Міллер, шт. Техас

ВТІШЕННЯ ПІСЛЯ ВИКИДНЯ

Моя обручка і каблучка належала 
моїй прабабусі. Я згадала, що у 

неї також було багато викиднів.
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Поки я добирався до церкви в неді-
лю вранці, подорож сільською 

місцевістю Англії була спокійною і 
мирною. На узбіччі дороги я помітив 
літню жінку. Мені треба було швидко 
вирішити, чи зупинитися й запитати, 
чи не треба її підвезти.

Я відчув, що слід зупинитися. Вона 
назвала своє ім’я—Мері—і сказала, 
що тільки-но прибула на це місце. Я 
усвідомив, що якби вона приїхала на 
кілька секунд пізніше, або я проїхав на 
кілька секунд раніше, то ми ніколи не 
зустрілися б. Усе дивовижно співпало!

Вона сказала, куди їй треба їхати, 
і це було недалеко від каплиці. Я 
між іншим сказав, що їду до церкви 
і запитав, чи вона чула про нашу 
Церкву. Вона відповіла, що вірить 

ПІДВЕЗТИ НА МАШИНІ, ПОДІЛИТИСЯ ЄВАНГЕЛІЄЮ
у Спасителя, але знає мало про 
святих останніх днів. Поки ми їхали, 
я розповідав їй про євангелію.

Коли Мері вийшла з машини, 
я сказав що знову зможу підвезти її, 
коли церква закінчиться. Вона пого-
дилася, і ми домовилися зустрітися 
в каплиці. Коли я зайшов до церкви, 
то знайшов місіонерів і попросив у 
них примірник Книги Мормона, щоб 
подарувати новій подрузі. Пізніше, 
коли вона прийшла в каплицю, 
члени Церкви були дружелюбними 
і ділилися з нею своїми свідченнями.

По дорозі назад я сказав Мері, що 
вона може дізнатися більше про Ісуса 
Христа, якщо прочитає Книгу Мор-
мона. Я також сказав їй, де знайти 
розповідь про прихід Спасителя до 

нефійців. Хоча її досвід спілкування зі 
святими останніх днів був невеликим, 
я знав, що вона щось відчула. Я виса-
див Мері там, де ми зустрілися. Я не 
сподівався знову її побачити.

Наступного дня, коли я їхав додо-
му з роботи, через об’їзд мені дове-
лося їхати дорогою, якою я зазвичай 
не їздив. На мій подив я знову зустрів 
Мері! Коли вона мене побачила, то 
усміхнулася. Я радо ще раз підвіз її.

Я більше ніколи не зустрічався з 
Мері, але коли згадую той випадок, 
то відчуваю вдячність за надану 
Господом можливість ділитися єван-
гелією. Я знаю, що Господь бла-
гословляє нас відповідно до Його 
досконалого розкладу. ◼
Майкл Курран, Глоусестер, Англія ІЛ
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Я усвідомив, що якби вона приїхала 
на кілька секунд пізніше, або я 

проїхав на кілька секунд раніше,  
то ми розминулися б.



 Л и п е н ь  2 0 1 7  43

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

АЛ
ЛА

НА
 Б

ЕЙ
КЕ

РА

Одного недільного ранку мене 
запитали, чи хочу я, аби мене 

відвідали домашні вчителі. Я нещо-
давно розлучилася, і в моєму житті 
настав важкий період, коли мені, 
самотній матері з двома малими 
дітьми, треба було навчитися 
справлятися з життєвими трудно-
щами. Я сказала, що була б рада 
цьому відвідуванню. На той час я 
відчувала гіркоту своєї ситуації, і 
мені було важко на самоті долати 
свої труднощі.

Наступного тижня двоє добрих 
братів прийшли у мій дім. Під час 
їхнього відвідування вони ставили 
звичні запитання і поділилися 
коротким євангельським посланням 
з моєю сім’єю.

АНГЕЛИ ПРИНЕСЛИ СВІТЛО В МІЙ ДІМ
Потім ці хороші брати запитали: 

“Сестро Нерейда, як ми можемо вам 
допомогти?”

Недовго думаючи, я сказала, що 
перегоріли лампочки на сходах, що 
ведуть на другий поверх. У мене 
були нові лампочки, але я не була 
достатньо високою, щоб вкрутити 
їх, а скористатися драбиною на схо-
дах боялася. Я також сказала їм, що 
у мене не працюють ліхтарі у дворі.

Вони відразу ж підвелися. Один 
пішов до свого авто й повернувся 
з набором інструментів. Він був 
зростом під два метри, тож пішов 
на сходи і замінив лампочку без 
жодних проблем. Тим часом його 
напарник пішов у двір і помітив,  
що дроти були під’єднані 

неправильно. Він миттєво все 
полагодив.

Я така вдячна своїм домашнім вчи-
телям, що упродовж років вони про-
стими вчинками виявляли доброту, 
любов і відданість, а також за чудо-
вий урок, якого вони мене навчили. 
Мої домашні вчителі були справжні-
ми ангелами, які не лише принесли 
світло в наш дім, але також принесли 
мир, надію та безпеку євангелії, яка 
осяває світлом будь-яку темряву. ◼
Нерейда Сантафе, Гран-Каракас, 
Венесуела
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Шуго Такаяма в переказі Ани-Лізи 
Кларк Муллен

Гольф є популярним видом 
спорту в Японії, тож я 
почав грати в 14-річному 

віці. Саме так ми з батьком 
разом проводили час. Гра мені 
сподобалася з самого початку, 
тож згодом я почав тренувати-
ся самостійно і грав у гольф за 
свою шкільну команду. Я пото-
варишував з членами команди 
і з тренером, який заохочував 
мене досягнути поставленої 
мети—стати професійним 
гольфером.

Я докладав багато зусиль не 
лише у грі, але і в навчанні, і закін-
чив школу, будучи одним з найкра-
щих учнів у класі.

Коли я почав навчатися в коледжі, 
то мав чудові стосунки з тренером 
і членами своєї команди з гри у 
гольф. Вони грали краще за мене, 
тож я робив усе, щоб сягнути їхньо-
го рівня. Дехто з членів команди 
звернув увагу на моє незвичне 
ім’я—Шуго. Я сказав, що його мені 
дала бабуся по маминій лінії, яка 
була родом з Кореї, і що корей-
ською це ім’я означає “красива 
гора”. З того часу я відчув, що їхнє 

ставлення до мене змінилося, при-
чиною цього було напруження, яке 
існувало упродовж поколінь між 
японцями і корейцями.

Вони почали називати мене 
“корейським хлопчиком” і сказали, 
що я завдам шкоди доброму імені 
університету. Замість того щоб дати 
мені тренуватися разом з ними, 
вони змушували мене мити туалети.

Мені стало надзвичайно важко 
залишатися в команді. Будучи дале-
ко від дому, я відчував самотність. Я 
намагався досягнути своєї мети і від-
новити прихильність свого тренера 

й команди, але минуло два 
роки, і я більше не міг зносити 
їхнього неприязного ставлен-
ня, тож повернувся додому.

То був важкий час для мене. 
Мої переживання викликали 
психічні розлади і стали при-
чиною погіршення здоров’я. 
Два роки принижень зруйнува-
ли мою самооцінку. Моя мрія 
стати професійним гольфером 
зазнала краху. Я не знав, що 
робити в житті. І я був злий. 
Я був злий на всіх: на тренера, 
на членів команди і на своїх 
батьків. Я був такий злий, що 
мої думки мене лякали. У мене 

не було друзів, і я відчував, що не 
міг довіряти іншим людям або  
спілкуватися з ними. Упродовж 
шести місяців я виходив з дому 
лише тоді, коли йшов на роботу 
або в спортзал.

У цей важкий час я потоваришу-
вав з Джастіном Крісті, з яким позна-
йомився в спортзалі. Коли я його 
вперше побачив, то подумав, що він 
студент-іноземець, який навчається 
за програмою обміну студентами. 
Я не наважувався заговорити з 
ним, поки не побачив, що він роз-
мовляє з кимось у спортзалі, й був 

Несподівана 
дружба 

допомогла 
мені змінити 

життя, вивівши 
його з темряви 

на світло.

ЄДИНЕ, ЩО  

ВРЯТУВАЛО МЕНЕ
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навчитися розмовляти англійською 
і бути другом усім людям—так 
само, як і він. Він розповів мені про 
безкоштовні курси англійської в 
його церкві. Я пішов на урок анг-
лійської й познайомився з місіоне-
рами. І хоча я ніколи не думав про 
Бога, я відчув, що маю послухати 
місіонерів. Вони навчали мене 
основам євангелії і дзвонили май-
же кожен день. Вони стали моїми 
хорошими друзями, що принесло 
мені велику радість, бо я все ще 
не мав багато друзів.

