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Ваш найбільший 
шанс бути 
щасливими, с. 14
Чотири речі, які нові 
члени Церкви хочуть, 
щоб ви знали, с. 22
Чому мовчання програє 
у війні слів, с. 28
Як мій приход врятував мене 
після самогубства дочки, с. 34
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К ілька років тому я сидів у кімнаті Солт- 
Лейкського храму, де раз на тиждень зустріча-
ється Перше Президентство і Кворум Дванадця-

тьох Апостолів. Я поглянув на стіну, яка була навпроти 
[місць] Першого Президентства, і почав розглядати 
портрети кожного з Президентів Церкви.

Вдивляючись в них, моїх попередників—від Пророка 
Джозефа Сміта (1805–1844) до Президента Гордона Б. 
Хінклі (1910–2008)—я подумав: “Який я вдячний за ске-
рування кожного з них!”

Це великі мужі, які ніколи не вагалися, ніколи не слаб-
шали і ніколи не здавалися. Це—чоловіки Божі. Коли я 
думаю про цих сучасних пророків, яких я знав і любив, 
то згадую їхнє життя, їхні риси характеру та їхні натх-
ненні вчення.

Президент Гебер Дж. Грант (1856–1945) був Пре-
зидентом Церкви, коли я народився. Розмірковуючи 
про його життя і вчення, я думаю, що рисою, яку завж-
ди виявляв Президент Грант, була наполегливість—
наполегливість у тому, що є добрим і благородним.

Президент Джордж Альберт Сміт (1870–1951) був 
Президентом Церкви під час того, як я служив єписко-
пом мого приходу в Солт-Лейк-Сіті. Він зауважував, що 
між Господом і супротивником постійно відбувається 
серйозна боротьба з “перетягування канату”. “Якщо ви 
будете стояти на стороні Господа від тієї лінії,—навчав 
він,—ви будете знаходитися під Його впливом і у вас не 
виникатиме бажання чинити неправильно” 1.

У 1963 році Президентом Девідом О. Мак-Кеєм (1873–
1970) мене було покликано служити членом Кворуму 

дванадцятьох. Він навчав повазі до інших власним 
способом життя. “Справжнє християнство,—сказав 
він,—є любов’ю на ділі” 2.

Президент Джозеф Філдінг Сміт (1876–1972), один 
з найплідніших письменників Церкви, мав за керівний 
принцип свого життя глибоке вивчення євангелії. Він 
безперервно вивчав Писання і був знайомий з учен-
нями і доктринами, які знаходяться на їхніх сторінках, 
як ніхто інший з усіх, кого я знав. 

Президент Гарольд Б. Лі (1899–1973) служив моїм 
президентом колу, коли я був хлопчиком. Його улюбле-
ною цитатою була така: “Стійте на святих місцях і не 
сходьте” 3. Він заохочував святих бути в гармонії з під-
казками Святого Духа і сприйнятливими до них.

Я вірю, що керівним принципом у житті Президента 
Спенсера В. Кімбола (1895–1985) була відданість. Він 
був повністю, цілком відданим Господу. Також він був 
відданим життю за євангелією.

Коли Президентом Церкви став Президент Езра Тефт 
Бенсон (1899–1994), він покликав мене служити його 
другим радником у Першому Президентстві. Любов 
була його керівним принципом, вираженим улюбленою 
цитатою зі слів Спасителя: “Якими людьми повинні ви 
бути? Істинно Я кажу вам, такими самими, як Я є”4.

Президент Говард В. Хантер (1907–1995) був тим, хто 
завжди шукав в інших найкраще. Він завжди був ввічли-
вим; він завжди був смиренним. Я мав за привілей слу-
жити його другим радником.

Президент Гордон Б. Хінклі навчав нас робити 
все можливе. Він приносив могутнє свідчення про 

Президент 
Томас С. Монсон

ПРОРОКИ СКЕРОВУЮТЬ НАС

П О С Л А Н Н Я  П Е Р Ш О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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Спасителя і Його місію. Він учив 
нас з любов’ю. Для мене служити 
його першим радником було честю 
і благословенням.

Спаситель посилає пророків, 
тому що Він нас любить. Під час 
цьогорічної генеральної конферен-
ції генеральні авторитети Церкви 
знову матимуть привілей ділитися 

Його словом. Ми підходимо до цієї 
відповідальності з великою серйоз-
ністю та смиренням.

Які ми благословенні, що віднов-
лена Церква Ісуса Христа є на  
землі і що Церква заснована на 
камені одкровення. Постійне 
одкровення—це сама суть єванге-
лії Ісуса Христа.

Давайте ж підготуємося до отри-
мання особистого одкровення, яке 
в повноті приходить під час гене-
ральної конференції. Нехай наші 
серця будуть сповнені рішучості, 
коли ми підніматимемо наші руки, 
щоб підтримати сучасних пророків 
і апостолів. Нехай нас буде просвіт-
лено, піднесено, втішено і зміцнено, 
коли ми слухатимемо їхні послання. 
І нехай ми будемо готові заново 
присвятити себе Господу Ісусу 
Христу—Його євангелії та Його 
роботі—і жити з оновленим рішен-
ням дотримуватися Його заповідей 
і виконувати Його волю. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви: 

Джордж Альберт Сміт (2011), с. 191.
 2. Учення Президентів Церкви: 

Девід O. Мак-Кей (2004), с. 181.
 3. Учення і Завіти 87:8.
 4. 3 Нефій 27:27.
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Президент Монсон ділиться важливими уроками, 
засвоєними від попередніх пророків. Також він нага-

дує нам, що “Спаситель посилає пророків, тому що Він 
нас любить”. Служачи тим, кого ви навчаєте, ви можете 
обговорити, як пророки і апостоли є ознакою Божої 

любові до нас. На ваш розсуд можете поділитися пора-
дою з якогось із виступів Президента Монсона на минулій 
генеральній конференції. Запросіть тих, кого навчаєте, 
підготуватися до генеральної конференції, переглядаючи 
виступи, які їх особливо надихнули і допомогли їм відчу-
ти любов Спасителя.



6 Л і я г о н а

МОЛОДІ

Ми вдячні, о Боже Всевишній

Як наш пророк, Президент 
Томас С. Монсон, вплинув на 

вас? Що найбільше вам запам’ята-
ється про нього? Ви можете напи-
сати в щоденнику про Президента 
Монсона і його життя—на зразок 
того, як він описує в своєму посланні 

вплив кожного з пророків, яких він 
пам’ятає.

Ви також можете вибрати улюблену 
цитату з його виступів і написати її там, 
де часто будете бачити, наприклад, 
на папці для зошитів, або прикріпіть її 
як записку в своїй кімнаті. Ви можете 

навіть сфотографувати цю цитату і 
зробити її заставкою на своєму теле-
фоні! Кожного разу, дивлячись на цю 
цитату, ви зможете розмірковувати, 
як важливо мати сучасного пророка і 
пам’ятати, що він є для того, аби люби-
ти і скеровувати нас у цей час.

Ви можете завантажити  
музику гімну “Ми вдячні, 
о Боже Всевишній” на сайті  
lds .org/ go/ 9176.
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Пророки 
ведуть нас 
до Христа

Спаситель дає нам 
пророків, бо Він 

любить нас. Якщо ми 
йдемо за пророками, 
це допомагає нам 
вибирати правду. 
Який шлях мають 
обрати діти, 
аби йти за 
пророком?
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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

Одного серця

“І Господь назвав Свій народ 
Сіон, тому що вони були 
одного серця і одного розуму, 
і перебували в праведності; 
і не було бідних серед них” 
(Мойсей 7:18). Як ми можемо 
стати єдиними?

Старійшина М. Рассел  
Баллард, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, сказав: “У серці 
англійського слова спокута 
знаходиться слово єдиний. 
Якби все людство зрозуміло це, 
не було б жодної людини, про 
яку б ми не турбувалися, неза-
лежно від їхнього віку, раси, 
статі, релігії або соціального 
чи економічного становища. 
Ми б намагалися наслідувати 
Спасителя і ніколи б не були 
жорстокими, байдужими, 
неввічливими або нечутливими 
до інших” 1.

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому 
Президентстві, навчав: “Там, 
де люди мають Духа, там,  
найвірогідніше, панує зла-
года. … Дух Бога ніколи не 
породжує суперечки (див. 
3 Нефій 11:29). … Він веде до 
особистого спокою і почуття 
єдності з іншими” 2.

Говорячи про сімейні 
випробування, Керол М.  
Стівенс, яка служила першим 
радником у Генеральному 
президентстві Товариства 
допомоги, казала: “Мені ніко-
ли не доводилося пережити 
розлучення, біль і почуття 
небезпеки, які з’являються, 
коли людину залишають, або 
відчути відповідальність як це 
бути матір’ю-одиначкою. Я 
не переживала смерть дити-
ни, безплідність або потяг до 
особи тієї ж статі. Мені не 
довелося зазнати жорстокого 
ставлення до себе, хронічного 
захворювання чи мати згубну 
звичку. У мене не було можли-
вості пройти ці випробування.

… Однак завдяки моїм осо-
бистим іспитам і випробуван-
ням … я добре пізнала Того, 
Хто дійсно розуміє. … І, крім 
того, я пройшла всі, щойно 

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

Поміркуйте 
над цим

Як єдність 
між нами 
допомагає 
нам стати 

одним цілим 
з Богом?

ПОСИЛАННЯ
 1. М. Рассел Баллард, “Спокута і ціна 

однієї душі”, Ліягона, трав. 2004, 
с. 86.

 2. Генрі Б. Айрінг, “That We May Be 
One,” Ensign, May 1998, 67.

 3. Керол М. Стівенс, “Сімʼю створив 
Господь”, Ліягона, трав. 2015, 
сс. 11–12.

згадані смертні випробування, 
перебуваючи в ролі дочки, 
матері, бабусі, сестри, тітки 
і друга.

Як Божі дочки, які зберіга-
ють завіти, ми маємо можли-
вість не тільки навчатися на 
своїх особистих викликах, ми 
маємо можливість об’єднува-
тися у співпереживаннях та 
співчутті, коли підтримуємо 
інших членів Божої сім’ї в їхніх 
випробуваннях” 3.

Додаткові уривки з Писань та 
інформація
Іван 17:20–23; Ефесянам 4:15; 
Мосія 18:21–22; 4 Нефій 1:15  
reliefsociety .lds .org
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БЛОКНОТ КОНФЕРЕНЦІЇ, КВІТЕНЬ 2017 Р.
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом, чи голосом 
Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

П Р О Р О Ч Е  О Б І Ц Я Н Н ЯПроглядаючи матеріали квітневої генеральної конференції 2017 року,  
ви можете звертатися до цих сторінок. Це допоможе вам у вивченні й застосуванні 
нещодавніх учень сучасних пророків і апостолів та інших провідників Церкви.

Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Божество і план спасіння”,  
Ліягона, трав. 2017, с. 103.

Президент Томас С. Монсон, “Доброта, 
милосердя і любов”, Ліягона, трав. 2017, 
с. 66, 67.

ПРИКЛИКАТИ СИЛИ НЕБЕС
“У Писаннях говориться, що 
праведне застосування священ-
ства залежить від життя за прин-
ципами доброти, милосердя і 
любові. …

Давайте дослідимо своє життя 
і приймемо рішення наслідувати 
приклад Спасителя, виявляючи 
доброту, любов і милосердя. 
І коли ми це зробимо, то будемо 
у кращому становищі, щоб при-
кликати сили небесні для себе, 
для наших сімей та для інших, хто 
подібно до нас, здійснює цю іноді 
важку подорож назад до нашого 
небесного дому”.

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

Божество
“Оскільки ми маємо істину про Божество і наші стосунки з Ними, про 

мету життя та природу нашої вічної долі, у нас є надійна дорожня 
карта і запевнення для нашої подорожі смертним життям. Ми знаємо, Кому 
ми поклоняємося і чому ми поклоняємося. Ми знаємо, хто ми і ким може-
мо стати (див. УЗ 93:19). Ми знаємо, Хто все уможливлює, і ми знаємо, що 
нам слід робити, щоб насолоджуватися найвищими благословеннями, які 
приходять завдяки Божому плану спасіння. Звідки ми про все це знаємо? 
Ми знаємо це завдяки одкровенням від Бога Його пророкам і кожному 
з нас особисто”.

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



 В е р е с е н ь  2 0 1 7  9

ЗОСЕРЕДЖЕНІ 
НА ХРИСТІ
“Надійся на Господа 
всім своїм серцем, 

а на розум свій не покладайся!” 
[Приповісті 3:5–6]. …

… В англійській мові слово покла-
датися має додаткове значення: 
фізично хилитися або зміщуватися в 
один бік. Якщо ми фізично хилимося 
в той чи інший бік, то відхиляємося  
від центру, втрачаємо рівновагу 

і нахиляємося. Якщо ми духовно 
хилимося, покладаючись на власний 
розум, то відхиляємося від нашого 
Спасителя. …

… Кож[е]н з нас може довіряти 
Господу і не відхилятися. Ми можемо 
зосередити наше життя на Спасителі, 
приходячи до пізнання Його, і Він 
випростує наші стежки”.
Бонні Н. Кордон, перший радник у генераль-
ному президентстві Початкового товариства, 
“Покладайся на Господа і не відхиляйся”,  
Ліягона, трав. 2017, с. 6, 9.

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

Істинне учнівство
Іноді кілька промовців виступають з однією євангельською темою. Ось 

що сказали три промовці стосовно того, як бути істинним учнем Христа. 
Скористайтеся номером журналу за травень 2017 року або зайдіть на сайт 
conference .lds .org , щоб прочитати, що вони сказали.

•  “Справжні учні Ісуса Христа готові виділятися, говорити і відрізняти-
ся від людей світу. Вони—безстрашні, віддані і сміливі”. —Рассел М. 
Нельсон, “Прикликати силу Ісуса Христа в наше життя”, с. 39.