Я почав знайомитися з багать-
ма членами Церкви, які ходили зі 
мною на місіонерські уроки і які 
стали моїми хорошими друзями. 
Вони навчали мене євангелії і були 
для мене прикладом. Джастін гово-
рив зі мною про Книгу Мормона і 
розповідав історії з неї, тож я захо-
тів сам прочитати книгу. Ще один 
друг, Шінго, який приділяв велику 
увагу подробицям, обговорював 

зі мною доктрину у такий 
спосіб, що мені було легко її 
зрозуміти. Він завжди скла-
дав свідчення у кінці нашої 
розмови.

Я знайшов, у що вірю, і міс-
це, де, як відчував, маю бути. 
Після хрищення і конфірмації 
я почав думати про служіння 
на місії, але мене хвилювало, 
що цьому треба присвятити 
два роки. Я поговорив з бага-
тьма людьми про служіння 
на місії, особливо з друзями, 
які вже повернулися з місії. Я 
багато про це міркував і зро-

зумів, що євангелія—це єдине, що 
могло мене врятувати.

Я знав, що Бог дав мені все: мрії, 
надію, друзів і понад усе—любов. 
Євангелія допомогла мені вийти з 
темряви до світла. ◼
Автор живе в Токіо, Японія.

здивований, що він розмовляв 
японською. Я все ще не міг 
довіряти іншим людям, але він 
запропонував мені тренуватися 
разом. Чимось він відрізнявся 
від інших, але чим, я не міг 
зрозуміти в той час. Я відчував 
спокій, коли був поруч з ним. 
Я почав з нетерпінням очікувати 
на наші спільні тренування. Я 
знайшов людину, якій, як я це 
зрозумів, міг довіряти як другові.

Після спільних тренувань 
упродовж кількох місяців Джа-
стін запросив мене на обід зі 
своїми друзями, куди він ходив 
регулярно. Я вагався, але після 
кількох запрошень вирішив піти 
на обід, який виявився обідом для 
дорослої молоді в домі Річарда і 
Коріни Кларк. Вони тепло мене 
привітали, коли я прийшов до них: 
брат Кларк японською, а сестра 
Кларк—англійською. Я не розумів, 
що вона казала, але намагався їй 
відповісти. Хоча кілька з присут-
ніх не розмовляли японською, 
вони були чудовими людьми—
дружелюбними і добрими. Ми 
багато сміялися.

Я почав ходити на інші заходи 
для дорослої молоді. Мені ніколи 
не було так весело з іншими людь-
ми, яких я зустрічав у житті. Я не 
міг зрозуміти, що в цих людях було 
такого, що робило їх такими приєм-
ними і дружелюбними.

Приблизно в цей час Джастін 
запитав мене, чим я хочу займатися 
в житті. Я був здивований, зрозу-
мівши, що мої цілі почали зміню-
ватися. Я сказав йому, що хочу 

БУДЬТЕ 
ПРИКЛАДОМ
“Кожний з нас 
прийшов на зем-
лю, маючи дане 
нам Світло Христа. 
Якщо ми наслідуємо 

приклад Спасителя й живемо так, 
як Він жив і як Він навчав, те світло 
палатиме в нас і освітлюватиме шлях 
для інших. …

Я впевнений, що у сфері нашого 
пливу є ті, хто самотні, ті, хто хворі, 
ті, в кого опустилися руки. У нас є 
можливість допомогти їм і підняти 
їм настрій”.
Президент Томас С. Монсон, “Будьте прикладом 
і світлом”, Ліягона, лист. 2015, с. 86.

Я вирішив, що 
хочу допомагати 

у спасінні 
людей, які були 

в такій самій 
ситуації, як і я.
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Як я ділився євангелією з Шуго

Джастін Крісті

Коли я познайомився з Шуго 
в спортзалі, він сказав мені, 
що хоче вивчати англійську 

і взяти участь у програмі обміну 
студентами-гольфістами. Я розпо-
вів йому про уроки англійської в 
церкві, але він зміг прийти лише 
через кілька тижнів. Поки ми 
спілкувалися, то часто торкалися 
євангельських тем, Книги Мормо-
на і говорили про життя.

Дружба і приклад членів 
Церкви, з якими він зустрічався, 
привернули його увагу і допо-
могли дізнатися про євангелію. 
Саме Дух веде до навернення. 
Усе, що робимо ми—це доно-
симо послання і підтримуємо 
людей у їхньому виборі.

Я завжди хвилювався, думаючи 
про те, як ділитися євангелією. 
Але я зрозумів, що треба лише 
відкривати вуста у відповідний 
час, і у нас буде нагода вести 
місіонерську роботу. Усе, що 
нам необхідно—це запрошувати 
людей на церковний захід або 
на збори. Якщо ми сприйнятливі, 
то завжди будемо мати нагоду 
ділитися євангелією. ◼
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Анні Мак-Кормік 
Боннер

Грати на сцені—це 
моя пристрасть. 
В юнацькому віці 

я захоплювалася актор-
ською грою та співом на 

сцені. У мене був талант, і 
я сподівалася перетворити 

захоплення театром на про-
фесію. Я отримувала найкращі 

ролі, які тільки могла, і завжди 
поводилася як професійна акторка, 

аби завоювати повагу інших акторів.
Я була в захваті, коли найвідо-

міший режисер у нашій місцевості 
сказав мені, що буде проводити 
прослуховування для оперети і 
запрошує мене взяти участь. Виста-
ва мала відбуватися в найпрестиж-
нішому театрі в нашій місцевості 
і складалося враження, що мій зна-
йомий режисер думав про те, щоб 
доручити головну роль мені.

До прослуховувань сценарій 
нікому не давали, але оперета була 
написана за мотивами роману 
одного філософа 18-го століття, 

який я читала. Я також ознайомила-
ся з музикою, написаною для виста-
ви, яка була надзвичайно красивою 
і захоплюючою.

Прослуховування пройшли 
добре, і невдовзі мене повідомили, 
що головна роль—найважливіша 
роль—моя! Я була впевнена, що 
ця роль відкриває для мене великі 
можливості.

Я була на сьомому небі від 
радості—поки не отримала сценарій. 
Коли я його прочитала, моя ейфорія 
дуже швидко розвіялася. Хоча роман 
і музика були пристойними, сценарій 
був вульгарний і містив непристойні 
й неналежні ремарки. Я знала, що не 
повинна брати участь у цій виставі. 
Моє розчарування було надзвичайно 
глибоким.

Раптом я постала перед диле-
мою. Згідно з театральним етике-
том, після згоди грати роль актор 
не відмовляється від неї, оскільки 
процес постановки не передбачає 
час на проведення змін у розподілі 
ролей. Якщо я зараз відмовлюся, це 
буде дуже непрофесійно. Я боялася 

втратити довіру театру, образити 
режисера і навіть втратити мож-
ливість надалі грати в будь-якому 
театрі.

Звичайно ж, я мала спокусу 
виправдати ситуацію! В розумі 
з’явилася думка: “Ти не можеш зараз 
усе кинути. Сценарій не такий уже 
й поганий. Хороше у виставі пере-
важить неоднозначні сцени”. Але 
Святий Дух завжди був у моєму сер-
ці. Він твердо, терпляче і незмінно Ф
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Мені щойно 
запропонували 
найбільшу роль 
у моєму житті. 
Я раділа—поки 
не прочитала 

сценарій.

Найважливіша роль
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скеровував мене до того, що мені 
слід відмовитися від цієї ролі в 
опереті.

Я знала, що маю робити. Трем-
тячими пальцями я взяла телефон 
і набрала номер директора.

“Добрий день, пане,—сказала я, 
коли він підняв слухавку.— Це Анні”.

“Aнні! Я з такою радістю думаю 
про виставу. Ви отримали сценарій?”

“Так, отримала, і я … я…”
Я розплакалася. Можете сказати, 

що це непрофесійно!
Якось між схлипуваннями мені 

вдалося пояснити режисеру, чому я 
не могла грати в цій виставі. А потім 
я вже була готова, що небо впаде на 
землю.

Той добрий чоловік розсміявся. 
Він з повагою поставився до мого 
рішення. Спочатку він спробував 
умовити мене залишитися у виставі, 
але потім поступився. Він сказав, що 
так само в захопленні від мене, хоча 
я й не буду грати в його опереті. І 
він просто попросив мене негайно 
привезти сценарій, щоб він міг дати 
його комусь іншому. Я поклала слу-
хавку, пригнічена своїм плачем, але 
відчуваючи вдячність за щире, спов-
нене розуміння ставлення режисера.

Я витерла сльози, а потім схопи-
ла сценарій і побігла до машини. 
Коли я завела мотор, то відразу 
ж увімкнулося й радіо. Воно було 
налаштоване на місцеву радіостан-
цію, яка транслювала класичну 
музику, і на мій подив, мелодія, яку 
я почула, була увертюрою до тієї 

оперети. Я ніколи не чула, щоб її 
раніше передавали по радіо. 

Мені здавалося, що Небесний 
Батько грає ту музику для мене. Він 
хотів, аби я зрозуміла, що Він мене 
любить і схвалює мій вибір. Музика, 
яка линула в ефірі, була однією з 
лагідних милостей Бога. Завдяки їй 
я відчула втішення, яке приносить 
Його любов.

Пізніше я вивчала драматичне 
мистецтво в університеті. Неод-
норазово я опинялася в подібних 
ситуаціях. Були випадки, коли дово-
дилося залишати певні про-
екти через неналежний зміст. 
Такі ситуації ніколи не були 
легкими або приємними, але 
я могла вирішувати їх більш 
вправно і без сліз. Можливо, мій 
перший подібний досвід був 
підготовкою до таких випадків. 
Можливо, це допомогло мені кра-
ще зрозуміти, хто я і ким найбіль-
ше хочу бути.

Вільям Шекспір написав:

Світ—театр,
Де всі чоловіки й жінки—актори.
Тут кожному приписаний свій 

вихід,
І не одну з них кожен грає роль 1.

Я дізналася, що є одна роль, яку 
я вважаю важливішою за інші. Це 
бути справжнім послідовником 
Ісуса Христа. Завойовуючи аплоди-
сменти свого оточення, ми можемо 
відчувати радість і задоволення, 
але найголовніше—отримати 

схвалення від 
Бога. Наша 
найкраща 
п’єса відбува-
ється тоді, коли 
ми навчаємося 
наслідувати  
Учителя. ◼
Автор живе у шт. 
Вашингтон, США
ПОСИЛАННЯ:
 1. Вільям Шекспір, Як 

вам це сподобається, 
дія 2, сцена 7, рядки 
141–144.
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Молоді люди розповідають, як Господь  
благословляє їх, коли вони приймають причастя 

і пам’ятають свої завіти впродовж тижня.
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Недільний вечір. Це означає, що завтра понеділок—знову домашні 
завдання, робота, тренування з футболу, уроки піаніно та інше. 
Безсумнівно, багато роботи треба буде виконати цього тижня! 

Але у вас щось є. Ви здатні виконати довжелезний список завдань на 
цей тиждень.

Хочете знати, як?
У вас під рукою є духовна сила. Кожної неділі ви можете приймати 

причастя і поновлювати укладені вами завіти. Під час причастя вам 
обіцяють, що коли ви берете на себе ім’я Ісуса Христа, пам’ятаєте Його 
і дотримуєтеся Його заповідей, то завжди матимете Його Духа з собою 
(див. УЗ 20:77, 79). Це означає, що ви можете відчувати духовне зміц-
нення незалежо від того, через що доводиться проходити упродовж 
тижня. 

Ми попросили кількох молодих людей поділитися власним досвідом, 
пов’язаним з причастям і тим, як вони пам’ятають свої завіти упродовж 
тижня. Прочитайте кілька з їхніх історій. Можливо, ви стикалися з 
подібним!
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Те, що я завжди пам’ятаю Спасителя, допомагає 
мені мати сміливість перед лицем важких випробу-
вань. Коли я навчалася у випускному класі середньої 
школи, моя сім’я повернулася до Сполучених Штатів, 
а я залишалася в Австралії до кінця навчального року. 
Після того як я відвідала їх під час шкільних канікул, 
я летіла назад до Австралії, і мене охопила надзвичай-
на самотність. Однак я відразу ж зрозуміла, що я не 
самотня, ніколи не була самотньою і ніколи не буду, 
бо Дух Спасителя завжди перебуватиме зі мною, 
якщо я намагатимусь наслідувати Його. То було най-
більше втішення, яке я мала в ту мить.
Шеннон С., 19 років, Сідней, Австралія

Коли я чую причасні молитви, то нагадую собі, 
що якщо буду дотримуватися своєї частини завіту 
хрищення, я можу мати поруч Духа. Мій тиждень 
набагато легший, коли Дух поруч. Наприклад, багато 
учнів у моїй школі вживають погані слова і неналежно 
висловлюються. Коли я пам’ятаю про свої завіти, це 
допомагає мені не зважати на те, що я чую, і навіть 
впливати на декого зі своїх однокласників, щоб вони 
припинили так висловлюватися.
Джейкоб Б., 14 років, штат Колорадо

Для мене взяти на себе ім’я Ісуса Христа означає 
пам’ятати, що Його Дух може завжди бути з нами і що 
ми повинні вибирати те, що правильно. Одного разу 
на святкуванні дня народження мої друзі випивали, 
і вони запропонували мені алкогольний напій. Я 
відмовився. Тоді один з моїх друзів по Церкві підійшов 
і сказав, що ми не вживаємо алкоголь через релігійні 
переконання. Коли я пам’ятаю про Спасителя, це 
завжди наближає Духа, а погані думки проганяє.
Мігель С., 16 років, Парана, Бразилія

У школі була дівчинка 
з певною вадою. Більшість 
людей користувалися цим, як 
виправданням, щоб насміхати-
ся з неї. Разом з подругою ми 
були єдиними, хто намагався 
їй допомогти. Іноді здавало-
ся, що весь клас об’єднався 
проти неї. Було нелегко 
зрозуміти, як же відреагувати. 
Я хотіла просто піти звідти, 
але вирішила пам’ятати, що 
вона—дитя Бога, і подумати, 
як Ісус поставився б до неї. 
Я відчула заспокійливий вплив 
Святого Духа. Я згадала, що 
можу змінювати світ навколо. 
Наслідування прикладу Спа-
сителя дуже мені допомогло, 
і я знала, що все буде добре.

Мій завіт хрищення містить 
обіцяння, що я завжди матиму 
Святого Духа, якщо буду діяти 
так, як Спаситель. Я вдячна, 
що відчувала те втішення і 
силу від Святого Духа.
Алексіс Л., 13 років шт. Канзас, 
США
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Причастя—це духовний бенкет, що дає заряд на 
тиждень. Воно нагадує мені про завіти, які я уклав з 
Небесним Батьком, і скеровує мене упродовж тижня. 
Воно спонукає мене думати про жертву Ісуса Христа 
заради нас, і це духовно готує мене до наступного 
тижня.

Одного разу я був пригнічений і засмучений, але 
коли я причастився і прочитав причасний гімн, то 
сповнився Духом. Я забув про свої печалі й зосере-
дився на Спасителі.
Бретт Б., 17 років, штат Колорадо

Прийняття причастя приносить спокійні відчуття і 
думки, які переконують мене, що я можу справитися 
з усім, що станеться в житті. В червні минулого року 
я переживала важкі часи у своєму житті. Одна з моїх 
найкращих подруг переїхала в інше місто, я боролася 
з депресією, і у мене були нездійсненні ідеї щодо зов-
нішнього вигляду. Одного разу в неділю я приймала 
причастя і мене огорнуло відчуття спокою. Я відчула 
себе по-справжньому щасливою.
Олівія Т., 14 років, шт. Вірджинія, США

Під час причастя я зазвичай думала про різне, 
наприклад, що треба зробити упродовж тижня, про 
школу чи друзів. Але потім завдяки урокам Недільної 
школи та посланням від наших пророків я почала 
розуміти значення причастя. Зараз я думаю про 
Спокуту Ісуса Христа, що Він віддав Своє життя за нас, 
заплатив за наші гріхи і відстраждав за все. Це дає мені 
мотивацію кожного дня казати собі: “Я можу намагати-
ся бути такою, як Він, і виявляти таку ж любов, яку Він 
виявляв іншим людям. Я можу ділитися євангелією з 
іншими. Я можу щось робити, аби бути гідною відвіду-
вання храму і прийняття причастя. 
Алессандра Б., 17 років, Сантьяго, Чилі

Знання того, що я уклав 
завіт взяти на себе ім’я Ісуса 
Христа, дає мені відчуття 
обов’язку іти за Ним, але 
це не завжди легко. Одного 
разу під час групового 
заходу я бачив дитину, якій 
було ні з ким поговорити. 
Я відчув, що мені слід піти і 
поговорити з тим хлопцем. 
Спочатку я не хотів. Я не 
вмію легко зав’язувати 
дружні стосунки. Але згадав-
ши, що зробив би Христос, 
я знайшов силу познайоми-
тися з новим другом. Коли 
я з ним розмовляв, то відчу-
вав, як Дух спонукає мене 
ставити запитання і отриму-
вати радість.
Еван А., 16 років, шт. Юта, 
США
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Перший крок до отриман-
ня будь-якого знання—
бажання пізнати. Коли 

йдеться про духовне знання, 
наступний крок полягає у тому, 
щоб запитати Бога у щирій 
молитві. В сучасному одкровенні 
ми читаємо: “Якщо ти проситимеш, 
ти отримаєш одкровення за одкро-
венням, знання за знанням, щоб ти 
міг знати таємниці і мирні речі—те, 
що приносить радість, те, що при-
носить життя вічне” (УЗ 42:61).

Ось що Алма писав про те, що 
робив він: “Знайте, я постився і 
молився багато днів, щоб знати це 
самому. І ось, я знаю сам, що це 
істина; бо Господь Бог зробив так, 
що це явилося мені через Його 
Святого Духа” (Алма 5:46).