•  “Справжнє учнівство—це стан буття. … Учні живуть так, що якості 
Христа вплітаються в кожну фібру їхнього єства, неначе в якийсь 
духовний гобелен”. —Роберт Д. Хейлз, “Стати учнем нашого 
Господа Ісуса Христа”, с. 46.

•  “Наша любов до Суботнього дня не закінчується, коли за нами 
закриваються двері каплиці, а натомість відкриваються двері, за 
якими прекрасний день відпочинку від щоденних клопотів, день 
вивчення, молитов і допомоги членам сім’ї та іншим, хто потребує 
нашої уваги”. —Ніл Л. Андерсен, “Подолати світ”, с. 58.

ХТО СКАЗАВ ЦЕ?
1.  “Грішник, який кається, 

більше наближається до 
Бога, ніж лицемірна люди-
на, яка засуджує того гріш-
ника”. ___________________

2.  “Мотивацією для попере-
дження є любов, любов до 
Бога і до ближнього. Попе-
реджати означає піклува-
тися”. ___________________

3.  “Якщо любов Бога є мело-
дією нашої спільної пісні, 
то наше загальне бажання 
бути слухняним Йому є її 
невід’ємною гармонією”. 
___________________

4.  “Раніше, коли молодь при-
ходила до храму з імена-
ми своїх предків, то було 
винятком, хоча і бажаним. 
Зараз це стало нормою”. 
___________________

Відповіді: (1) Дейл Г. Ренлунд, 
(2) Д. Тодд Крістофферсон, 
(3) Джеффрі Р. Холланд, 
(4) Генрі Б. Айрінг
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Сестра Барбара Сонненберг була 
збентежена. Вона, мати п’ятьох 

дівчаток, молодших восьми років, 
була здивована тим, що її поклика-
ли навчати в Недільній школі  
16-17–річну молодь її приходу. 
Після кількох місяців служіння в 
своєму покликанні вона помітила, 
що відвідуваність уроків учнями є 
нерегулярною і зазвичай нечислен-
ною. Однієї неділі на урок прийшов 
лише один хлопець. Замість того 
щоб навчати хоча б одного учня, 
вона об’єднала свій клас з іншим. 
Сестра Сонненберг була готова 
здатися. Але після молитов і розмір-
ковувань про свою нерадісну ситуа-
цію вона отримала натхнення і 
відчула зміну в серці.

Робота в команді
Її чоловік Кен був провідником 

місіонерської роботи приходу. Вони 
обоє відчули спонукання поєднати  
свої зусилля, аби підбадьорити 

молодь приходу. Барбара робила 
шоколадні торти і разом з чоловіком 
запрошувала молодь приходу до 
себе додому кожного недільного 
вечора, щоб пригоститися тортом 
і обговорити підготовку до місії. 
Поки підлітки їли торт, сестра  
Сонненберг запрошувала їх прихо-
дити на свої уроки Недільної школи.

В результаті таких “солодких 
запросин” відвідуваність Недільної 
школи зросла. Але один юнак на 
ім’я Нейт не відгукувався на неод-
норазові запрошення. Сестра  
Сонненберг відчувала, що губить 
одну вівцю. Її реакція на це відчут-
тя була такою: іти “шукати заги-
нулої, аж поки не знайде її” (Лука 
15:4). Тож замість того, щоб махну-
ти на Нейта рукою, сестра Соннен-
берг розробила план.

Домашні відвідування
Однієї неділі увечері вона пішла 

до Нейта додому. Вона побачила, 

ЛЮБОВ І ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ: 
ЩО ВИ ДАСТЕ, ЩОБ ПОВЕРНУТИ ЇХ?

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

Девін Г. Дюрант
Перший радник у генеральному президентстві Недільної школи

що він вдома разом з іншим учнем 
її класу, який також не прийшов на 
урок того дня. Вона сказала обом, 
що їй дуже не вистачало їх на 
уроці й провела з ними урок пря-
мо тоді й там. Батько Нейта, якого 
нещодавно звільнили з покликання 
єпископа приходу, був дуже звору-
шений наполегливістю вчительки. 
Він послав текстове повідомлення її 
чоловікові з такими словами: “Кене, 
будь ласка, подякуй своїй дружині 
від мого імені. Рішення прийти до 
нас навчати Нейта і Мак-Кея було 
натхненним”.

Однак наступної неділі Нейт 
знову не прийшов на урок Неділь-
ної школи. Тож сестра Сонненберг 
знову пішла до нього додому, щоб 
поговорити з ним про євангелію. 
Нейт розумів, що таке може ста-
тися, тож пішов сховатися в домі 
друга. Сестра Сонненберг знайшла 
його неподалік від його будинку і 
провела урок там. Ф
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Згодом Нейт вирішив повернути-
ся у свій клас Недільної школи.

Що ж спрацювало?
Чому Нейт повернувся?
Чи через шоколадний торт 

сестри Сонненберг, яким пригоща-
ли у неї вдома?

А може, через те, що вона прихо-
дила до Нейта додому (і в дім сусі-
да), щоб знайти його?

Чи завдяки підбадьоренню друзів 
і сім’ї ходити до церкви?

А може через любов, яку він від-
чував від сестри Сонненберг, його 
вчительки Недільної школи?

Відповідь, імовірно, буде такою: 
все разом. З усіх цих та інших при-
чин Нейт почав відвідувати Неділь-
ну школу постійно разом зі своїми 
друзями.

Кінець історії
Тож дозвольте закінчити історію. 

Завдяки тим почуттям, які Нейт 
мав до своєї вчительки Недільної 
школи, він не пропустив нагоду 
купити їй шоколадки, коли пізні-
ше зустрів її у магазині. Сестра 
Сонненберг, яка виявила йому так 
багато любові, почала отримувати 
любов і від нього.

Невдовзі після цього, у вересні 
2015 року, Нейт подав документи 
на місію і зараз служить у місії  
Міссісіпі Джексон.

Інші учні того класу, які теж не 
хотіли ходити на уроки Недільної 
школи, також вирішили служити 
на місії. П’ять юнаків і троє дівчат, 
які ходили до сестри Сонненберг 
на уроки Недільної школи для ЛИ
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16-17–річної молоді, відслужили 
місію або служать на місії, а ще кіль-
ка, можливо, також будуть служити.

Підтримувати зв’язок з тими, 
хто не відвідує

У розділі “Любити своїх учнів”, 
в першій частині посібника Нав-
чати, як навчав Спаситель, 
міститься тема для обговорення 
під назвою “Підтримувати зв’язок з 
тими, хто не відвідує”. Тема звучить 
так: “Підтримувати зв’язок з мало-
активними членами Церкви—це 
не лише обов’язок домашнього 
учителя, візитної вчительки або 
провідника священства чи допо-
міжної організації—вчителі також 
можуть допомагати в цій роботі. 
Викладання—це набагато більше, 
ніж презентація уроку в неділю. Це 
включає священнослужіння з любо-
в’ю та допомогу іншим в отриманні 
благословень євангелії, і ця допо-
мога—часто саме те, чого потребує 
малоактивний член класу. Нам усім 
необхідно працювати разом, щоб 
знайти тих, у кого є проблеми, і як 
учитель ви можете бути в особли-
вому становищі, щоб допомогти” 1.

Сестра Сонненберг усвідомлюва-
ла унікальність ситуації, в якій вона 
знаходилася, щоб допомагати своїм 
учням. Вона мала благословення 
щотижня зворушувати їхні серця, і 
вона була налаштована так чинити— 
чи то у класі, чи вдома в учнів. Зви-
чайно, не всі вчителі мають можли-
вість відвідувати вдома тих учнів, які 
не приходять у клас кожного тижня, 
і це не завжди можливо, але ми всі 
можемо щось робити, навіть щось 

маленьке, аби показати свою любов 
тим, хто знаходиться в сфері нашої 
відповідальності. Пам’ятайте слова 
Алми: “Через мале і просте відбува-
ється велике” (Алма 37:6).

Запрошуйте з любов’ю
У розділі “Запрошуйте з любов’ю” 

в цій самій темі для обговорення 
міститься такий погляд: “Щирі вияви 
любові, подібної до Христової, 
мають колосальну силу, щоб пом’як-
шити серця членів класу, у яких є 
проблеми з євангелією. Часто ці 
особистості просто хочуть знати, 
що вони потрібні і їх люблять” 2.

Завдяки зусиллям сестри  
Сонненберг допомогти Нейту, 
він відчув, що потрібний і його 
люблять. Служачи на місії повно-
го дня, Нейт і його однокласники 
зараз мають можливість допомага-
ти іншим відчувати таку ж Христо-
ву любов. Яке благословення, що 

вони можуть пам’ятати і наслідува-
ти приклад своєї вчительки Неділь-
ної школи.

Поки ви не знайдете загублених
Ми, генеральне президентство 

Недільної школи, вдячні вчителям 
Недільної школи по всьому світу, які 
у безліч способів запрошують своїх 
учнів прийти до Христа. Ми моли-
мося, щоб Господь благословляв вас 
у ваших зусиллях любити тих, кого 
ви навчаєте, і завдяки тій любові 
йдете, щоб “шукати загинулої [вівці], 
аж поки не знайде її”—як це робив 
Він під час земного служіння. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Навчати, як навчав Спаситель (2016), 

с. 8, teaching .lds .org.
 2. Навчати, як навчав Спаситель, с. 9.
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Аби дізнатися більше про те, як навчати 
так, як Спаситель, ви можете переглянути 
відео “Любити своїх учнів” на сайті  
teaching .lds .org, а також інші відео за  
посібником Навчати, як навчав Спаситель.
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Фразою, яку, я впевнений, ви чули багато 
разів, пророк Джозеф Сміт (1805–1844) одно-
го разу проголосив: “Щастя є метою і заду-

мом нашого існування; і ми досягнемо його, якщо 
будемо йти шляхом, що веде до нього” 1.

Саме про таке гідне прагнення до щастя я хочу 
поговорити. Звертаю увагу, що я сказав “прагнення 
до щастя”, а не просто щастя. Згадайте слова, які піді-
брав пророк Джозеф: він казав про шлях, що веде до 
щастя, як про ключ до усвідомлення цієї мети.

Це не нове прагнення. Воно є одним з найважливі-
ших прагнень всього людства упродовж віків. Один 
з найбільших умів Західного світу якось сказав, що 
щастя—це суть і мета життя, справжня ціль і призна-
чення існування людини 2.

Старійшина  
Джеффрі Р. 
Холланд
З Кворуму  
Дванадцятьох 
АпостолівЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ  

ШЛЯХ ДО 

Ісус Христос—це “дорога, і правда 
і життя”. Ніхто не може здобути 

справжнього щастя без Нього.

щастя
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То був Аристотель, але зверніть ува-
гу на те, наскільки точно його висловлю-
вання відповідає сказаному пророком  
Джозефом—майже слово в слово. У пер-
ших рядках Декларації про незалежність 
Сполучених Штатів Томас Джефферсон 
увіковічнив наші прагнення як у особи-
стому, так і в політичному житті, назавжди 
пов’язавши їх (принаймні в Америці) з 
трьома невід’ємними правами на “Життя, 
Свободу і прагнення до Щастя”. Але звер-
ніть увагу, що у тій величній трійці про 
щастя згадується не як про право (подіб-
но до життя і свободи), але саме про 
прагнення до щастя.

То як же ми “прагнемо” щастя, особли-
во коли ми молоді, недосвідчені й, можли-
во, відчуваємо невеликий страх, а життя 
лежить перед нами, як та висока гора, 
на яку потрібно зійти? Що ж, ми певно 
знаємо ось що: щастя нелегко знайти, 

якщо ми будемо гнатися за ним. Зазвичай 
воно надто ілюзорне, надто ефемерне, 
ледь помітне. Якщо ви ще досі цього не 
зрозуміли, то зрозумієте пізніше в житті: 
найчастіше щастя приходить до нас тоді, 
коли ми найменше цього чекаємо, коли 
ми заклопотані виконанням інших справ. 
Щастя майже завжди є побічним продук-
том якоїсь іншої діяльності.

Генрі Девід Торо, один з моїх найулю-
бленіших письменників у часи навчання 
в університеті, сказав: “Щастя—як мете-
лик; чим більше ви за ним женетеся, тим 
швидше воно вислизає від вас, але якщо ви 
звернете увагу на щось інше, воно прийде 
і тихенько сяде вам на плече” 3. Це один з 
тих величних євангельських парадоксів, 
які, як часто здається, не мають логіки, 
наприклад: “останні стануть першими” 
(див. Maтвій 19:30; УЗ 29:30) і “загубіть 
своє життя, щоб знайти його” (див. Maтвій 

Генрі Девід Торо сказав: 
“Щастя—як метелик; 
чим більше ви за ним 
женетеся, тим швидше 
воно вислизає від вас, 
але якщо ви звернете 
увагу на щось інше, воно 
прийде і тихенько сяде 
вам на плече”.
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16:25). Євангелія сповнена таких суперечностей і непря-
мих шляхів, і я думаю, що прагнення до щастя—одне 
з них. То як же нам оптимізувати наші шанси на щастя 
без того, щоб гнатися за ним, таким чином не знаходячи 
його? Хочу звернутися до найвидатнішої книги у пошу-
ках деяких відповідей.

“Жили ми щасливо”
Перші 30 років, описані у Книзі Мормона, важко наз-

вати легкими. Ворожнеча у сім’ї Легія та Сарії настільки 
загострилася, що сім’я розділилася на дві частини—одна 
група втекла ще далі в пустиню, побоюючись за своє 
життя, аби не стати жертвою зазіхань з боку іншої поло-
вини, яка прагнула кровопролиття. Коли перша група 
прибула у незаселену місцевість у пошуках безпеки і 
почала пристосовуватися до життя, пророк, який був 
провідником цієї нефійської половини сім’ї, каже: “Жили 
ми щасливо” (2 Нефій 5:27).