Коли у нас є бажання і ми шука-
ємо, то маємо пам’ятати, що отри-
мання свідчення—це не пасивний 
процес, а процес, в якому від нас 
очікується виконання певної роботи. 
Спаситель навчав: “Коли хоче хто 
волю чинити Його, той довідається 

про науку, чи від Бога вона, чи від 
Себе Самого кажу Я” (Іван 7:17).

Ще один спосіб отримати свід-
чення здається дивовижним у порів-
нянні з методами отримання іншого 
знання. Ми здобуваємо або 
зміцнюємо свідчення, коли 
свідчимо. Хтось навіть сказав, що 
деякі свідчення краще здобуваються 
саме тоді, коли людина стоїть і свід-
чить, а не тоді, коли вона молиться 
на колінах, аби здобути їх.

Особисте свідчення є основою 
нашої віри. Відповідно, те, що нам 
необхідно зробити, аби здобути, 
зміцнити і утримати свідчення, є 
дуже важливим для нашого духов-
ного життя. Крім вище згаданого, 
нам необхідно приймати при-
частя кожного тижня (див. УЗ 
59:9), аби бути гідними дорогоцін-
ного обіцяння: “щоб Його Дух міг 
завжди бути з [нами]” (УЗ 20:77). 
Звичайно, той Дух є джерелом 
нашого свідчення. ◼
З виступу на квітневій генеральній 
конференції 2008 року.

ЯК  
ЗДОБУТИ СВІДЧЕННЯ

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

Старійшина 
Даллін Х. Оукс
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів

ЯК ВИ ЦЕ 
ЗАСТОСОВУВАЛИ?

Я маю свідчення про Церкву 
Воно прийшло завдяки натх-

ненню, відданості та щоденно-
му вивченню Писань. І коли ви 
маєте власне свідчення, просто 
дивовижно, як по-іншому ви все 
бачите і чуєте.
Шеннон Мюріел М., 
шт. Колорадо, США
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ПО СУТІ

Якщо ви переглядали порнографію, вам рекомендують 
“шук[ати] потрібної вам допомоги. Ваші батьки і єпископ 

можуть допомогти вам зробити кроки, необхідні для покаян-
ня і звільнення від цієї руйнівної звички” (Заради зміцнення 
молоді [2011], с. 12).

Якщо ви перестали дивитися порнографію самостійно, 
то насправді питання не в тому, чи “вимагається” від вас 
поговорити з єпископом. В дійсності запитання стоїть так: 
“Чому б не поговорити з єпископом?” Ви нічим не ризику-
єте. Він зрозуміє та підбадьорить і буде радий бачити, які 
зусилля ви докладаєте, аби облишити минулі гріхи. Єпископ 
може допомогти вам позбавитися будь-яких давніх сумнівів 
стосовно вашої гідності і ретельності в покаянні. І він може 
допомогти вам зміцнити віру і довіру до Ісуса Христа та 
Його викупительної жертви. З подібних причини вам слід 
також поговорити з батьками. ◼

Нам дано заповідь прощати інших і 
залишити остаточний суд Богові (див. 

УЗ 64:9–11), але це не означає потурати 
гріху. Якщо ми знаходимося серед людей, 
які роблять щось гріховне, то повинні 
бути для них світлом і відстоювати те, що 
правильно. Щонайменше, це означає пока-
зувати хороший приклад, не долучаючись 
до гріха і уникаючи сумнівної ситуації або 
компанії. Але чи слід нам викривати погану 
поведінку людей, аби вони дізналися про 
Божі закони і як ми їх виконуємо? А якщо 
й так, коли і як нам слід це робити?

Відповідь, імовірно, залежить від ситу-
ації, від стосунків, які ми маємо з тими 
людьми, кого це стосується, та їхнього 
знання Божих законів. Наприклад, погово-
рити сам на сам з членами сім’ї та близь-
кими друзями краще, ніж закликати групу 
ледь знайомих людей до покаяння. Праг-
ніть натхнення від Святого Духа. Він може 
скерувати слова і вчинки, аби ви могли 
збалансовано виявляти любов, толерант-
ність і непохитну відданість Господнім 
нормам. ◼

Як мені не засуджувати 
інших і в той же час не 

потурати гріху?

Я самостійно перестав дивитися 
порнографію. Чи слід мені все ще 

поговорити з єпископом?
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Коли я був хлопчиком, то іноді уявляв, що я зірка 
спорту. Я уявляв, що можу літати. Я уявляв, що я 
був велетнем. Моє життя було щасливе, хоча я був 

невисокий на зріст, не літав і мав посередні спортивні 
здібності. Але уявляти було весело. Я любив отримува-
ти різні відчуття, хоча вони й були лише моєю уявою. 
Думаю, саме тому багато людей люблять уявляти.

Кажучи про щось уявне, ми, святі останніх днів, люби-
мо ходити дорогою піонерів. Ми одягаємо костюми піо-
нерів (майже такі, як носили вони). Ми штовхаємо ручні 
візки піонерів (щось подібне до них). Ми їмо їжу, яку їли 
піонери (ну, не зовсім таку саму). Ми докладаємо вели-
чезних зусиль, щоб уявляти, що ми піонери. Дивовижно 
те, що нам не потрібно уявляти. Ми вже піонери.

Президент Томас С. Монсон сказав: “Бути святим 
останніх днів означає бути піонером, бо значення слова 
“піонер” таке: “людина, яка йде попереду, щоб підготу-
вати або відкрити шлях, яким підуть інші” 1. Президент 
Монсон навчав нас своїми словами і вчинками, як бути 
справжніми піонерами:

“Ми йдемо слідами найвеличнішого Піонера— 
Самого Спасителя,—Який пройшов перед нами,  
показавши шлях.

Аарон Л. Вест
Відділ історії Церкви

Бути святим останніх днів 
означає бути піонером.

ТВІЙ ШЛЯХ  

ПІОНЕРА—  

СПРАВЖНІЙ, А НЕ УЯВНИЙ

“Іди вслід за Мною”,2—запрошував Він.
Іди вслід за Мною. Ці прості слова можуть допома-

гати нам бути справжніми піонерами.
Погляньмо на ці слова з точки зору кількох  

сучасних піонерів, які нещодавно  
пройшли разом зі своїм колом 
дорогою піонерів.
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“ІДИ ВСЛІД ЗА МНОЮ”
Слово іди є запрошенням. Воно 

має на увазі рух з одного місця в 
інше. Тейлор А. добре знає значення 
цього слова.

Тейлор—яскрава, радісна і  
сповнена Духа, але вона відразу 
скаже вам, що цими словами 
неможливо було описати її два 
роки тому. Зараз вона йде в іншо-
му напрямку—і духовно, і фізично. 
Вона—піонер.

“Я піонер у своєму житті,—
розповідає вона,—бо я новонавер-
нена. І мій шлях був дивовижним. 
Мені здається, що у мене почалося 
зовсім нове життя. І як тільки ми 
зробили перший крок в цій подоро-
жі, почали відбуватися чудеса”.

Тейлор не лише розуміє запро-
шення іти—вона знає, звідки іде 
запрошення. Дівчина зазначає: “У 
цьому світі ми настільки від’єднуємо 
себе від того, що веде нас на цей 
шлях, чи не так? Ми так поглинуті 
своїми роботами, технологіями та 
посланнями, а останнім часом я 
зрозуміла, що треба ставити Христа 
на перше місце. Якщо ми проведе-
мо зв’язок з тим, що дійсно робили 
піонери—[вони були] зосереджені 
на Христі”.

Вслід—це запрошення. На шля-
ху піонерів Ітан Г. здобув більше 
розуміння цього слова. “Іноді я не 
мав найкращих почуттів, ідучи цим 
шляхом; навпаки, у мене навіть опу-
скалися руки,—зізнається він.— Але 
я розумів, що і у піонерів були такі 
ж відчуття”.

Ітан постійно думав про те, чому 
перші піонери були готові робити 
те, що вони зробили. Він сказав: “Я 
вже думав здатися. Але як тільки про 
це подумав, то відразу ж зрозумів, 
що вони це робили з любові до 
Спасителя, і вони мали надію, що 
завдяки Йому можуть стати кращи-
ми. Я також хочу спробувати це”.

До того як Ітан вирушив у цю 
дорогу, він читав про піонерів 
минулих днів, відчував з ними зв’я-
зок і його надихала їхня віра, з якою 
вони йшли за Ісусом Христом А що 
зараз робить Ітан? Він готується до 
отримання покликання служити на 
місії повного дня. Вірний пораді 
Президента Монсона, він готуєть-
ся, щоб показати іншим шлях для 
наслідування.

Куди нам слід іти? За ким ми 
маємо іти? Спаситель каже нам: “Іди 
вслід за Мною” (Лука 18:22; курсив 

додано). Коли Гармоні вийшла з 
дому, щоб іти дорогою піонерів, 
вона бачила руку Господа в цій 
події. Вона знала, що йде за Ним.

Шлях Гармоні до цього походу 
всім колом відрізнявся від шляху 
всіх інших учасників. У 16-річному 
віці вона дізналася, що у неї рідкісна 
форма раку шкіри. Вона не могла 
брати участь у поході дорогою піоне-
рів, який організувався колом. “Я була 
спустошена”,—згадувала дівчина.

Через чотири роки, коли кіл ого-
лосив про новий похід, у Гармоні 
вже не було раку. Але вона думала, 
що у 19-річному віці її не візьмуть. 
Тоді вона отримала покликання 
брати участь у якості лідера групи. 
Вона розповідала: “Це свідчення для 
мене, що Господь знає, хто ми, і Він 
знає бажання нашого серця. А якщо 
воно праведне і хороше, Він нас 
благословляє”.

Гармоні дає пораду, яка може 
допомагати нам перед лицем випро-
бувань: “Усім, хто має труднощі, я 
скажу одне—припадайте до Господа. 
Він завжди поруч. Він любить нас, і 
Він не дасть нам упасти. Нам лише 
треба простягнути руку, і Він допо-
може нам на нашому шляху піонера”.

Тейлор А.
Ітан Г. Гармоні С.
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ВИ МОЖЕТЕ БУТИ ПІОНЕРОМ
Якщо ви ніколи не проходили шля-

хом піонерів, ви все ж можете бути 
піонером. Вам не треба одягати чепчик 
або тягнути ручний візок. Вам лише 
треба іти за Ісусом Христом, як це 
робили піонери ранньої доби. Таким 
чином ви будете, як сказав Президент 
Монсон, людиною, яка “йде попереду, 
щоб підготувати або відкрити шлях, 
яким підуть інші”.

Якщо у вас є можливість пройти 
шляхом піонерів—робіть це з радістю! 
А коли похід закінчиться і ви залишите 
свій ручний візок, не залишайте в ньому 
свого піонерського свідчення. Заберіть 
свідчення з собою.

Ви справжні сучасні піонери. З взірце-
вим Піонером—Спасителем,—який вас 
скеровує, ви неодмінно дійдете! ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Tомас С. Монсон, “Віддані вірі своїх прабатьків”, 

Ліягона, лип. 2016, с. 4; цитування The Compact 
Edition of the Oxford English Dictionary (1971), 
“pioneer.”

 2. Томас С. Монсон, “Віддані вірі своїх прабатьків”, 
сс. 4--5.

ПІОНЕРИ—НАШІ 
ДУХОВНІ ПРЕДКИ
“У мене немає предків 
серед піонерів ХІХ 
століття. Однак з перших 
днів перебування в  
Церкві я відчував близь-
ку спорідненість з тими 
першими піонерами, 
які перетинали рівнини. 
Вони—мої духовні 
предки, так само, як і для 
кожного члена Церкви”.
Президент Дітер Ф. Ухтдорф, 
другий радник у Першому 
Президентстві, “Всесвітня 
Церква, яку благословляє 
голос пророків”, Ліягона, 
лист. 2002, с. 10.

Щоб познайомитися з Тейлором, Ітаном, Гармо-
ні та іншими сучасними піонерами, подивіться 
це відео на lds. org/ go/ pioneer717.

Ви можете прочитати історії піонерів на  
lds. org/ go/handcart717. 
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Молоді жінки були у захваті. А насправді весь 
приход на півдні Франції був у захваті. Аби зміц-
нити єдність членів Церкви провідники заплану-

вали неформальний захід приходу з обідом і розвагами. 
Знаючи, що дівчата класів “Вулик”, “Дівчина спілки 
взаємного вдосконалення” і “Лавр” уже розучували пісні 
й танці під час своїх заходів, провідники запропонували 
їм відповідати за розважальну частину заходу.

Тож молоді жінки приходу почали активно проводи-
ти репетиції—усі, крім однієї. Манон не зможе виступа-
ти. Вона лікується від раку вже більше двох років.

16-річна Манон С. приходила на збори і заходи так 
часто, як могла, і на її обличчі завжди сяяла усмішка, 
як би вона не почувалася. Але під час хіміотерапії вона 
часом почувалася надто слабкою і не могла нічого 
робити, крім як відпочивати. Члени приходу кілька  
разів постилися і молилися за неї. Ніхто не сподівався, 

що вона братиме участь у репетиціях танців.
Але вона могла прийти на захід. То чому б не при-

святити вечір Манон?

Особливий вечір
Ідея швидко всіх захопила.
“Ми хотіли, щоб Манон відчула любов і підтримку 

приходу,—каже 16-річна Емма С.— Якщо наш приход 
хотів згуртуватися, то хіба можна було знайти кращий 
спосіб зробити це, ніж виявити свою любов до Манон?”

Увесь приход залучився до підготовки. Сім’ї отрима-
ли завдання принести їжу для обіду; сестри Товариства 
допомоги допомогли пошити костюми для молодих 
жінок; доросла молодь забезпечила технічну підтримку 
(освітлення, звук та відеосупровід) для репетицій і кон-
церту; а брати-носії священства допомогли розставити 
столи та стільці. 

Те, що спочатку планувалося як вечір розваг,  

переросло у вияв любові одній молодій жінці.

Річард М. Ромні
Співробітник редакції церковних журналів
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Усю цю роботу виконували члени приходу, які 
живуть на великій відстані одне від одного. “Молоді 
люди в приході мають тісний духовний зв’язок, але їх 
розділяє велика відстань,—каже 16-річна Аіола В.— 
Ми не бачимося в школі, бо живемо в різних частинах 
міста, тож нам потрібно було докладати величезні 
зусилля, аби переконатися, що ніхто не забутий”.

“Ми також постійно підтримуємо зв’язок за допомогою 
мобільних телефонів,—каже 15-річна Інка С.— Ми навча-
ємо одне одного, розповідаючи про різні випадки в жит-
ті. Ми знаємо, що можемо розраховувати одне на одного, 
і намагаємося показувати хороший приклад одне одно-
му”. Молоді жінки, які люблять бути разом при кожній 
нагоді, побачили, що репетиції до виступу під час заходу 
надають додаткові можливості краще подружитися.

“До того як ми почали репетиції, я була досить соро-
м’язлива,—каже Інка.— Я боялася помилитися. Але коли 
ми танцювали разом, я забувала про сором’язливість. Я 
знала, що настав час показати приходу, як багато праці 
ми доклали”.

Манон, зі свого боку, за природою смиренна і тен-
дітна. “Коли вони сказали мені про обід і концерт і що 
я буду почесною гостею, я подумала, що мені незруч-
но, через те що вони здіймають стільки шуму,—згадує 
вона.— З іншого боку, я так раділа, що буду там!”

Концерт любові й підтримки
Невдовзі настав той вечір, і то була чудова нагода 

виявити любов і підтримку Манон. “Звичайно, їжа була 
прекрасна,—каже Аіола.— Зрештою, це ж Франція!”

А розважальна програма, spectacle (видовище) 
французькою, відповідала своїй назві. Ігри, вокальний 
спів і танці були насолодою для глядачів. Потім моло-
ді жінки, зібравшись у об’єднаний хор, представили 
найкращий номер програми. Вони присвятили пісню 
Манон. Слова і музику до цієї пісні написала сама 
Емма. Слова приспіву підсумували любов і підтримку, 
які кожен хотів передати Манон:

Тож не здавайся,
Бо ми в тебе віримо, 
І не забудь, ким ти є,
Бо ми в тебе віримо.

Коли молоді жінки виконували цю пісню, то було 
враження, що кожен у приході співав її, принаймні 
у своєму серці. Здавалося, що проста пісня Емми 
перетворилася на лейтмотив, який нечутно звучить 
у серцях святих останніх днів, де б вони не жили—
гімн сміливості і співчуття; сім’ї та друзів; єдності, 
віри і надії; нескінченна молитва, яку чують на 
небесах.

Метою провідників, які організовували цей нефор-
мальний захід, було об’єднати приход. Те, що вечір 
присвятили Манон, не лише допомогло в досягненні 
тієї мети, але й породило тривале відчуття, що Манон 
та її сім’ю підтримують, що кожна дитина Бога є 
важливою. “Мета Церкви полягає в тому, щоб допо-
могти нам наблизитися до Небесного Батька та Ісуса 
Христа,—каже Аіола.— Ми знаємо, що Вони люблять 
нас і що ми ніколи не самотні”. ◼ Ф
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Зліва направо: Емма написала пісню, молоді жінки її виконали, Манон була почесним гостем,  
а молодь і провідники разом допомагали.
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ПІДІЙМАЙТЕСЯ ВИЩЕ
“Дух постійно спонукає нас ставати кращими і підійматися вище”.

Старійшина Ларрі Р. Лоуренс, сімдесятник, генеральна конференція, жовт. 2015.



Річмонд, штат Міссурі, 2 червня 1862 р.
“Mері, що ти бачиш?” Мачуха тихим голосом зверну-

лася до Мері зі свого ліжка.
“Здається, що стрілянина наближається”, 

сказала Мері, визираючи з вікна. В Америці була 
Громадянська війна, і бій точився на відстані кількох 
миль. Звук гарматних пострілів наповнював повітря 
з самого ранку. Мері звернулася до мачухи: “Мені 
шкода. Не думаю, що нам вдасться вийти з дому, 
щоб привезти лікаря”.