Беручи до уваги те, що вони пережили за 30 років, і 
випробування, які, як ми знаємо, чекали на них у май-
бутньому, такі слова мало не викликають біль. Як усе це 
можна було хоч якимось чином порівняти зі “щастям”? 
Однак Нефій не каже, що вони були щасливі, хоча оче-
видно, що були. За його словами, вони, жили у стані 
щастя (англ. after the manner of happiness). Я б хотів, 
аби ви зрозуміли, що ця фраза містить чудовий ключ, 
який може відкривати двері чудових благословень до 
кінця вашого життя.

Я не думаю, що Бог у Його славі, або ангели небесні, 
або пророки на землі мають на меті зробити нас щасли-
вими постійно, кожного дня в усіх наших справах, беру-
чи до уваги всі труднощі й випробування, через які ми 
маємо пройти у цьому земному житті. Якось президент 
Джеймс Е. Фауст (1920–2007), другий радник у Першо-
му Президентстві, сказав про це: “Щастя не дається нам, 
як пакет, щоб ми лише могли розкрити його і спожива-
ти. Немає людини, яка була б щасливою 24 години на 
добу 7 днів на тиждень” 4.

Але я запевняю вас, що за Божим планом ми може-
мо багато чого робити, аби знайти те щастя, якого так 
бажаємо. Ми можемо робити певні кроки, ми можемо 
формувати певні звички, ми можемо робити певні речі, 
які, згідно з тим, що каже Бог і показує історія, ведуть 
нас до щастя, і ми будемо мати впевненість, що коли 

ми так живемо, той метелик з більшою імовірністю 
сяде нам на плече.

Одним словом, ваш найкращий шанс бути  
щасливими—робити те, що роблять щасливі люди, 
жити так, як живуть щасливі люди, і ходити шляхами 
щасливих людей. Якщо ви так будете робити, ваші 
шанси знайти радість у несподівані моменти, знайти 
спокій у несподіваних місцях і знайти допомогу анге-
лів, коли ви навіть не знаєте, чи знають вони про ваше 
існування, зростуть в геометричній прогресії. Ось п’ять 
способів того, як можна жити у “стані щастя”.

Живіть за євангелією
Перед усім, найбільше щастя, справжній мир і 

все, що хоч віддалено наближається до радості, яку 
описано в Писаннях, знаходиться, в першу чергу, 
переважно і завжди в житті за євангелією Ісуса  
Христа. Було перевірено багато інших філософій і 
систем вірувань. Насправді впевнено можна сказа-
ти, що практично будь-яку іншу філософію і систе-
му було перевірено упродовж багатьох віків історії 
людства. Але коли апостол Хома поставив Господу 
запитання, яке часто ставлять молоді люди в наш 
час: “Як ми можемо знайти шлях?”—що для багатьох 
людей може означати: “Як ми можемо знайти шлях до 
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щастя?”—Ісус дав відповідь, яка відлунює від вічності 
до всієї вічності:

“Я дорога, і правда, і життя. …
І коли що просити ви будете в Імення Моє, те 

вчиню. …
Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, 

то вчиню” (Іван 14:5–6, 13–14).
Яке обіцяння! Живіть у Мій спосіб, живіть згідно з  

Моєю істиною, живіть Моїм життям—живіть згідно з тим, 
що Я вам показую і чого навчаю—і чого б ви не попро-
сили, буде дано вам, чого б ви не шукали—знайдете, у 
тому числі й щастя. Деякі з благословень прийдуть швид-
ко, деякі—пізніше, а деякі лише на небесах, але вони 
надійдуть—геть усі. Яке це чудове підбадьорення після 
сумного понеділка, сповненого сліз вівторка або виснаж-
ливої середи! І це обіцяння не збувається іншим чином, 
крім як шляхом відданості вічній істині!

Словами на той час щойно покликаного старійшини 
Девіда О. Мак-Кея (1873–1970), які він сказав майже сто 
років тому, на відміну від насолоди, задоволення або 
якихось гострих відчуттів справжнє “щастя можна знай-
ти лише на добре втоптаному [євангельському] шляху, 
дуже вузькому … [і] [дуже] прямому, що веде до вічного 
життя” 5. Тож любіть Бога й одне одного, та залишайтеся 
вірними євангелії Ісуса Христа.

Обирайте щастя
Друге, зрозумійте якомога швидше, що найбільше 

ваше щастя залежить від вас, а не від подій чи обставин, 
удачі або невдачі. Це один з наслідків того, чим закін-
чилася боротьба за свободу волі на доземній нараді 
на небесах. Ми маємо вибір, ми маємо силу волі, ми 
маємо свободу волі, і ми можемо вибирати—якщо не 
щастя саме по собі, то стан щастя. Президент Сполу-
чених ШтатівАвраам Лінкольн мав багато причин бути 
нещасним, бо умови, в яких він працював як президент 
Сполучених Штатів, були найважчими в історії, однак 
навіть він висловив думку про те, що “більшість людей 
настільки щаслива, наскільки вирішить бути такою” 6.

Щастя визначається тим, що відбувається у вашій 
голові задовго до того, що потрапить у ваші руки. Джо-
зеф Сміт жив “у стані щастя” за дуже несприятливих 
обставин, коли він писав із в’язниці Ліберті тим, хто був 
на волі, однак також став жертвою великої несправед-
ливості й переслідувань:

“Нехай чеснота прикрашає твої думки безупинно; 
тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога. …

Святий Дух буде твоїм постійним супутником, а твій 
скіпетр—незмінним скіпетром праведності й істини” 
(УЗ 121:45–46).

“Нехай чеснота прикрашає твої думки безупинно”. 
Це не лише хороша порада, що допомагає від сучас-
ної пошесті порнографії. Це також хороша порада, що 
стосується всіх думок, пов’язаних з євангелією, хороших 
думок, конструктивних думок, сповнених надії думок. 
Ті сповнені віри думки змінять ваше бачення життєвих 
проблем і те, як ви їх вирішуєте. “Господу потрібні 
серце і небайдужий розум” (УЗ 64:34),—як сказано в 
одкровенні.

Надто часто ми вважаємо, що все обмежується лише 
серцем. Але це не так. Бог очікує небайдужого розуму 
в нашому прагненні мати щастя, а також спокій. Добре 
обдумуйте це. Усе це вимагає зусиль. Це боротьба, 
однак боротьба за щастя варта зусиль.

Кілька років тому одна письменниця у своїй попу-
лярній книзі написала: “Щастя—це наслідок особистих 
зусиль. Ви боретеся за нього, прагнете його, наполяга-
єте на ньому і … [шукаєте] його. Вам треба невтомно 
докладати зусиль, аби побачити власні благословення. 
І як тільки ви досягнете стану щастя, вам ніколи не ІС
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слід розслаблятися, якщо ви хочете його 
утримати. Ви повинні докладати великих 
зусиль, щоб продовжувати плисти вгору 
в цьому щасті, аби залишатися на його 
вершині” 7.

Мені подобається фраза: “Невтомно 
докладайте зусилля, аби побачити власні 
благословення”. Не будьте пасивними. 
Пливіть вгору. Думайте, висловлюйте-
ся і дійте позитивно. Саме це й роблять 
щасливі люди; це і є одним з аспектів  
життя у стані щастя.

Будьте добрими і люб’язними
А ось ще одне. Готуючись до цього 

виступу, я довго сидів у своєму кабінеті, 
намагаючись згадати хоч одну щасливу 
людину, яка була б недоброю чи непри-
ємною. І знаєте що? Я не міг згадати 
жодної—хоча б однієї. Тож засвойте цю 
велику істину на початку свого життя: ви 

ніколи не побудуєте свого щастя на чиє-
мусь нещасті.

Іноді, може особливо тоді, коли ми 
ще молоді й невпевнені і намагаємося 
торувати свій шлях у цьому світі, то дума-
ємо, що трохи принизивши когось, ми 
дивовижним чином підвищимося. Це і є 
цькування. Це і є в’їдливі зауваження. Це 
і є пихатість, зверхність і обмеженість. 
Можливо ми вважаємо, що якщо буде-
мо достатньо негативними, достатньо 
цинічними або просто недобрими, тоді 
сподівання не будуть надто високими; 
ми можемо принижувати всіх, вказуючи 
на їхні недоліки, тоді наші недосконалості 
не будуть такі вже й помітні.

Щасливі люди не є негативними, циніч-
ними або злими, тож не вважайте, що ці 
якості допоможуть вам перебувати у “ста-
ні щастя”. Якщо життя мене чогось нав-
чило, то це того, що доброта, приязність 

Якщо я у своєму житті 
чогось навчився, то це 
тому, що доброта, при-
язність і оснований на 
вірі оптимізм є рисами 
щасливих людей.
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і оснований на вірі оптимізм є рисами 
щасливих людей. Кажучи словами матері 
Терези: “Зробіть усе можливе, щоб кожен, 
хто приходить до вас, пішов від вас кра-
щим і щасливішим. Будьте живим втілен-
ням Божої доброти—доброти у виразі 
свого обличчя, доброти в очах, доброти 
в усмішці, доброти у вашому теплому 
привітанні” 8.

Тож якщо ви хочете йти шляхом, що 
веде до щастя, уникайте у своєму житті 
ворожості, суперечок і гніву. Пам’ятайте, 
що саме Люцифер, Сатана, ворог усіх нас, 
любить гнів. Він “є батьком суперечок, і 
він підбурює серця людей сперечатися із 
злістю, один з другим” (3 Нефій 11:29).

Процитувавши цей вірш на генераль-
ній конференції кілька років тому, ста-
рійшина Лінн. Г. Роббінс, сімдесятник, 
сказав: “Дієслово підбурювати звучить 
як рецепт нещастя: тримайте подраз-
ливість на середньому вогні, підбурте 

її кількома добре підібраними слова-
ми, доведіть до кипіння; продовжуйте 
підбурювати, поки не досягнете густої 
консистенції; охолодіть; дайте почуттям 
остигнути упродовж кількох днів; пода-
вайте страву в холодному вигляді; у вас 
залишиться багато недоїдків” 9. Дійсно, 
буде багато недоїдків.

Гнів пошкоджує або руйнує майже все, 
до чого торкається. Як хтось сказав, затаї-
ти гнів, це ніби випити отрути й сподіва-
тися, що помре інша людина. Це жахлива 
кислота, яка роз’їсть ємність задовго до 
того, як завдасть шкоди призначеному 
об’єкту. В ній або в притаманних їй  
почуттях—жорстокості, гніві, гіркоті й 
ненависті—немає нічого спільного з 
життям за євангелією або прагненням 
до щастя. Я не думаю, що гнів може  
існувати—або що йому принаймні мож-
на сприяти, потурати чи піддаватися—у 
тому житті, в якому живуть “у стані щастя”.

Будьте працьовитими 
і трудіться, у тому чис-
лі працюйте на благо 
інших людей і служіть 
їм. Це один з великих 
секретів справжнього 
щастя.
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Працюйте над цим
Ось остання пропозиція, хоча є так багато інших, 

які можна взяти до уваги. Нефій сказав що, намагаючись 
знайти щастя на своїй новій землі після 30 років нега-
раздів, “я, Нефій, спонукав мій народ бути працьовитим 
і трудитися власноруч” (2 Нефій 5:17). На відміну від 
цього ті, від кого вони втекли, стали “лінивим народом, 
сповненим зла і підступності” (2 Нефій 5:24).

Якщо ви хочете бути щасливими в навчанні, на 
місії, або на роботі чи в шлюбі—працюйте над цим. 
Навчіться працювати. Служіть старанно. Не будьте 
лінивими і злими. Характер, подібний до Христового, 
можна описати дуже просто: бути настільки цілісними, 
щоб робити правильні речі в правильний час правиль-
ним чином. Не будьте лінивими. Не будьте марнотрат-
ними. “Прагніть знання, саме через навчання і також 
через віру” (УЗ 88:118). Будьте працьовитими і трудіть-
ся, у тому числі працюйте на благо інших людей і слу-
жіть їм—це один з великих секретів справжнього щастя.

А зараз на завершення хочу процитувати відверту 
пораду, яку Алма дав Коріантонові. З усім підбадьо-
ренням, з яким батько звертається до сина або дочки, 
він сказав, що у Воскресінні вірні піднімуться до стану 
“нескінченного щастя”, в якому вони “успадку[ють] цар-
ство Бога” (Aлма 41:4). У той самий час, додає він, ми 
воскреснемо “для щастя, згідно з [нашими] бажаннями 
щастя” (Aлма 41:5). Але він також наполегливо застерігав: 
“Не припускай, що [без покаяння] … тебе буде відновле-
но від гріха до щастя. Ось, я кажу тобі, злочестивість 
ніколи не була щастям” (Aлма 41:10; курсив додано).

Гріх є протилежністю “стану щастя”. Насправді ті, хто 
вірить у інше, за словами Алми, “живуть без Бога в світі, 
і вони пішли проти природи Бога; отже, вони перебува-
ють у стані, протилежному станові щастя.” (Aлма 41:11).

Відвертайтеся від гріха
Я прошу вас відвертатися від гріха, аби жити відпо-

відно до природи Бога, яка є природою справжнього 
щастя. Я заохочую вас і хвалю за ваші зусилля “йти 
шляхом, що веде до нього”. Ви не зможете знайти його 
на жодних інших шляхах.

Я свідчу, що Бог, Вічний Небесний Батько, завжди 
заохочує вас і хвалить за ваші намагання ще з більшою 
любов’ю, ніж я. Я свідчу, що Він хоче, аби ви були 

щасливі й мали справжню радість. Я свідчу про Спокуту 
Його Єдинонародженого Сина, яка відкриває істинний 
шлях, а якщо буде необхідно, то й дасть можливість 
розпочати цей шлях знову, надавши другий шанс, щоб 
змінити нашу природу, якщо буде потреба.

Я молюся, щоб ви пізнали, що Ісус Христос—це 
“дорога, і правда, і життя”, і що ніхто не знайде справж-
нього щастя без Нього. Я молюся, щоб одного дня, 
колись, десь збулися всі праведні бажання вашого сер-
ця, якщо ви житимете за євангелією Ісуса Христа, тобто 
“у стані”, що веде до тих благословень. ◼
З виступу “Living after the Manner of Happiness” (Жити щасливо),  
виголошеному на духовному вечорі в Університеті Бригама Янга–
Айдахо 23 вересня 2014 року. Повний текст виступу англійською 
мовою можна знайти на сайті web .byui .edu/ devotionalsandspeeches.
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Примітка редактора: як би сильно людина не 
вірила в євангелію Ісуса Христа, новим членам 
Церкви й тим, хто до неї повертається, може 
бути важко залишатися вірними, якщо вони 
не відчувають, що їм раді. У цій статті ми 
обговорюємо, що можуть робити члени Церкви, 
які вже давно є активними, аби тепло вітати 
інших. У грудневому номері ми обговоримо те, що 
можуть робити люди, які відчувають себе поза 
увагою, аби знайти своє місце.

Нам є що покращувати:  

Ось чотири способи того, як ви можете допомагати новим членам Церкви 
й тим, які повертаються до неї, відчути себе бажаними.

ЯК ВІТАТИ 
НОВОПРИБУЛИХ

Через місяць після хрищення на Середньому 
Заході США Меліссу (всі імена змінено) попро-
сили промовити вступну молитву на причасних 

зборах. Вона хвилювалася через те, що буде молити-
ся публічно, але, як згадує: “Я відчувала впевненість 
у своїй здатності розмовляти з Небесним Батьком. 
Зрештою, я молилася упродовж років, особливо поки 
досліджувала Церкву, і могла відчувати, що Святий 
Дух допомагає мені”.

Бетсі Ванденберге
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Тож вона була здивована, отримавши електронне 
послання від одного з членів приходу, який описував 
“з усіма подробицями” все те, що було неправильно 
в її молитві. Сором, збентеження і хвиля сумнівів не 
давали Меліссі спокою, поки вона не відчула спону-
кання подзвонити колишньому місіонеру, який її нав-
чав. “Він швидко запевнив мене, що було абсолютно 
недоречно з боку того члена Церкви критикувати мене 
у такий спосіб,—розповідає вона.— Він також сказав, 
що єпископат, як я подумала, ніколи не попросив би 
іншого члена приходу дати мені таку оцінку”.

Таке запевнення допомогло Меліссі залишатися  
активною в приході, прийняти покликання і далі 

плекати свою віру. Але їй знадобилося кілька місяців, 
щоб подолати біль і втрачену впевненість після отри-
мання того гнітючого послання.

На жаль, історія Мелісси не є унікальною. Багато 
нових членів Церкви і тих, які повертаються до актив-
ності, стикаються зі значними, часто штучно створени-
ми труднощами, які викликають у них відчуття, що їм 
не раді. Іноді навіть людям з міцним свідченням, важко 
залишатися вірними, коли вони відчувають себе поза 
увагою. У нещодавно підготованій серії відеофільмів 
під назвою Unity in Diversity (Єдність у розмаїтті) про-
відники Церкви обговорюють це питання, заохочуючи 
членів Церкви бути більш чуйними, більш привітними 
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і виявляти більше любові у наших стосунках.
Наступні історії допомагають проілюструвати, як 

ми, члени Церкви, можемо застосовувати ці принципи 
і виявляти щиру дружбу та психологічну підтримку 
тим людям, які відчувають гостру потребу в теплому 
ставленні в Господній Церкві.

Бути другом у вірі
“Коли будь-яка людина наближається до дверей 

каплиці, необхідно, щоб вона відразу ж відчула турботу 
й любов, натхнення й піднесення, … що спо-

нукатиме до бажання покращуватися, бо 
ця людина зрозуміє, що Господь її любить 

і що вона має друзів у вірі”.
—Керол Ф. Мак-Конкі, перший радник у 
генеральному президентстві Товариства 
молодих жінок

Меліссі потрібні були справжні дру-
зі, особливо в її приході, з якими вона 
могла б порадитися чи попросити про 

допомогу. Її чоловік і дочка не приєдна-
лися до Церкви разом з нею.

“Я гостро відчувала свою самотність, 
коли приходила до церкви й бачила 
сім’ї”,—розповідає вона. Усі були друже-

любними, але навіть їхня радість викликала 
в неї відчуття, що “я ніколи не здобуду того 
мормонського духу, бо я тут єдина, у кого є 

проблеми”.
Крім колишнього місіонера, який її навчав, 

благословенням для Мелісси стала Сінді, подру-
га в он-лайні, яка й познайомила її з Церквою. 
“Було важко залишатися безпомічним спостеріга-
чем, дивлячись, як Мелісса долає там у себе  
труднощі,—каже Сінді.— Тож я створила закри-
ту групу у Facebook разом з членами Церкви, які 
несхожі між собою, але мають зважене, сповнене 
любові ставлення. Вони потоваришували з  
Меліссою і допомогли їй так, як я ніколи не  
змогла б зробити це сама”.

Члени групи не лише дали Меліссі відчути, що 
вона не самотня, поки жінка шукала своє місце в 
приході, але також відповідали на запитання про 



стиль життя і культуру мормонів. “В юності я носила 
відкриті топи й короткі шорти”,—розповідає Мелісса.  
Вона була вдячна за друзів, що спілкувалися з нею 
он-лайн. Вони надіслали фото одягу, який вона могла 
знайти в місцевих магазинах. Це спонукало її попросити 
сестер у приході порекомендувати фільми для перег-
ляду, бо тепер деякі фільми з її колекції викликали у неї 
збентеження.

Важливим аспектом дружби, як зазначає Мелісса, була 
необхідність отримати пораду. Непрошена порада біль-
ше схожа на нав’язування, ніж на доброзичливість, на 
вторгнення в приватне життя, яке може болісно ранити 
тих, хто до цього не готовий.

Згодом Меліссу було покликано навчати в Товаристві 
допомоги. Її покликання відкрило можливість спілку-
вання з іншими людьми в приході. Мелісса розповідала 
сестрам не лише про те, як їй важко робити зміни в 
житті, будучи новонаверненою, але також справлятися з 
дитиною, хворою на аутизм, долати особисті проблеми 
зі здоров’ям і навіть сказати: “O, мій собака помирає”. Те, 
що інші сестри слухають і діляться своїми труднощами 
під час уроку й особистих розмов, сприяло глибокому 
зціленню. Ці стосунки допомогли Меліссі відчути, що у 
неї нарешті є справжні друзі у вірі.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ З 
НОВИМИ ЧЛЕНАМИ ЦЕРКВИ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИМИ

•  Залиште свої звичні справи, щоб привітатися з 
ними, поговорити і познайомити з ними інших 
членів Церкви.

•  Запросіть їх до себе додому або на інші заходи, щоб 
у них були друзі впродовж тижня, а не лише в неділю.

•  Слухайте і ставте запитання, які допоможуть їм відчу-
ти, що їх розуміють.

•  Розповідайте свої власні історії про подолання труд-
нощів, аби вони знали, що всі ми маємо проблеми.

•  Чекайте, поки вони не попросять у вас поради, а 
коли ви пропонуєте пораду, не робіть це повчальним 
тоном або зверхньо.

•  Дозвольте провідникам священства і Товариства 
допомоги давати спрямування в питаннях доктрини; 
інші члени Церкви мають більше перейматися тим, 
щоб бути хорошими друзями.

•  Уникайте того, щоб порівнювати їхній розвиток 
зі своїм або розвитком іншої людини.

•  Навчайте фундаментальних доктрин Церкви, 
а не культурних традицій.

•  У той час як ви можете шукати можливості спілкуван-
ня з новонаверненими, зацікавленими і менш актив-
ними членами Церкви в он-лайні, особиста дружба 
може мати більш важливе значення.

Залучайте кожного
“Спаситель заповідав своїм послідовникам: 

“Любіть один одного! Як Я вас полюбив” (Іван 13:34; 
курсив додано). Тож ми беремо за зразок те, як Він 
нас полюбив. Якщо Він для нас взірець, ми завжди 
повинні намагатися простягнути руку допомоги і  
залучити кожного”.
—Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Роберт, зацікавлений Церквою з Канади, відвідував 
багато зборів та заходів СОД. Він досліджував різні 
релігії, але продовжує цікавитися Церквою через натх-
нення, яке відчув у її вченні та Книзі Мормона. Він 
ходить до інституту, щоб дізнатися більше, і відзначає, 
що спілкування з людьми, за його словами: “Освіжаюче 
здорове, доброзичливе, сповнене позитиву. Мормони 
найприємніші люди у світі”.

Вважаючи себе інтровертом, Роберт хоче спіл-
куватися, але, як він каже: “Мені затишніше сидіти в 
куточку, бо не знаю, як долучитися до кола друзів, які 
вже давно в Церкві і, як здається, більше їм ніхто не 
потрібен”. Але не треба докладати багато зусиль, щоб 
зняти цей тиск відокремлення. Під час одного заходу, 
як згадує Роберт: “Хтось підійшов до мене після обіду 
й запросив залишитися на фільм. Якби не це, я пішов 
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би, але я залишився й чудово провів час. Мені потріб-
но було лише знати, що я комусь тут потрібний”.

Як і Мелісса, Роберт завдячує друзям СОД, які пояс-
нюють доктрину, але не вдаються в надмірні подроби-
ці стосовно того, як за нею жити. Друзі, які слухають 
більше, ніж наставляють, подібні до “людини, яка йде 
поруч, на противагу людині, яка йде позаду, підганяю-
чи. Більшість часу ви просто йдете і спотикаєтеся”.

Роберту було важко відмовитися від цигарок. Його 
дискомфорт доводить, як новачки добре усвідомлюють 
свою відмінність. “Жоден член Церкви ніколи й нічого 
мені не казав, що я пахну димом,—каже він.— Однак 
якщо мій одяг не пахне свіжістю після прання, я залиша-
юся вдома і не йду до церкви чи до інституту”.

Ми можемо допомогти людині отримати прекрас-
не відчуття належності, якщо підтримуємо і залучаємо 
новачків до Церкви. Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, каже: “Мені щемить 
серце, коли хтось дуже вразливий приходить і каже:  
“… Я хочу бути тут”, і натикається на байдужість або 
недостатню зацікавленість. Це трагедія. … Ми не повин-
ні бути такими” (“Is There a Place for Me?” [відео], lds .org/ 
media -library).

Спілкуйтеся з людьми
“Коли ви вирішуєте спілкуватися з іншими, ви благо-

словляєте їхнє життя. … Ви можете пошукати людину, 
яка сидить в стороні, яка сидить скраю? … Якщо ви 
відкриєте своє серце іншим людям, то побачите, що 
всі ми одне ціле”. 
—Джин Б. Бінгем, генеральний президент Товариства допомоги

Після того як Ельза приєдналася до Церкви в Нідер-
ландах, вона відчула справжній зв’язок з Небесним 
Батьком. Але оскільки вона була молода і ще не в 
шлюбі, то також відчувала самотність, оскільки сім’я та 
друзі не дуже сприймали її нові релігійні вірування та 
звички. “Найкраще з того, що запропонували мені члени 
Церкви,—каже вона,—це щирі дружні стосунки поза 
церковними зборами. Хтось ходив зі мною до храму 
виконувати хрищення, хоча ці люди мали ендаумент. 
Мені треба спілкуватися з членами Церкви, окрім неділі, 
аби здобувати силу та витерпіти до кінця”.

Ельза вважає, що найбільшим викликом для новона-
верненого є, за її словами, “сподівання раптом зрозуміти 

все. Усі абревіатури, події, покликання. Це може трохи 
спантеличувати, і я іноді переживаю, що люди засуджу-
ють мене за те, що я не вчуся швидше”. Крім того, як і 
багато інших, вона не дуже добре всіх знає, через це їй 
“зручніше сидіти в кінці каплиці й рідко з кимось роз-
мовляти”. Великі групи людей її лякають, і вона думає, 
що інші засуджують її за неактивну участь. “Не те, що 
я не хочу брати участь в уроках або співати гімни чи 
привселюдно молитися,—каже вона.— Оскільки я бою-
ся, я можу розплакатися перед людьми, яких ще зовсім 
не знаю”.

Сестра Мак-Конкі каже: “Я знаю людей, які приходять 
до Церкви кожної неділі, щоб отримати натхнення і 
заряд енергії, але вони просто йдуть, відчуваючи осуд і 
не відчуваючи любові—нікому не потрібні, нібито для 
них немає місця в церкві. Нам треба це змінити”.

Ельза каже, що ті члени Церкви, які її не засуджу-
ють, допомагають найбільше. “Вони вислуховують мої 
проблеми і не вторгаються в мій особистий простір. 
Вони ставляться щиро і з терпінням, поки я навчаюся 
розуміти, що означає бути членом Церкви”. Попри своє 
хвилювання Ельза ходить з місіонерками і шукає нових 
членів Церкви та зацікавлених. “Я знаю, що відчуває 
новачок,—каже вона,—і я хочу зробити все можливе, 
щоб ніхто не відвернувся від дарів євангелії, які вряту-
вали мене від розпачу”.