“Підійди ближче”. Мері сіла біля ліжка і взяла 
мачуху за руку. “Я знаю, що твій батько до кінця не 
одужав,—сказала мачуха тихим голосом, але тобі 
треба перевезти сім’ю в Сіон—твого брата, сестру 
та близнюків. Надокучай батькові доти, доки він не 
поїде до Скелястих гір! Обіцяй мені!”

Мері знала, як сильно її сім’я хотіла поїхати до 
Солт-Лейк-Сіті. Після того як вони почули про 
євангелію і охристилися, вони залишили Англію, щоб 
приєднатися до святих у Сіоні. Але чи вдасться їм 
це зробити? Вона поглянула на батька, який мовчки 
сидів на стільці. Три роки тому у батька стався 
інсульт, який вразив його настільки сильно, що 
паралізувало його ліву сторону.

Мері глибоко вдихнула. “Я обіцяю”,—прошепотіла 
вона.

Незабаром мачуха Мері закрила свої очі востаннє.
Невдовзі, одного ранку, Мері вирішила, що настав 

час сказати батькові про своє обіцяння. “Я знаю, що 
мені лише 14,—сказала вона,—але я маю привести 
нашу сім’ю в Сіон”. Вона почула, що близнюки 
прокинулися. “Треба готувати сніданок,—сказала 
вона.— Але прошу, подумай про це”.

Через кілька днів батько покликав Мері. “Все 
готово”,—сказав він. Його мова все ще була 
невиразною після інсульту. “Я продав нашу землю 
і вугільну шахту, тож ми можемо купити віз і волів, 
корів та їжу. Невдовзі один загін вирушає на Захід. 

Вони не є святими останніх днів, але ми зможемо 
дістатися з ними до Айови. Коли ми дійдемо туди, то 
зможемо приєднатися до загону святих, які прямують 
до Долини Солоного озера.

Мері обняла його. “Дякую, батьку”. Невдовзі вони 
вирушать у Сіон!

Дні минали швидко, поки Мері допомагала зібрати 
сім’ю в дорогу. “Все буде добре,—казала вона собі.— 
Незабаром ми будемо в Сіоні”.

Але батько захворів. З того, як перекривився його рот, 
Мері боялася, що з ним станеться повторний інсульт.

Дорога в Сіон
Джессіка Ларсен
Ґрунтується на справжніх подіях
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“Він надто хворий, щоб вирушати в дорогу,—
сказала Мері керівнику загону.— Нам треба кілька 
днів, щоб він одужав”.

“Ми не можемо чекати”,—різко відмовив чоловік. 
Поглянувши на обиччя Мері, він пом’якшив свій 
голос. “Ви можете залишатися, поки він не зможе 
подорожувати, а потім нас доженете”. Не маючи 
іншого вибору, Мері погодилася.

Через тиждень Мері знову підготувала сім’ю 
вирушати в дорогу. “Близнюки і Сара можуть їхати 
на волах,—сказала вона Джексону, своєму 9-річному 

брату.— Батько може їхати у возі, і ти можеш 
допомагати мені керувати волами”.

“Мені страшно”,—тихенько сказала Сара. Їй було 
лише 6 років, і вона здавалася крихітною на широкій 
спині вола. Чотирирічні близнюки дивилися на Мері 
широко відкритими очима.

“Ми будемо рухатися швидко і наздоженемо свою 
групу!”— сказала Мері, вимушено усміхаючись.

Сім’я Уонласс рухалася вперед і вперед, миля за 
милею, а потім день за днем. Нарешті Мері треба 
було змиритися з правдою.ІЛ
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Загін не чекав на них. Мері разом із сім’єю треба 
було добиратися до Сіону самостійно.

Ріка Платт, шт. Небраска, 1863 р.
“Тп-р-р-р!” Мері натягнула віжки і воли уповільни-

лися. “З усіма все гаразд?” Вона поглянула на трьох 
молодших дітей, які їхали на спинах волів. Вони 
кивнули.

Перед ними була ріка Платт—широка і багниста. 
“А що тепер?”—запитав молодший брат Джексон. 
Йому було лише 9, але він допомагав Мері керувати 
волами. Батько лежав у возі, все ще хворий після 
інсульту.

“Нам не потрібно перетинати річку,—сказала 
Мері.— Але ми можемо йти за течією”. Дороги до 
Сіону не було, але ріка вестиме їх на захід. “Но-о-о-о!”

Мері не знала, що мормонські піонери рухалися 
протилежним берегом ріки Платт, і пішла 
в іншому напрямку. Оскільки вони 

не перетнули ріку, то потрапили на територію 
індійців. Вони не побачать жодного воза до кінця 
подорожі.

Вони продовжували свій шлях. Минали тижні. 
Мері побачила хмару куряви, яка наближалася 
до них. “Спокійно,—прошепотіла вона волам і 
собі.— Спокійно”.

Курява розвіялася і показалася невелика група 
індійців, які їхали на конях. Один з вершників 
попрямував до задньої частини воза, де лежав батько.

У вершника були добрі очі. “Він хворий?”—запитав 
вершник, показуючи на батька.

“Так”,—прошепотіла Мері. Чоловік щось вигукнув 
своєю мовою, й інші вершники від’їхали так само 
швидко, як і з’явилися.

Мері поглянула на сонце. “Ми тут зупинимося”,—
сказала вона Джексону. Вона зняла Сару і близнюків.

“Mері, іди поглянь!”— Сказав Джексон.  
До них наближався чоловік з добрими очима, 



 Л и п е н ь  2 0 1 7  67

ДІТЯМ
 

тримаючи в руках щось важке.
“Дика качка,—сказав він.— І кролик. Для вас”. Мері 

дивилася широко відкритими очима, неспроможна 
вимовити жодного слова, коли він кинув здобич їй 
у руки. Кивнувши, він скерував коня у сутінки.

“Їжа!— Вигукнула Мері.— М’ясо!” Дарунок того 
чоловіка був справжнім дивом.

На їхньому шляху траплялися й інші дива. Стадо 
буйволів проходило неподалік, а потім розділилося, 
обійшовши віз з обох боків. Пилова буря віднесла 
одного з близнюків у річку, але Мері змогла 
врятувати дівчинку.

Однак подорож все ж таки була важкою. З 
кожним днем віз виглядав гірше, а воли все більше 
стомлювалися. На дорозі зустрічалося багато схилів 
і скель. Через гори було важко переходити. Однак 
Мері разом із сім’єю продовжувала рухатися вперед.

Вони якраз спускалися з високої гори, коли Мері 
побачила, що до них прямує чоловік на возі.

“Mоже він вкаже нам шлях до міста Легій, що в 
Юті!”—сказала вона Джексону. Там жив їхній дядько.

“Ви у каньйоні Еко, неподалік від Долини 
Солоного озера,—сказав чоловік, коли вони запитали, 
де знаходяться.— А де ж решта вашого загонy?”

Йому розповіли всю історію, і чоловік був 
вражений почутим. “Ви пройшли 1600 км зовсім 
самі?” Він похитав головою в захопленні. “Ти смілива 
дівчина. Я вкажу вам дорогу до міста Легій. Ви вже 
майже прийшли”.

“Майже прийшли”,—прошепотіла до себе Мері, 
коли чоловік намалював на землі щось на зразок 
карти. Майже в Сіоні. “Думаю, що тепер ми туди 
дістанемося”.

Мері разом із сім’єю доїхала до міста Легій, шт. 
Юта. Пізніше вона вийшла заміж і мала свою велику 
сім’ю. Її приклад віри та мужності благословив 
багатьох людей. ◼
Автор живе в штаті Техас, США.
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Ребекка Дж. Карлсон
Ґрунтується на справжніх подіях

“Живи наші душі, сповнюй серця і  
благословляй наш піст” (Hymns, no. 138).

Ця історія сталася на Тонга в 1981 році.

Сіліоті йшла додому зі школи, минаючи 
дерева жовтої папаї і рожевуватих спі-
лих манго. Коли вона побачила фрук-

ти, то згадала про те, що дуже зголодніла. 
Вона також згадала, що сьогодні особливий 
день. Сьогодні всі у її колі на Тонга пости-
лися за пророка, Президента Спенсера В. 
Кімбола. Пророк захворів, і йому треба було 
робити операцію. Цього вечора всі у колі 
зберуться на молитву і закінчать піст разом.

Коли Сіліоті дійшла до свого дому, то 
відчула запах їжі, що готувалась в “umu”, так 
називається піч. В животі засмоктало. Сіліоті 
була рада, що достатньо доросла, аби зараз 
поститися, але піст під час шкільного дня був 
важчим, ніж у неділю.

Сіліоті намагалася забути про голод. Вона 
принесла дрова і прибрала листя, яке впало 
з високих хлібних дерев, що затіняли її двір.

“Heбесний Батько зрозуміє, якщо я зроблю 
малесенький ковточок води”,—думала Сіліо-
ті, коли мила руки після роботи. Потім вона 
подумала про те, як сильно любить Прези-
дента Кімбола. Вона хотіла, щоб він одужав. 
Вона вирішила почекати.
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Сіліоті любила Президента Кімбола. Вона хотіла, щоб він одужав.

Піст  за 

пророка
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Сіліоті сіла на ґанку і поклала голову мамі на  
коліна. Вона була стомлена.

“Ти можеш закінчити піст, якщо тобі потрібно”,—
сказала мама.

“Але я хочу поститися,—сказала Сіліоті.— Я можу 
це зробити”.

Коли прийшов додому з роботи батько, всі у 
сім’ї допомогли відкрити “umu”. Вони взяли сви-
нину, загорнуту в листя, і плоди хлібного дерева, 
запечені в кокосовому молоці. Потім вони загор-
нули їжу в тканину і понесли до дороги, де будуть 
чекати на автобус.

Вони зустріли інші сім’ї по дорозі, усі несли свої 
страви. Усі вони 

усміхалися і 
розмовляли, 
разом заходячи 
до автобуса. 
Сіліоті знайшла 
невеличке місце 
біля мами. Вона 
відчувала запах 
смачної їжі, 
поки автобус 
їхав по вибої-
стій дорозі.

Було темно, 
коли авто-
бус дістався 
до каплиці. 
Зайшовши 
в середину, 
Сіліоті разом 
з батьками, 
братами і 
сестрами та 
сотнями інших 
членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
стала на коліна.

Під час молитви Сіліоті молилася в серці: “Будь 
ласка, допоможи Президенту Кімболу знову оду-
жати”. Вона знала, що кожна людина у приміщенні 
молилася про те саме. Спокійне відчуття всередині 
було запевненням, що з Президентом Кімболом все 
буде добре.

Коли вона відкрила очі, то бачила сльози на 
обличчях людей навколо неї. Усі ці люди постилися, 
і вона постилася разом з ними. Було важко, але вона 
це зробила!
Президент Кімбол одужав після операції і служив 
пророком ще чотири роки. ◼
Автор живе на Гавайях, США.

ЧОМУ МИ ПОСТИМО-
СЯ І МОЛИМОСЯ?
“Піст і молитва нероздільні. Коли 
ми постимося і молимося з вірою, 
то стаємо більш сприйнятливими 
до відповідей на свої молитви і на 
благословення від Господа”.
Проповідуйте Мою євангелію: Путівник 
для місіонерського служіння (2004), с. 82.
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У пісну неділю ми зазвичай обходимося без 
їжі й пиття упродовж двох прийомів їжі. 

Ми також віддаємо грошовий еквівалент вар-
тості їжі, яку не з’їли, на допомогу нужденним. 
Це називається “пожертвуванням від посту”. 
Під час посту ми можемо згадувати свої благо-
словення, молитися за людей і відчувати себе 
ближче до Небесного Батька. Ти можеш почи-
нати поститися, коли ти і твої батьки відчують, 
що ти готовий. Якщо ти неспроможний пости-
тися через негаразди зі здоров’ям, то можеш 
молитися і відчувати Святого Духа, в той час 
як інші постяться.

Як мені дізнатися, 
що я вже достатньо 

дорослий/ла, щоб 
почати поститися?
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Добре поститися, коли ти хочеш 
допомогти благословити інших 
людей і відчувати Духа. Добре 
було б поститися після хрищення.

Едді О., 9 років, шт. Каліфорнія, США

Я зрозуміла, що вже достатньо 
доросла, щоб почати пости-
тися, коли відчула бажання це 
робити і Святий Дух сказав, 
що я чиню правильно. Коли я 

почала, то робила це поступово. 
Спочатку я пропускала один прийом 

їжі. Потім я спробувала пропустити 
два прийоми їжі.
Енн Д., 9 років, шт. Невада, США

Ти можеш молитися Небесному 
Батькові, аби дізнатися, коли 
слід почати піст. Я знаю, що 
Небесний Батько може відпові-
сти на твої молитви.

Ліам П., 7 років, шт. Юта, США

Я знатиму, що достатньо доросла, 
завдяки Святому Духу, Який ска-
же мені, що настав час постити-
ся. І тоді я запитаю маму і тата, 
чи це відчуття є правильним.

Бруклін Р., 7 років, Окленд, Нова 
Зеландія

Коли я охрищуся, то, мабуть, буду 
готовий почати поститися. Я 
можу молитися Небесному Бать-
кові й просити допомоги, і запи-
тувати, коли і як я маю почати.

Браян К., 7 років, шт. Вашингтон, США
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Я б хотів розповісти вам про двох маленьких дівча-
ток, яких я знав. Вони були яскравим прикладом 

того, як ділитися євангелією. Коли нашій доньці Неллі 
було майже вісім років, наша сім’я жила у Швейцарії. 
Неллі з нетерпінням чекала на хрищення. Саме перед 
її днем народження ми проводили домашній сімейний 
вечір з нашою подругою Тіною. Тіну навчали місіоне-
ри. Але вона не була впевнена, чи хоче христитися.

Після нашого уроку ми попросили Тіну помолити-
ся. Тіна не дуже добре розмовляла англійською, тож 
вона молилася китайською. Ми не розуміли слів, але 
відчували Духа під час молитви.

Пізніше того ж вечора Неллі запитала, чи може 
вона христитися з Тіною в один день. Ми не знали, 
як ця ідея сподобається Тіні. Але ми погодилися, що 
Неллі принаймні може подзвонити й запитати. На 
наш подив Тіна погодилася!

Неллі й Тіна охристилися в кінці того ж тижня. 
Пізніше Тіна розповіла нам чудову історію. Вона 

нагадала нам про свою молитву під час домашнього 
сімейного вечора. У молитві вона попросила Небес-
ного Батька дати їй зрозуміти, чи слід їй христитися. 
Коли Неллі зателефонувала того ж вечора, Тіна знала, 
що Небесний Батько почув її молитву.

Наша подруга Джасмін також була для нас хоро-
шим прикладом. Джасмін було 12 років. Її сім’я 
дуже подружилася з нами, коли ми жили на Близь-
кому Сході. У тій країні члени Церкви не можуть 
розповідати іншим про євангелію. Це протиза-
конно. Але Джасмін вирішила, що може ділитися 
євангелією, роблячи те, що робив Ісус. Вона могла 
виявляти любов і доброту іншим людям. Куди 
б Джасмін не йшла і що б вона не робила, вона 
намагалася бути такою, як Ісус. Вона була яскравим 
прикладом для інших.

Неллі й Джасмін показали нам, як ми можемо бути 
прикладом Ісуса Христа. Ми можемо робити це в 
будь-якому віці й де б не жили. ◼

Хай ваше  
світло сяє

Старійшина  
Ларрі С. Качер

Сімдесятник
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Чарівний  

ГАМАНЕЦЬ
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Аманда Уотерс
Ґрунтується на справжніх подіях

“Стій за правду, будь щасливим, Вибирай  
правдивий шлях” (Збірник дитячих пісень, с. 83).
“Ти квач!”— сказала Менді. Вона доторкнулася до 

свого малого брата і попливла далі. Сім’я Менді 
жила в мотелі до переїзду в новий будинок. Було так 
весело їсти на обід равіолі, розігріті в мікрохвильовці. 
І вони плавали в басейні мотеля майже кожного дня!

Але було дещо не дуже приємне в цьому мотелі. 
Кабінет менеджера мотелю був прямо під їхньою 
кімнатою, а менеджеру здавалося, що Менді, її брати 
й сестри поводяться надто шумно. “Як я можу здавати 
кімнати, якщо складається враження, ніби стадо сло-
нів біжить над моєю головою?”—запитував він у тата.

Після обіду менший брат Менді Аарон зістрибнув 
з ліжка на підлогу й почулося: бух! Менді моргнула й 
поглянула на маму.

“Стрибати не можна. Будь ласка, ходіть  
навшпиньки”—сказала мама.

Але було вже надто пізно. Задзвонив телефон.
“Ой”,—подумала Менді.
Мама взяла слухавку. Менді чула, як вона вибача-

ється перед менеджером.
Мамині плечі опустилися, коли вона поклала слу-

хавку. “Eдварде і Менді,—сказала вона,—мені треба 
покласти Аарона та Емілі спати. Будь ласка, візьміть 
Крістіну й Деніела й підіть на прогулянку”.

Коли вони почали переходити паркувальний май-
данчик мотеля, Менді помітила на землі щось неве-
личке коричневого кольору.

То був гаманець. І в ньому були гроші!
“Поглянь, Едварде!”—сказала вона, високо  

піднімаючи гаманець.
“Нам треба негайно віднести це в кабінет  

менеджера”,—сказав Едвард.
Менді відчула, як у неї звело в животі. Чому це 

вони повинні відносити його негайно? Хіба мама 
чи тато не можуть повернути його пізніше?