Жити за євангелією, ставати 
послідовниками Христа

“Люди можуть привносити різні дари й бачення. 
Широкий спектр досвіду, знань і проблем, з якими сти-
каються люди, покаже нам, що є насправді важливим 
в євангелії Христа. І, можливо, багато всього, що було 
набуто упродовж часу, стосується більше культури, ніж 
доктрини, тож може відпасти, а ми насправді навчимо-
ся бути учнями Христа”.
—Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів

Хоча раніше Джим критично ставився до Церкви, 
все ж він приєднався до неї, бо отримав “неспростовне 
духовне свідчення від Святого Духа, Який свідчив про 
істинність євангелії та про її доктрину”. Проте одним 
з його найбільших випробувань була адаптація до 
культури СОД.
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ДИВІТЬСЯ ВІДЕО UNITY IN DIVERSITY  
(ЄДНІСТЬ У РОЗМАЇТТІ)
Дивіться серію коротких відео, зі зверненнями провідників 
Церкви, про те, що означає належати до Церкви, на сайті 
lds .org/ go/ unity917.

Як провідники Церкви в наш час, так само і апостол 
Павло переймався розділенням у Христовій Церкві 
в давнину. Він переконував членів Церкви, які мали 
свої сильні переконання, не ображати інших святих 
тими ритуалами, які, в кінцевому результаті, не мають 
великого значення, пояснюючи, що в той час як “знан-
ня … надимає, любов … будує” (1 Коринтянам 8:1). 
Він закликав, “щоб не було поміж вами поділення”, 
і що треба зосереджуватися на “Ісус[і] Христ[і], і То[му] 
розп’ято[му]”, а не на тому, як члени Церкви відрізня-
ються одне від одного (1 Коринтянам 1:10; 2:2).

Сьогодні сучасні апостоли і пророки закликають 
нас шукати єдність у розмаїтті, заохочуючи залиша-
ти місце кожному члену Церкви Христа, як важливій 
складовій нашої мети сягнути “з’єднання віри й пізнан-
ня Сина Божого … у міру зросту Христової повноти” 
(Eфесянам 4:13). ◼

Після хрищення він побачив, що багато загально-
прийнятих правил поведінки серед членів Церкви 
стосувалися швидше культури, аніж доктрини. “Хоча 
це поширюється на всі релігійні організації,—каже 
він,—у мене було відчуття, що якщо я певним чином 
не буду вписуватися, то мене звинуватять, що я не 
приймаю євангелію повною мірою. Моя проблема була 
пов’язана не з євангелією чи доктриною, а з рівнем від-
повідності на культурному рівні”.

Як пояснює старійшина Крістофферсон, нам потріб-
но, щоб наші нові навернені, зацікавлені та інші допо-
магали нам позбавлятися недоктринальних практик, які 
накопичилися з часом, та ставали справжніми послідов-
никами Христа.

Підтримуючи переваги спілкування з людьми з різ-
ним досвідом, старійшина Оукс заохочував святих 
останніх днів не зосереджуватися на відмінностях, а 
натомість починати з запитання: “Звідки ви? Які ваші 
основоположні цінності? Чого ви бажаєте досягнути?” 
Така відкритість і прийняття, в свою чергу, допомага-
ють новачкам у нашому колі відчути, що їх приймають, 
надихають, люблять і вони будуть готові прийняти 
спасіння в тілі Христовому.



! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
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У доземному існуванні ми мали свободу волі, здатність аналізувати, а 
також інтелект. Там ми були “покликані і підготовлені … відповідно 
до передбачення Бога” і були спочатку “в такому самому становищі”, 

як і наші брати і сестри (Алма 13:3, 5). Можливості для зростання і навчання 
були широкодоступні.

Проте однаковий доступ до вчень сповненої любові небесної домівки 
не викликав однакового бажання серед нас—духовних дітей Небесного  
Батька—слухати, пізнавати і виконувати. Застосовуючи свою свободу волі, 
як ми робимо це сьогодні, ми слухали з різним ступенем зацікавленості та різ-
ним наміром. Дехто з нас палко прагнув пізнавати і виконувати. Завдяки війні 
на небесах, яка чекала нас попереду, ми підготувалися до відбуття з нашої 
доземної домівки. Істина була представлена і піддана сумніву; свідчення були 
висловлені та осміяні—кожен доземний дух робив вибір чи на захист, чи на 
осуд плану Батька.

Нейтралітету не існує
Зрештою, нерішучий відступ на нейтральну територію не був варіантом у 

цьому конфлікті. І не є варіантом сьогодні. Ті з нас, хто були озброєні вірою 
в майбутню Спокуту Ісуса Христа, спиралися на свідчення про Його боже-
ственну роль, володіли духовним знанням і мужністю, щоб застосовува-
ти це знання для захисту Його священного імені, боролися на передових 
позиціях цієї словесної війни. Іван навчав, що ті доблесні духи, а також інші, 

Старійшина 
Йорг Клебінгат
СімдесятникЗахист  

ВІРИ
Господу потрібні люди, готові й здатні смиренно, 
однак твердо захищати Христа і царство Боже.
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здолали Люцифера “кров’ю Агнця та сло-
вом свого засвідчення (Об’явлення 12:11; 
курсив додано).

Так, завдяки обіцяному Спасителю 
і крові, яка мала пролитися в Гефсиманії 
та на Голгофі, доземну війну було виграно. 
Але наша доземна мужність і свідчення, 
наше бажання пояснити, аргументувати та 
переконати інших духів також допомогли 
зупинити безперешкодне розповсюдження 
потоку обману! 

Успішно завершивши доземне стажу-
вання, ми, ставши на Його захист, стали 
свідками Його святого імені. Дійсно,  
перевіривши нас у битві і тим самим 
впевнившись у [вірності] наших сер-
дець і нашій мужності, Господь згодом 
сказав про нас—членів дому Ізраїля—
“Ви свідки Мої” (Ісая 43:10). Спитаймо 
себе: Чи це твердження все ще вірне 
для нас сьогодні?

Наша нинішня боротьба
Сьогодні досі вирує боротьба розумів,  

сердець і душ дітей нашого Батька в очіку-
вання на Друге пришестя Ісуса Христа.  

У той час як багато хто у світі щиро ціка-
виться вченнями Церкви, все більша й 
більша прірва між злочестивими і пра-
ведними відділяє світ, який знаходиться 
у вільному моральному падінні від істин 
відновленої євангелії. Коли недосконалих, 
але старанних святих, які прагнуть світла, 
звинувачують у тому, що вони підкоря-
ються темряві, коли доброта їхніх намірів і 
вчинків оголошується злом (див. Ісая 5:20), 
то чи слід дивуватися тому, що пальці пре-
зирства спрямовані на Господню відновле-
ну Церкву і Його вірних служителів? (Див. 
1 Нефій 8:27).

Президент Томас С. Монсон навчав: 
“Ми живемо в часи, коли багато всього 
навколо нас має на меті підштовхнути на 
шляхи, що призведуть до нашої руйнації. 
Щоб уникнути цих шляхів, необхідно мати 
рішучість і сміливість”.

Пасивного, легковажного членства в 
Церкві недостатньо у цьому протистоянні 
останніх днів! Президент Монсон продов-
жив: “Майже неминуче у повсякденному 
житті наша віра зазнає випробувань. … Чи 
є у нас моральна сміливість твердо відсто-
ювати свої вірування, навіть якщо дове-
деться робити це наодинці?” 1

Не зважаючи на постійний шум задньо-
го плану, який долітає з великої і про-
сторої будівлі (див. 1 Нефій 8:26–27), чи 
налаштовані ми рішуче йти прямою доро-
гою, не такою вже й людною? 2 Чи готові 
ми й чи здатні ввічливо вести обговорення 
з тими, хто має чесні запитання? Чи в змозі 
ми і чи маємо бажання, не вдаючись до 
суперечки, прояснити і захистити вчення 
відновленої Церкви Ісуса Христа?

Радячи нам, якщо це потрібно, вислов-
лювати незгоду, не виявляючи неприязні, 
старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів, навчав: “Навіть 
тоді, коли ми прагнемо бути лагідними … ,  
ми не повинні йти на компроміс з істина-
ми, які ми розуміємо, чи применшувати 
їх значення” 3.

Господу потріб-
ні сонми вірних 
святих останніх 
днів, готових у 
дусі лагідності 
та любові свід-
чити про істи-
ну, коли зазнає 
нападу будь-який 
аспект відновленої 
євангелії!
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Ставаймо доблесними
Давайте добре обдумаємо запрошення Президента 

Монсона: “Як тільки ми здобудемо свідчення, дуже  
важливо ділитися ним з іншими людьми. … Тож будь-
мо сміливими й підготовленими відстоювати те, у що 
ми віримо; і якщо ми повинні робити це наодинці, 
робімо це сміливо, зміцнені знанням про те, що в  
дійсності ми ніколи не самотні, якщо стоїмо разом 
з Небесним Батьком” 4.

Сама приналежність до Церкви автоматично не 
робить людину доблесним свідком Христа і Його 
відновленої Церкви. Господь навчав нас, щоб ми 
своїм життям за євангелією дозволяли нашому світлу 
сяяти, однак хтось із членів Церкви тримає в секреті 
свою приналежність до Церкви, ховаючи своє світло 
під посудиною. Деякі можуть час від часу відповідати 
на запитання про євангелію, але будуть соромитися 
свідчити та запрошувати. Проте інші дійсно шука-
ють можливостей ділитися євангелією і роблять це 
охоче. Чи багато з нас є проактивними, доблесними 
захисниками віри?

Щоб утримувати свої позиції і повертати втрачені 
у сьогоднішній війні слів, Господу потрібен народ, 
який бажатиме і буде в змозі смиренно, однак твердо 
захищати Христа, Його живих служителів, Пророка 
Джозефа Сміта, Книгу Мормона та норми Церкви. 
Йому потрібен народ, “завжди готов[ий] бути на відпо-
відь кожному, хто … запитає рахунку про надію, що в 
[них]” (1 Петра 3:15). Йому потрібні сонми вірних свя-
тих останніх днів, готових у дусі лагідності та любові 
свідчити про істину, коли зазнає нападу будь-який 
аспект відновленої євангелії!

Приклад полководця Моронія
Якщо ви не відчуваєте себе доблесним захисником 

істини в наш час—ви не самотні. Більшість із нас в 
тій чи іншій мірі має такі почуття. Однак ми можемо 
робити деякі прості речі, аби здобути як здатність, так і 
впевненість.

У Книзі Мормона ми дізнаємося, що полководець 
Мороній “готував свідомість людей бути вірними 
Господу Богу своєму” (Алма 48:7). Він розумів, що пер-
шою лінією оборони було життя, побудоване на фун-
даменті особистого послуху. Крім цього, він “зводив 
маленькі форти, … насипаючи вали землі … і також 
будуючи стіни з каменю, щоб оточити їх навколо” 

(вірш 8). Він не лише вжив конкретних видимих 
заходів безпеки, але також стратегічно зміцнив “їхні 
найслабші укріплення” (див. вірш 9). Його запобіжні 
стратегії були настільки успішними, що його вороги 
були “вражені надзвичайно” (Алма 49:5) і не змогли 
втілити свої злі наміри.

Ви спитаєте: “Чи може хтось настільки слабкий, як я, 
бути доблесним захисником Христа і Його відновленої 
євангелії?” Усвідомлена вами слабкість може стати силь-
ною стороною, якщо ви погодитеся з тим, що з усього, 
що Господь найбільше вимагає,—це “[ваше] серце і 
небайдужий розум” (УЗ 64:34). Обдаровані відважним 
духом, “малі і прості” світу є Його улюбленими призов-
никами. Пам’ятайте, що за допомогою “дуже незначних 
засобів” Йому подобається “примушувати мовчати 
мудрих” (див. Алма 37:6, 7). Якщо ви бажаєте ділитися 
відновленою євангелією і захищати її, а також її провід-
ників і вчення, то можете розглянути такі поради.

1. Знайте, кого і що слід захищати. Сильна 
оборонна стратегія—основа для сильного наступу. 
Оскільки ви не можете ефективно захищати те, про 
що ви нічого або майже нічого не знаєте, ви не будете 
захищати це, якщо воно не буде вас глибоко хвилюва-
ти. Так само як наймит, якому платять за догляд овець, 
відступить або втече за перших ознак небезпеки, так і 
ви не втримаєте довго своїх оборонних позицій, якщо 
тільки не матимете духовного переконання, що ваша 
справа істинна і вірна. Для того щоб свідчити про  
Христа і Його Церкву та захищати їх, ви повинні знати, 
що Він живе і що це Його відновлена Церква!
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Ті, хто знає євангелію і живе за нею, сповнені як 
розуміння, так і палаючого переконання, поєднаного з 
гідністю та особистим досвідом. Вони більш підготовле-
ні свідчити про істину, ніж ті, хто приділяє увагу лише 
вивченню того, як відповідати на запитання.

2. Перевіряйте свої укріплення. Наслідуй-
те приклад полководця Моронія. Чесно оцінюйте 
сильні і слабкі сторони вашого розуміння євангелії. 
Чи подаєте ви гарний приклад життя, схожого на  
Христове? Чи можете ви знаходити відповіді на запи-
тання, досліджуючи Писання? Чи комфортно вам 
ділитися своїм свідченням? Чи в змозі ви відповісти на 
запитання стосовно доктрин і вчень Церкви, незва-
жаючи на те, що навіть звертаючись до Писань, деякі 
з них нелегко пояснити? Чи готові ви сказати: “Я не 
знаю, але я дізнаюся”, або спрямувати людей туди, 
де вони можуть знайти відповіді? Чи може бути так, 
що старанне вивчення допоможе вам здобути впевне-
ність і сміливість, яких ви прагнете? 5

3. Зміцнюйте свої укріплення. Оцінивши свої 
доктринальні укріплення, почніть цілеспрямоване, 
тривале навчання з метою зробити так, щоб слабке 
стало сильним для вас (див. Етер 12:27). Прислухай-
теся до благання Мойсея: “О, якби то ввесь Господній 
народ став пророками, коли б дав Господь Духа Свого 
і на них!” (Числа 11:29). Не припиняйте звертатись до 
Господа з проханням про те, щоб за кожне щоденне 
бодай маленьке зусилля Він досипав земляні вали на 
ваші оборонні стіни.

З молитвою читайте Писання, знову й знову. Не 
ковтайте, як коктейль через трубочку, знайомі історії. 
Бенкетуйте ними. Під час вивчення ви можете робити 
доктринальні нотатки і постійно щось дописувати. 
Для кожної теми ви можете визначити і потім вивчи-
ти напам’ять у логічній послідовності кілька уривків з 
Писань, щоб підкріпити власні думки та самі вчення. 
Як навчав старійшина Річард Г. Скотт (1928–2015), з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “коли Писання вико-
ристовуються так, як Господь хотів, щоб вони були 
записані, вони мають значну силу, яка не передається, 
коли відбувається перефразування” 6.

Ви можете вивчити напам’ять кілька цитат пророків 
і апостолів. Зазвичай Святий Дух може “пригадати вам” 
лише те, що ви вивчили раніше (див. Іван 14:26). Істин-
не, зосереджене на Христі доктринальне знання, поєдна-
не з “мечем [Його] Духа” (див. УЗ 27:18) є найсильнішим 
укріпленням і атакуючою зброєю, які ви маєте.

4. Тренуйтеся! Місіонерів Церкви повного дня 
заохочують до рольових ігор, аби підготуватися до 
ситуацій, в яких вони можуть опинитися. Так як від вас 
може вимагатися захищати Церкву або пояснювати її 
доктрину за найбільш неочікуваних обставин чи в  
найбільш непередбачуваних місцях, ви можете запози-
чити приклад місіонерів і підготувати себе духовно до 
того, як ви матимете бесіду на практиці (див. Мойсей  
3:5, 7). Потренуйтеся у рольових іграх до того, як 
опинитеся в обставинах, де доведеться навчати або 
захищати євангельські норми. На самоті або з члена-
ми сім’ї чи друзями поставте гіпотетичні запитання і 
потім дайте на них відповідь! З поступовим зростанням 
вашої підготовки ви можете ставати “все сильнішими і 
сильнішими” у вашій впевненості свідка Христа (див. 
Геламан 3:35). Почніть з коротких і простих відповідей. 
Вони будуть прийнятними у більшості ситуацій. Але 
ви також можете ще більше зміцнити свої оборонні 
позиції завдяки вивченню повʼязаних уривків з Писань 
і поєднанню різних доктрин.

5. Шукайте можливості. Підготувавшись у такий 
спосіб, моліться про можливості смиренно, однак 
впевнено ділитися євангелією, і, якщо потрібно, її 
захищати. Пам’ятайте, “зневіра—це не відсутність 
відповідності, а відсутність мужності” 7. Моліться, щоб 
ви любили дітей Небесного Батька в Церкві і поза нею 
достатньо, аби ділитися з ними євангельськими норма-
ми і їх захищати. Моліться, щоб ви ніколи не відчували 
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байдужості і не здавалися стосовно 
власних доктринальних “білих плям”, а з 
вірою у Христа працювали над тим, щоб 
їх здолати.

Пам’ятайте, що навіть дитина може 
бути захисником Христа на дитячому 
майданчику, ділячись простим свідчен-
ням; що вам не потрібно бути експертом 
в євангелії, щоб бути свідком істини; що 
вам не потрібно мати всі відповіді; що 
це нормально іноді сказати: “Я не знаю” 
або “ці таємниці ще не повністю відомі 
мені; тому я стримаю себе” (Алма 37:11). 
Не “соромитися євангелії” Христа (див. 
Римлянам 1:16)—це більше, ніж просто 
ігнорувати або терпіти напівістини та 
хибні думки; це означає знати і захищати 
доктрини! Отже, якщо ми будемо мовча-
ти, нехай це буде не через страх, а тому, 
що ми слідуємо підказці (див. наприклад, 
Алма 30:29).

Будьте активним свідком
У процесі того як ви захищаєте єванге-

лію Ісуса Христа, “віра, надія, милосердя 
й любов, з оком, єдиноспрямованим до 
слави Бога, роблять [вас] правомочним 
для цієї роботи” (УЗ 4:5). Давайте тут 
згадаємо, що Христос був смиренним, але 
ніколи не був слабким—що Він запрошу-
вав, але й докоряв, і що Він також сказав: 
“Той, в кому є дух суперечок, не від Мене” 
(3 Нефій 11:29).

Тоді як злочестивий світ продовжує 
зневажати моральні і доктринальні норми 
Бога, Христос покладається навіть на най-
менших святих, що вони будуть живими 
свідками Його імені.

Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008) 
нагадав нам, що “недостатньо просто 
бути гарними людьми. Ви повинні бути 
корисними. Ви повинні приносити добро 
у світ. Світ повинен стати кращим місцем 
завдяки вашій присутності. … У цьому 
світі, який настільки сповнений проблем, 
настільки постійно потерпає від темних і 

злих викликів, ви можете і повинні підня-
тися над посередністю, над байдужістю. 
Ви можете залучатися до справи і говори-
ти силою свого голосу на захист того, що 
правильно” 8.

Якщо ви бажаєте бути свідком відновле-
ної євангелії, приєднуйтеся до лав сучас-
ного воїнства свідків, дозволяючи вашому 
світлу сяяти! Нехай ваше життя за євангелі-
єю та ваш захист цієї євангелії буде відо-
браженням глибини вашого навернення до 
Ісуса Христа. ◼

ПОСИЛАННЯ
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 8. Gordon B. Hinckley, “Stand Up for Truth” (Brigham 
Young University devotional, Sept. 17, 1996), 2;  
курсив додано.

Почніть з корот-
ких і простих 
відповідей. Вони 
будуть прийнят-
ними у більшості 
ситуацій. Але ви 
також можете ще 
більше зміцнити 
свої оборонні пози-
ції завдяки вивчен-
ню повʼязаних 
уривків з Писань і 
поєднанню різних 
доктрин.
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Ле Етта Торп

Одна подруга нещодавно 
поставила запитання, яке 
мене здивувало. З усіх запи-

тань, які виникають після того, як близька 
людина позбавляє себе життя, у її розумі виникло лише 
це одне. Ось її запитання: “Як тобі допомогла Церква 
після самогубства твоєї 15-річної дочки?”

Моя перша думка була такою: “Вона не допомагала. 
Я всіх відштовхнула, усамітнилася в себе вдома і страж-
дала зовсім сама”.

Але через кілька днів розмірковувань я зрозуміла, 
що та думка була абсолютно безпідставною. Безсум-
нівно, неймовірний страх, який я відчувала, затьмарив 
моє бачення.

Коли мою дочку Наталі (яка вже пішла з життя)  
привезли до лікарні, я була в стані шоку. Я була у 
повному заціпенінні—як фізичному, так і духовному. 
Навколо мене відбувалися події, які я бачила, але не 
відчувала: поліція ставила запитання, друзі плакали, 
лікарі повідомляли інформацію. Все було, як уві сні, 
однак дуже чіткому.

Я пам’ятаю, як побачила свого колишнього єпископа 
і його дружину. Хтось із моїх співробітників їм зате-
лефонував. Ми з дочкою Наталі переїхали з їхнього 
приходу лише кілька місяців тому. Мій єпископ і його 
дружина були нашими хорошими друзями.

Дружина єпископа, яку також звали Наталі, сказала, 
що я можу в них пожити. Наступне, що я пам’ятаю, це 
те, що я була в їхній автівці. Ми їхали в мій колишній 

район. Я не відчувала плину 
часу, але розуміла, що вже 

настав новий день, коли я отри-
мала благословення священства, яке 

дав єпископ і його друг.
Я знаю, що неодмінно була задіяна в приготуваннях 

до похорону, однак не усвідомлювала, що відбуваєть-
ся. Я одягалася, коли мені казали одягатися. Я сідала 
в машину, коли мені казали, що треба кудись їхати. Я 
почувалася роботом, який виконує прості команди. Це 
все, що я була здатна робити. Дивовижно, але я не про-
лила ні сльозинки.

Похорон дочки був дуже гарним. Було багато сміху і 
сліз, і Дух сильно відчувався. Моя найстарша дочка Вік-
торія приїхала до Юти з іншого штату. Вона написала 
пісню і виконала її під час поховання.

Ніхто зі мною не говорив про витрати на похорон. 
Мені лише сказали, що все залагоджено. Через кілька 
тижнів за похорон повністю заплатили завдяки пожер-
твуванням членів Церкви.

Увесь той час я все ще жила в сім’ї свого колишнього 
єпископа. Члени мого колишнього приходу шукали для 
мене нове житло. Звільнилася симпатична квартирка в 
цокольному приміщенні, і наступне, що я пам’ятаю—це 
мій підпис угоди про оренду. Це не сталося завдяки моїм 
зусиллям. То була робота багатьох членів Церкви, серед 
яких була і моя люба подруга Наталі, дружина єпископа.

Члени приходу допомогли перевезти речі й обжити-
ся в квартирі, як мені, так і моїй ще одній дочці. За два 

Як мене 
було врятовано

Після того як моя дочка 
позбавила себе життя, ніхто 
з моєї сімʼї не допомагав мені 

пережити це випробування—
окрім сім’ї, якою був приход.

ПІСЛЯ САМОГУБСТВА ДОЧКИ
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перші місяці за оренду було сплачено—знову ж таки 
завдяки пожертвуванням членів Церкви. Я все ще не 
відчувала плину часу і все ще певною мірою перебува-
ла в емоційному заціпенінні, однак мої відчуття почали 
відновлюватися.

Приблизно через місяць після смерті дочки до мене 
поступово почало доходити усвідомлення події та її 
масштаб. Спочатку здавалося, що проникає важкий, 
густий чорний дим, потім він перетворився на всепо-
глинаючі великі хвилі, і я відчула, що мене огорнула 
суцільна темрява. Горе у своїй найболючішій формі 
може засліплювати.

Наталі померла на День подяки. А тепер було Різдво. 
Свята лише загострили відчуття моєї втрати. Я невпин-
но плакала днями, і біль ніколи не відступав упродовж 
усього того часу. Хвилини здавалися годинами. Години 
здавалися днями. Дні тяглися, ніби роки.

Оскільки я була розлучена, у мене не було чоло-
віка, який би заробляв на прожиття. Якби я могла, 
то скрутилася б клубочком, закрилася в комірчині й 
залишалася там. Але я не могла дозволити собі таку 
розкіш. Мені треба було десь шукати сили, щоб жити 
далі. Необхідно було шукати роботу. Я працювала до 
Дня подяки, але якось у всьому тому хаосі я забула 
про роботу. Я могла повернутися на стару роботу, 
але моя Наталі любила приходити туди, тож думка 

про повернення на роботу, куди вона вже не прийде, 
була нестерпною.

У перший же тиждень нового року я знайшла низь-
кооплачувану роботу. Я старалася діяти, як нібито все 
гаразд. Моє тіло продовжувало функціонувати, але я від-
чувала, що моя душа померла. Ніхто не знав, що я була 
як та порожня мушля, я просто автоматично щось вико-
нувала. Лише під час поїздки на роботу й назад додому 
мої почуття прокидалися.

Поступово я почала ходити у свій новий приход. 
Я знала, що якщо хтось запитає мене, як я себе почуваю, 
то я цього не витримаю. Я відчайдушно хотіла ходити 
до церкви, але я не хотіла ні з ким розмовляти, а ще мен-
ше я хотіла зустрітися з кимось поглядом. Я всім серцем 
хотіла стати невидимкою. А понад усе я просто хотіла 
вирвати з грудей цей всепоглинаючий біль! 

Я не знаю, що думали про мене сестри в Товари-
стві допомоги, і в той час мене це не дуже хвилювало. 
Мені треба було докладати дуже багато зусиль лише 
для того, щоб дихати! Я впевнена, що весь мій вигляд 
показував, що я хочу бути сама, тож ніхто з них мене 
не чіпав. Однак вони час від часу тепло мені усміхали-
ся, і це трохи втішало—саме настільки, щоб не дати 
мені вибігти у найближчі двері, хоча думка про це була 
невідступною.

Час лікує. Він не забирає події, але дозволяє ранам 
повільно загоюватися.

Той фатальний День подяки стався в 2011 році, й мені 
знадобилося кілька років, щоб усвідомити, як багато 
допомагали мені брати і сестри в Церкві. Було вражен-
ня, що мене винесли з поля бою після тяжкого пора-
нення. Мене доглядали, поки я не одужала, і дбали про 
мене, поки я не змогла діяти самостійно.

Безліч благословень приходили в моє життя різ-
ними способами. Моє свідчення зросло надзвичайно. 
Тепер я знаю, що означає бути в люблячих руках  
нашого Спасителя.

 Тож, відповідаючи на запитання подруги: 
“Як Церква допомогла тобі пережити цю 

подію?”, я відповідаю: “Мені не допомогли. 
Мене врятували”. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

Наталі була джерелом радості й сміху 
в моєму житті. Я вдячна за підтримку друзів 

і членів приходу в період туги за дочкою.
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Коли людина вирішує позбу-
тися болю шляхом самогуб-

ства, складний і надзвичайно 
болісний, сповнений горя про-
цес починається для близьких 
постраждалого (їх зазвичай звуть 
близькими самогубця). У них 
посилюються почуття збенте-
ження, провини, полишеності, 
відторгнення і гніву. Запитання, 
які залишаються без відповіді: 
Чому? Що я пропустив? Чому я 
не отримав спонукання? Як це 
вплине на вічну винагороду? 
тощо можуть викликати величез-
не збентеження, а також думки 
про те, що принаймні частко-
во ця людина відповідальна за 
смерть близької людини.