Але Менді знала, як треба вчинити правильно.
Діти відкрили двері кабінету і нерішуче увійшли. 

Менеджер насупився. “М-м-м, ми знайшли цей гама-
нець на паркувальному майданчику”,—сказала Менді. 
Її рука тремтіла, коли вона клала гаманець на стіл.

Чоловік, який стояв біля стола, поглянув на нього. 
“Це мій”,—сказав він. Він швидко передивився вміст 
гаманця. “Все на місці. Дякую, діти!”

Менді поглянула на менеджера. Його похмурий 
погляд розтанув, і його очі сяяли.

Після того як вони вийшли з кабінету, Деніел  
запитав: “А той гаманець був чарівним?”

“Чому ти вирішив, що він чарівний?”—запитав 
Едвард.

“Тому що він перетворив сердитого чоловіка 
на щасливого!”

Едвард заперечно похитав головою. “Гаманець 
не чарівний,—сказав він.— Менеджер зрадів, бо ми 
вчинили правильно”.

Менді відчувала щось особливе. Вона ніколи не 
думала, що обираючи правду, можна зробити людей 
дуже щасливими.

Через кілька днів Менді пішла з татом оплати-
ти рахунок за тиждень. Менеджер усміхнувся до 
Менді. Він дзвонив лише один раз з того часу, як 
знайшовся гаманець, і лише для того, щоб подяку-
вати дітям за чесність. Менді здавалося, що у неї 
з’явився новий друг.

“Є дійсно щось чарівне, коли обираєш правду”,—
подумала Менді. Вона помахала на прощання, і 
менеджер помахав у відповідь. “Зрештою, не такий 
він уже й сердитий”. ◼
Автор живе в штаті Невада, США.

Бути чесним

Одного разу під  
час перерви хтось 

загубив монетку в 25 
центів. Я підняв її, і 
хоча мені хотілося 
залишити її собі, я 

віддав монетку вчителю. У мене були 
хороші почуття, бо я вибрав правду. 
Мене навчили, що якщо знаходиш 
якусь чужу річ і навіть якщо вона 
подобається, її не можна залишати 
собі, бо це буде крадіжка.
Тайлер Б., 7 років, шт. Орегон, США



74 Л і я г о н а

Зі статті “Сімейні наради”, Ліягона, трав. 2016, сс. 63--65.

Що таке сімейна нарада?
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Старійшина  
М. Рассел 
Баллард

З Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів

У поєднанні з молитвою сімейна нарада може створювати відчуття присутності  
Спасителя у вашому домі. Вона може допомагати вашій сім’ї бути щасливою.

Сімейна нарада—це збори, які проводяться у будь-який день тижня. На них можеш бути лише 
ти і хтось із батьків або вся сім’я. Це час, коли ви можете …

 Вимкнути елек-
тронні пристрої 
і подивитися 
одне на одного 

та вислухати.

 Розповісти 
батькам 
про свої 
тривоги чи 
побоювання.

 Запропону-
вати допо-
могу брату 
чи сестрі 
у важкий 
момент.

 Поставити 
цілі і запи-
сати їх.
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Коли перші святі жили у Кертленді, шт. Огайо, Господь наказав їм будувати храм. (Прочитайте про те, що сталося 
після того як храм було освячено в УЗ 110). Господь також наказав Джозефу Сміту започаткувати школу, аби нав-
чати церковних провідників євангелії. Багато чоловіків у цій школі курили або жували тютюн. Джозефу та Еммі 
не подобався дим і бруд від тютюну. Коли Джозеф запитав у Господа, що з цим робити, то отримав одкровення, 
яке ми зараз називаємо Словом мудрості. Ви можете прочитати його в УЗ 89.

Кертленд і Слово мудрості
Ф І Г У Р К И  П Е Р С О Н А Ж І В  З  І С Т О Р І Ї  Ц Е Р К В И
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Виріжте ці фігурки, які допоможуть вам ділитися оповіданнями з історії Церкви!

Знайдіть більше фігурок персонажів з історії Церкви на сайті liahona .lds .org.
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Ісус нагодував багатьох людей
І С Т О Р І Ї  П Р О  І С У С А
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Кім Уебб Рейд

Одного дня Ісус захотів побути на 
самоті. Він сів у човен і поплив у 
тихе місце. Невдовзі багато людей 
пішли туди за Ним.

Ісус навчав людей і зцілив 
тих, хто був хворий. У кінці 
дня всі зголодніли. Учні Ісуса 
хотіли, щоб Він послав людей 
купити собі їжі у місті.



 Л и п е н ь  2 0 1 7  77

ДІТЯМ
 

Ісус сказав учням, щоб вони нагодували людей, 
аби їм не треба було розходитися. Але в учнів 
було лише п’ять хлібин і дві риби. Цього було 
недостатньо, аби нагодувати всіх.

Ісус благословив їжу і пола-
мав її на шматочки. Потім 
учні рознесли її людям. Чи 
вистачить їжі?
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З Maтвій 14:13–21.

Тисячі дітей, жінок і чоловіків їли хліб і рибу. Після того як вони 
поїли, залишилося 12 кошиків їжі! То було диво. Дива трапляються 
на землі і в наш час! ◼
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 Я люблю читати Писання
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Я б хотів дещо розповісти про 
останній фургон у кожному з 

довгих обозів, що повільно долали 
свій шлях рівнинами. …

Там у кінці, в останньому фургоні, 
вони не завжди могли бачити Братів, 
які йшли попереду, і блакитне небо 
їм часто застилала величезна густа 
хмара куряви. Однак день за днем ті, 
хто був у останньому фургоні, про-
сувалися вперед, змучені та стом-
лені, з болем у ногах, іноді майже 
повністю виснажені, однак спираю-
чись на віру в те, що Бог їх любить, 
що відновлена євангелія є істинною 
і що Господь веде і скеровує Братів, 
які йдуть попереду. Іноді ті, хто був 
у останньому фургоні, коли їхня віра 
сягала свого піку, мигцем бачили 
слави целестіального світу, але це 
здавалося таким далеким, і видіння 
так швидко зникало, бо тягар потреб 
і втома, і тривога, а іноді й розпач 
ніколи не відступали.

Коли видіння згасало, серце 
опускалося. Але вони знову моли-
лися і рухалися вперед, майже без 
похвали, з дуже незначним підба-
дьоренням і без жодних лестощів. 
… Однак у останньому фургоні 
були відданість, вірність, цілісність, 
а понад усе—віра в Братів та в Божу 
силу і в доброту. …

Тож крізь куряву і багно … вони 
пробиралися вперед через каньйо-
ни до долини, яка обіцяла їм спочи-
нок і домівку. … 

Однак для тисяч цих міцних душ 
незламної віри і виняткових здібно-
стей це не було кінцем подорожі.

Брат Бригам [Янг] знову кликав їх 
під стяги царства Божого і посилав 
засновувати поселення в долинах, 
ближніх і далеких, у неозорих 
горах, де можна було знайти при-
хисток. Тож знову вони накладали 

ТІ, ХТО В 
ОСТАННЬОМУ 
ФУРГОНІ
В останньому фургоні були відданість, 
вірність, цілісність, а понад усе—віра в 
Братів та в Божу силу.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

ярмо на волів, запрягали їх у фурго-
ни і … повільно прокладали шлях 
до нових долин, знову покладаю-
чи довіру, бо мали велику віру в 
мудрість і божественне скерування 
свого Мойсея. …

І тисячі за тисячами тих десятків 
тисяч, починаючи з перших і до 
сьогодення, усі є Божими обранця-
ми; вони виконали своє покликання і 
підкорилися долі так само смиренно 
і повною мірою, як і брат Бригам та 
інші в свої покликаннях, і Бог за це 
їх нагородить. Вони були піонерами 
у слові, у думці, у ділі та у вірі, так 
само як і ті, хто виконував важливі-
ші завдання. Розбудова цієї гірської 
імперії не здійснювалася таємно 
жменькою обраних, але величезною 
кількістю людей, які потоком лилися 
з різних країн, які приїхали і труди-
лися, з вірою йдучи за Богом покли-
каними провідниками. …

Тож цим скромним, однак велич-
ним душам … я смиренно виражаю 
свою любов, повагу, моє благоговій-
не шанування. ◼

З виступу на жовтневій генеральній  
конференції 1947 року “To Them of the Last 
Wagon” (Тим, хто в останньому фургоні) Ф
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Президент  
Дж. Рубен Кларк мол. 
(1871–1961)
Перший радник у  
Першому Президентстві
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Також читайте у цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

с. 44

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

с. 50

с. 70

ЄДИНЕ, ЩО  
ВРЯТУВАЛО МЕНЕ
Шуго стикнувся з расизмом і неприй-
няттям, але знайшов євангелію і знову 
навчився довіряти людям.

СИЛЬНІ  
впродовж тижня

Куточок для 
запитань

Як причастя може допомагати  
вам бути сильними весь тиждень.

Коли дітям слід починати  
поститися?