Близькі самогубця мають тенденцію віддалятися від 
людей, відчуваючи сором через страх звинувачень, 
осуду і тавра ганьби. Близькі самогубця також можуть 
мати переживання, подібні до викликаних травмою, 
особливо людина, яка знаходить тіло. У своєму горі 
близькі самогубця також можуть подумувати про влас-
не самогубство.

І хоч їхній біль та смуток є дуже глибокими, усе ж 
наш Спаситель “спустився нижче всього” (див. УЗ 88:6; 
122:8) “щоб Він міг знати, будучи у плоті, як допомог-
ти Своєму народові в його недугах” (Aлма 7:12), аби 
ми могли “для своєчасної допомоги знайти благодать” 
(Євреям 4:16).

Тим, хто в горі:
•  Не звинувачуйте інших, перш за все себе.
•  Попіклуйтеся про свій духовний стан: покладайтеся 

на дар свободи вибору, визнайте, що ви не знаєте всіх 
обставин (див. 1 Нефій 9:6), і довіряйте Господній силі 
зцілювати й заспокоювати (див. Филип’янам 4:7).

•  Попіклуйтеся про свій фізичний стан: дотримуйтеся 
режиму харчування, сну та регулярно робіть фізичні 
вправи. 

до умов дітей людських” (УЗ 46:15).
•  Зустріньтеся з близькими самогубців і запитайте їх, 

як ви можете допомогти навіть у виконанні простих 
справ або піти з ними на якісь заходи.

•  Будьте терплячими, слухайте і з розумінням ставте-
ся до почуттів, якими вони поділяться у вибраному 
ними темпі.

•  Уникайте кліше і марних запевнень на зразок: “Все 
буде добре”, “Могло бути й гірше”, “Я знаю, що ти 
відчуваєш”, “Я розумію”, “На те воля Божа”, “Час лікує 
всі рани” тощо.

•  Не намагайтеся знаходити відповіді на їхні запитання, 
на які важко відповісти.

•  Не порівнюйте їхню скорботу зі своєю, навіть якщо 
вона й була пов’язана із самогубством.

•  Поговоріть з ними про їхню близьку людину таким 
же чином, як ви говорили б про когось, хто пішов із 
життя іншим чином.

•  Запевніть дітей померлої людини, що вони не відпо-
відальні за її смерть.

•  Запропонуйте їм свою допомогу в пошуку додаткових 
ресурсів, щоб полегшити їхній сум (консультація психо-
терапевта, група підтримки і т.п.). ◼

•  Звертайтеся по допомогу до 
тих людей, яким довіряєте 
(членів сім’ї, друзів, єпископа) 
і дайте іншим допомагати вам 
подолати кризу.

•  Залучайтеся до здорових розваг, 
щоб відволіктися.

•  Поговоріть з психотерапевтом 
і/або знайдіть групу підтримки 
для родичів самогубців.

•  Будьте терплячими під час свого 
процесу зцілення.

Тим, хто піклується про людину, 
яка в горі:

•  Виявляйте співчуття, не зви-
нувачуйте і не засуджуй-
те. Зрозумійте, як Господь 
“пристосову[є] Свої милості 

Як зцілити  
близьких самогубця

Служба з питань сім’ї СОД
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П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Кайо і Ентоні
Париж, Франція

Ентоні:
Я бачив, що Кайо відрізнявся  

від інших моїх друзів. Ми всі 
робили дурниці, поки підроста-
ли, але Кайо допомагав мені 
обирати правильний шлях.

Починаючи з 8 років і до 18, 
я думав про те, щоб охриститися. 
Але знадобилося багато часу, 
тому що мені треба було багато 
чого змінити у своєму житті, хоч 
я й намагався жити за правильни-
ми принципами.
Кайо:

Знадобилося стільки часу, 
скільки знадобилося—більше  
10 років, але нарешті він 
охристився.

Я вірю, що Господь робить 
усе, що може, аби ми могли 
по-справжньому, чесно і глибоко 
змінюватися. Стати святим остан-
ніх днів і послідовником Христа—
це не лише прийняти рішення 
розвинути в собі певне ставлення; 
це означає бути свідком глибо-
ких змін у собі. Я бачив ті зміни 
в Ентоні.

Кайо Сопі та Ентоні Лінат дружать 
з дитинства. Кайо, який був членом 
Церкви, завжди сподівався, що Ентоні 
приєднається до Церкви.
ЛЕСЛІ НІЛЬССОН, ФОТОГРАФ

Див. більше про Кайо і Ентоні на lds .org/ go/ 91738.
Дізнайтеся більше про те, як ділитися євангелією, 
від Далліна Х. Оукса на сайті lds .org/ go/ 91739.
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Після першого ультразвукового 
обстеження лікар сказав нам, 

що існує ймовірність того, що наша 
дитина має синдром Дауна. Мій 
чоловік і я не очікували почути таке, 
й моє бачення майбутнього миттєво 
змінилося.

Протягом усієї вагітності мене 
мучили запитання і тривоги: що 
буде потім?. Але ми старанно під-
готувалися до приходу нашого 
немовляти. Коли нарешті настав очі-
куваний день, я відчувала серцем, 
що мав народитися хтось прекрас-
ний і особливий.

Ми назвали нашого маленького 
хлопчика Сантьяго і невдовзі після 
його народження дізналися, що він 
мав не лише синдром Дауна, а й 
кілька серйозних ускладнень, які 

впливали на його серце, печінку та 
легені. Негайно ж лікарі і медсестри 
під’єднали його до приладу штуч-
ного дихання і до апарату “серце-
легені”. Минали дні у лікарні, мій 
чоловік і я почали обговорювати, як 
ми зможемо ростити Сантьяго разом 
з його братами. Саме тоді ми усвідо-
мили, як сильно нам потрібен наш 
Небесний Батько.

Стан нашого маленького “Санті”  
достатньо покращився, і його від’-
єднали від штучного дихання. Коли 
він почав дихати самостійно, це 
було так, ніби він казав: “Мамо, я 
збираюся бути сильним і робити-
му все можливе”. Він стискав наші 
пальці у своїй крихітній ручці. Він 
був сильний, але його серце не 
змогло витримати. У нього сталася 

зупинка серця, і невдовзі він повер-
нувся до Небесного Батька.

Я ніколи не уявляла, що мені 
доведеться пройти через щось 
подібне. Так чекати на появу своєї 
дитини, так багато спланувати для 
цього, а потім бачити, як вона зали-
шає це життя—це одна з найбільш 
болісних подій, яку можуть пережи-
ти батько і матір.

Після поховання Сантьяго ми 
з чоловіком пішли до храму. Увій-
шовши туди, ми відчули втішення. 
Я знала, що одного дня я буду знати 
свою дитину і радітиму можливості 
бути його матір’ю. Я вдячна за храми 
і за вічні сім’ї. Тепер від нас залежить, 
щоб жити так, аби ми могли знову 
бути з нашим маленьким Сантьяго. ◼
Росіо Альварадо, Сантьяго, Чилі
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НАШЕ НЕМОВЛЯ ПІШЛО З ЖИТТЯ У НАС НА ОЧАХ

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

Коли наш маленький хлопчик почав 
дихати самостійно, це було так, 

ніби він казав: “Мамо, я збираюся бути 
сильним і робитиму все можливе”.
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Одного разу до мене як лікаря 
звернулася пацієнтка, у якої 

загальний аналіз крові мав відхи-
лення від норми. Протягом днів, 
які минули від здачі її аналізу і до 
нашої зустрічі, вона досліджувала 
інформацію в Інтернеті щодо того, 
що могли означати ті результати.  
Коли ми зустрілися, вона була 
засмучена і стурбована. Я спробу-
вав розтлумачити результати, але 
вона все одно була збентежена.

“Не переймайтеся тим, що може 
бути не так,—сказав я їй. —Це—
моя робота! Для цього я тут. Я 
багато навчався, щоб знати, що з 
цим робити. Ми разом будемо з цим 
боротися, і якщо ви будете викону-
вати мої настанови, то дізнаєтеся, 
як знову стати здоровою. Довір-
тесь мені і дозвольте взяти на себе 
тягар, пов’язаний з медичним ліку-
ванням. Так ви зможете спрямувати 

СПАСИТЕЛЬ: ДОСКОНАЛИЙ ЛІКАР
всю свою енергію на одужання”.

Це допомогло вгамувати її стра-
хи. Ми склали плани, щоб здати 
додаткові аналізи, і я пообіцяв, що 
ми будемо йти далі разом.

Через кілька місяців я пережи-
вав безладдя у власному житті. 
Напруження на роботі, очікування 
немовляти та майбутній переїзд 
поглинали мене. Я став невдоволе-
ним, стривоженим і наляканим.

Я щиро молився щоб позбутися 
хвилювань, гріхів і розчарувань. 
Коли я молився, Дух свідчив про 
важливість Спасителя в моєму житті. 
Це було так, ніби Він сказав мені:

“Не переймайся усім тим, що 
може статися. Це—моя робота! Для 
цього я тут. Я пройшов через усі 
страждання, щоб знати, як допомог-
ти. Май віру в Мене, і ми пройдемо 
через це разом. Якщо ти будеш вико-
нувати Мої настанови, то зможеш 

зцілитися. Довірся Мені і дозволь 
узяти ті духовні тягарі. Тоді ти змо-
жеш спрямувати всі свої зусилля на 
те, щоб стати якомога кращим”.

Завдяки цьому усвідомленню моє 
хвилювання, провина і невдоволен-
ня зникли. Віра в Нього прибрала 
непотрібні почуття, які перешкод-
жали моєму розвитку. Я спромігся 
зосередитися на тому, що міг кон-
тролювати. Я міг жити за євангелією 
і звертатися до Спасителя у моїх 
труднощах.

Так само як лікар може скерува-
ти нас до фізичного одужання, Спа-
ситель, Який є досконалим Лікарем, 
може забрати тягар сорому, хвилю-
вання, провини та навіть почуття 
невдоволення й тривоги, і вказати 
нам шлях до духовного зцілення. 
Це—Його робота, і Він досконало 
її виконує. ◼
Метт Ліндсі, Гаваї, США

“Не переймайся 
усім тим, що 

може статися. Це—
моя робота! Для  
цього я тут”.
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Кілька років тому ми з дружи-
ною були на межі розлучення 

через мою проблему з алкоголем. 
Ніщо, навіть сльози наших дочок 
не могли мене змінити. Після того 
як місіонери прийшли в наш дім, 
моя дружина і дочки невдовзі охри-
стилися, але я не приймав того, що 
від Бога.

Залежність від алкоголю контро-
лювала моє життя. Після роботи 
я заходив до барів і часто пропу-
скав роботу, бо був п’яний. Коли 
я напивався, то вдавався до фізич-
ної агресії. Я часто сварився і бився 
з іншими.

Коли я йшов на роботу, дочки 
плакали і просили взяти їх з собою, 

МОЯ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОПОМОГА СПАСИТЕЛЯ
щоб таким чином завадити мені 
напиватися. Я обіцяв їм, що не 
питиму, але ніколи не дотримувався 
обіцянок. Я просто хотів випивати.

Згодом я зрозумів, що мені 
потрібна допомога. За підтримки 
місіонерів я працював над подолан-
ням залежності. Якийсь час я не міг 
не пити більше ніж тиждень.

Якось згодом одного дня місі-
онери розповіли мені історію з 
Книги Мормона, яка змінила моє 
життя: “І якщо люди прийдуть до 
Мене, Я покажу їм їхню слабкість. 
Я даю людям слабкість, щоб вони 
були покірними; і достатньо Моєї 
благодаті для всіх людей, які упо-
корюються переді Мною; бо якщо 
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вони упокорюються переді Мною 
і мають віру в Мене, то Я вчиню так, 
щоб слабке стало сильним для них” 
(Етер 12:27).

Мені потрібна була допомога 
Спасителя. Без Нього я ніколи б не 
подолав свою залежність. Я зрозу-
мів, що чим більше покладаюся на 
Нього, тим довше можу обходитися 
без випивки. Після кількох відвіду-
вань місіонерів я прийняв запро-
шення христитися.

З того часу моє життя змінилося. 
Минуло більше восьми років, і я 
не випив навіть краплі алкоголю. 
Сьогодні я вільний, і всім цим я  
завдячую Господу. ◼
Віктор Муньйос Вальде, Уанкайо, Перу

Я обіцяв своїм дочкам, що 
не питиму, але я ніколи 

не дотримувався обіцянок.
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У дитинстві мені діагностува-
ли ювенільний ревматоїдний 

артрит. Я часто хворів, і мої батьки 
провели зі мною багато годин у  
кабінетах лікарів. Вони хвилювалися 
про моє здоров’я і почувалися без-
порадними, оскільки були не в змозі 
виправити те, що було не так. Я  
ніколи не розумів по-справжньому 
те, що вони відчували, доки не  
настала моя черга безпорадно 
спостерігати боротьбу моєї матері 
з раком грудей.

Якось у вихідні я під’їхав маши-
ною до маминого будинку в штаті 
Нью-Джерсі, щоб побути з нею, бо 
вона проходила курс хіміотерапії. 
Мені хотілося побути з нею і дати 
моїм братам перепочинок, бо вони 
щоденно піклувалися про неї. Під 
час лікування хтось повинен був 

ПИСАННЯ ПРИНЕСЛИ ФІЗИЧНЕ ПОЛЕГШЕННЯ
спостерігати за її станом вночі. У 
вітальні для неї поставили ліжко. 
Я планував спати на дивані. Мама 
терпіла біль, і я нічого не міг зро-
бити. Я почувався безпорадним і 
засмученим. Але в той самий час 
зросла моя любов до неї і вдяч-
ність, коли я згадав, що вона зроби-
ла для мене в дитинстві.

Дивлячись, як мама не може 
заснути, я відчув спонукання почи-
тати їй Писання. Вона любила 
Писання, але була надто слабкою, 
щоб їх тримати або читати сама. 
Коли я запитав, що вона хоче, аби я 
почитав, вона сказала, що їй подо-
бається книга Алми. Пробігши очи-
ма короткий зміст розділів, я відчув 
спонукання почитати з розділу 7.

Дух наповнив кімнату, коли я 
прочитав слова, що описували земну 

місію Христа: “І Він піде, зносячи 
муки, і страждання, і спокуси вся-
кого роду; і це для того, щоб слово 
могло виповнитися, яке каже, що Він 
візьме на Себе муки і хвороби Свого 
народу.

І Він прийме смерть, щоб скину-
ти пута смерті, які зв’язують Його 
народ; і Він візьме на Себе їхні 
недуги, щоб Його нутро сповнилося 
милості” (Алма 7:11–12).

Я продовжував читання, доки 
мама спокійно не заснула. Писання 
запросили Втішителя в її домівку 
і допомогли їй заснути. Я отри-
мав сильніше свідчення про силу 
Писань і про Ісуса Христа, Який 
був готовий стати нашим Спаси-
телем і втішати нас у всіх наших 
стражданнях. ◼
Інгер де Монтесінос, шт. Вірджинія, США

Дивлячись, як мама 
не може заснути, 

я відчув спонукання 
почитати їй Писання.
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Під час Спасителевого земного 
служіння Його випробовував 
Сатана.

“І постив Він сорок день і сорок 
ночей, а вкінці зголоднів.

І ось приступив до Нього споку-
сник, і сказав: Коли Ти Син Божий, 
скажи, щоб каміння це стало хліба-
ми!” (Maтвій 4:2–3; курсив додано).

Супротивник спокушав Спасите-
ля, ставлячи під сумнів Його боже-
ственність. Він скористався фразою 
умовного способу “Коли Ти Син 
Божий”.

Але вдаючись до сили, яку при-
носить знання Писань, Господь 
не піддався спокусі. Він сказав: 
“Написано: Не хлібом самим буде 
жити людина, але кожним сло-
вом, що походить із уст Божих” 
(Maтвій 4:4).

Ця розмова між Ісусом Христом 
і Сатаною дає нам чітке уявлення 
про те, як супротивник спокушає 

Старійшина 
Уго Монтойя
Сімдесятник

ЯК НЕ ПІДДАТИСЯ 
НЕБЕЗПЕЦІ СУМНІВІВ

нас допустити в серце і розум під-
ступні сумніви.

Приховане вторгнення
У штаті Сонора, Мексика, де я 

зростав, є великі дерева, які назива-
ються індійськими лаврами. Вони 
сягають майже 30 метрів заввишки, 
мають величезний стовбур, добре 
розвинені гілки та листя. Нещодав-
но ці дерева зазнали нападу захво-
рювання, яке називається техаська 
коренева гниль. Коли цей грибок 
вражає дерево, упродовж кількох 
років не видно жодних проявів. 
Однак через грибок коріння тих 
прекрасних дерев поступово підг-
ниває і рослина починає вмира-
ти. Листя жовтіє й опадає. Потім 
стовбур і гілки всихають, і дерево 
необхідно зрізати.

Подібно до грибка, який про-
никає в ці дерева, сумніви можуть 
заполонити наші думки. Якщо ми 

Навіть великі дерева 
гинуть від невидимого  

грибка. Так само і з 
вірою—якщо ми дозво-
ляємо собі піддаватися 
сумнівам, вони можуть 
псувати духовне корін-

ня, поки ми не впадемо.

дозволимо їм розвиватися, з часом 
вони можуть вразити наше коріння, 
фундамент нашої віри підгниє і нас 
також може бути зрізано.

Так звані “друзі” можуть 
викликати сумніви, поставивши 
в’їдливе запитання. Сайти в Інтер-
неті можуть породжувати сумніви, 
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надаючи інформацію без належно-
го контексту. Але сумніви особливо 
посилюються тоді, коли ми, відчу-
ваючи себе покинутими або при-
голомшеними, вагаємося, чи варто 
нести свої тягарі. Скарги, прита-
манні тілесній людині, наприклад 
такі: “Господи, чому це сталося зі 

мною?” або “Якщо я Твій служи-
тель, чому ти дозволяєш, щоб … ”, 
можуть нашіптуватися у наші вуха 
батьком брехні. Він має ницу мету: 
послабити нашу впевненість у 
тому, що ми діти Бога.

Аби протистояти таким сум-
нівам, ми повинні пам’ятати про 

досконалість плану нашого Батька. 
Замість того щоб зациклюватися на 
негативних питаннях, нам слід про-
сити сил, як це робив Джозеф Сміт: 
“Згадай Своїх святих, що стражда-
ють, о Боже наш; і Твої слуги раді-
тимуть у Твоєму імені навіки” (УЗ 
121:6). Ми також повинні довіряти 
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тому, що Господь визволить нас 
(див. 1 Коринтянам 10:13).

Пограбовані під дулом пістолета
Я пригадую випадок з власного 

життя, який допоміг мені замінити 
сумніви надією. У той час я служив 
президентом колу. Мої діти були 
малими. Ми з дружиною мали неве-
ликий бізнес з виробництва торти-
лій, тож працювали допізна.

В одну з таких ночей, коли нам з 
дружиною треба було виготовляти 
тортильї з опівночі до третьої годи-
ни ночі, у нашу пекарню увійшли 
троє юнаків. Усі троє були у важко-
му наркотичному сп’янінні. Двоє з 
них були в масках і довгих плащах. 
Під плащами вони ховали зброю. 
Вони нам погрожували, завели в 
пекарню і замкнули. Один зали-
шився ззовні, щоб стерегти нас. Він 
вигукував: “Убийте їх! Убийте їх!”

Один з юнаків наставив дуло сво-
го пістолета до моєї скроні й змусив 
лягти. Інший наставив дуло пістоле-
та до грудей моєї дружини. Я молив-
ся, щоб мої діти не стали сиротами і 
щоб Господь нас захистив. Зрештою 
грабіжники замкнули нас у туалеті й 
зникли, викравши мою вантажівку.

Ми вибралися й покликали на 
допомогу. Прибула поліція і також 
мій брат. Якомога швидше ми від-
везли мою дружину додому. Потім 
разом з братом я вирушив на пошу-
ки вантажівки, але вони були безу-
спішними. Сумний я повернувся 
додому о 5 ранку.

Де була моя сім’я?
На мій подив ні дружини, ні 

дітей там не було. Сусід сказав, що 

моя 4-річна донька потерпала від 
болю в животі й вони поспіхом 
поїхали до лікарні. Знаючи, що 
нам дуже потрібні гроші, аби про 
неї попіклуватися, у мене не було 
іншого вибору, як повернутися до 
пекарні й виконувати отримані на 
той день замовлення. Оскільки ми 
з дружиною працювали лише самі, 
я залишився один і працював з усіх 
сил: замішував тісто, формував його 
у кульки, розраховував розмір, бігав 
туди і сюди, щоб закінчити тор-
тильї, й чекав на замовників.

Була вже 8 ранку. Я почав роз-
мірковувати над подіями тієї ночі. У 
голові крутилося питання: “Якщо ти 
президент колу, чому все це трапи-
лося з тобою?”

Усе, крім тортилій
Я відкинув злостиві думки і 

молився, щоб мати силу. Тоді я 
почув за собою голос: “Президенте”. 
То був мій єпископ і ще один брат з 
приходу—мої домашні вчителі.

Єпископ сказав: “Ми не вміємо 
робити тортильї, тож не допомо-
жемо вам у цьому. Але не пере-
ймайтеся своєю вантажівкою, не 
хвилюйтеся про дружину, хвору 
доньку чи інших ваших дітей. Ви 
залишайтеся тут, а ми допоможемо 
з усім іншим”. Мої очі наповнилися 
сльозами вдячності.

Вони взяли на себе піклування 
про все, крім тортилій. Того вечора, 
коли я повернувся додому, то поба-
чив, що в домі чисто і прибрано, мої 
сорочки випрасовані і на мене чекає 
вечеря. Нікого не було вдома, але 
я знав, що сестри Товариства допо-
моги тут побували. Поліція знайшла 

мою вантажівку, і хтось у приході 
заплатив, щоб її віддали.

Я швидко пішов , щоб провідати 
дружину і дочку. У них уже побував 
єпископ і дав благословення дочці. 
У неї був апендицит, але ситуація 
вже була під контролем.

Коли ми з дружиною розмов-
ляли, то були здивовані тим, що 

Духовне коріння мого сімейного 
дерева зміцнювалося впродовж 
шести поколінь завдяки 
непохитній вірі мого прадідуся.
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єпископ, надаючи нам допомогу, не 
скористався пожертвуваннями від 
посту чи товарами з комори єпи-
скопа. Натомість він скористався 
ресурсами і милістю членів нашого 
приходу.

Через кілька днів, коли дочка все 
ще одужувала, а дружина допома-
гала мені виготовляти тортильї, до 
пекарні зайшли три жінки. Вони 
були матерями тих трьох грабіж-
ників і прийшли, щоб вибачитися. 
Вони розповіли, що поліція затри-
мала їхніх синів. Пізніше ці матері 
практично притягли своїх синів до 
пекарні, щоб ті попросили вибачен-
ня, і ми їх простили.

Вони не сумнівалися
Ще один приклад з моєї сімейної 

історії нагадує мені, що не треба 
сумніватися. У 1913 році в Мексиці 
старішина Ернест Янг і його напар-
ники проповідували євангелію моїй 
прапрабабусі Марії де Хесус де 
Монрой, яка була вдовою, трьом 
її дочкам, Наталії, Ховіті та Гвада-
лупе, та її єдиному сину, Рафаелю, 
моєму прадідусю. Вони охри-
стилися 10 червня. Через місяць 
громадяни Сполучених Штатів 
виїхали з країни через Мексикан-
ську революцію.

29 серпня 1913 року, в день, коли 
президент Рей Л. Пратт і всі амери-
канські місіонери мали виїхати, Рафа-
ель Монрой, 34-річний навернений, 
який був членом Церкви два місяці, 
прийшов у дім місії, щоб висловити 
своє занепокоєння. “А що ж буде з 
нами?—запитав він.— У Сан-Марко-
сі не існує організованої філії, і ми 
не маємо священства”. Слухаючи 

про занепокоєння Рафаеля, прези-
дент Пратт попросив його сісти. 
Він поклав руки на голову Рафаеля, 
дарував йому Мелхиседекове свя-
щенство, висвятив його у старійши-
ни і рукопоклав як президента філії 
Сан-Маркос.

Рафаель, який розумів, що його 
завіт хрищення був священним і 
вічним, також розумів, що йому тре-
ба ділитися євангелією. Упродовж 
23 місяців він разом зі своїм радни-
ком Вісенте Моралесом допомагав 
у наверненні й хрищенні більш як 
50 чоловік. Вони проповідували ще 
й десяткам інших людей.

Потім, 17 липня 1915 року, рево-
люція дійшла до Сан-Маркоса. 
Солдати-революціонери звинува-
тили Рафаеля і Вісенте в тому, що 
ті належать до армії супротивника 
і підтримують її, переховують 
зброю і сповідують дивну релі-
гію. Вони їх кинули до в’язниці, 
катували і тримали в підвішеному 
стані, поки вони не знепритом-
ніли. Потім солдати дали їм ще 
один останній шанс врятувати 
своє життя. Вони збережуть собі 
життя, якщо зречуться своєї релігії. 
Рафаель відповів: “Я не можу цьо-
го зробити, бо знаю, що те, що я 
отримав, є істиною”.

Рафаель і Вісенте не сумнівали-
ся. Вони діяли відповідно до свого 
знання і свідчення. У кінці дня їх 
було страчено Армією визволення 
півдня. Вони віддали своє життя за 
те, у що вірили 1.

Залишатися вірними в наш час
Тож давайте не сумніватися 

в тому, що ця робота істинна. 

Кожного разу, коли нас охоплюють 
сумніви, давайте обдумувати свій 
духовний досвід. Якщо ми буде-
мо так робити, то нам буде легше 
позбуватися сумнівів. Це особливо 
стосується тих, хто повернувся з 
місії повного дня, а потім поступо-
во піддався сумнівам; давніх членів 
Церкви, які втомилися терпіти до 
кінця; і новонавернених, які спочат-
ку відчули радість, але не живили 
своєї віри.

Якщо це стосується вас, я б хотів 
вам сказати: якщо євангелія була 
істинною, коли ви подавали доку-
менти на місію (а вона була!), якщо 
вона була істинною, коли ви увійш-
ли до храму (а вона була!) якщо 
вона була істинною, коли ви були 
навернені й охрищені, або коли 
ви навертали й христили інших 
(а вона була!), якщо вона була 
істинною, коли ви запечатувалися 
(а вона була!), тоді вона так само 
істинна й сьогодні!

Ісус показував прикладом, що ми 
можемо отримувати силу з Писань. 
Джозеф Сміт показував, що коли 
просити в молитві, це принесе 
полегшення. Ті, хто віддав своє жит-
тя, ні миті не вагаючись, показали, 
що навіть перед лицем смерті ми 
маємо надію.

Ми не повинні піддаватися роз-
пачу, бо випробування і спокуси 
є тимчасовими. Ми всі можемо 
знаходити надію в проголошених 
Спасителем словах: “Звертайтеся до 
Мене в кожній думці; не вагайтеся, 
не бійтеся” (УЗ 6:36). ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Rey L. Pratt, у Conference Report, 

Apr. 1920, 90–93.



48 Л і я г о н а

Марсель Холл

Я завжди думала, що я була 
щасливим винятком, коли 
йшлося про дотримання деяких 

євангельських норм. Тож я робила те, 
що вважала за потрібне, вирішуючи, 
які норми були важливими, а які—ні. 
Одна з норм, яку я вважала не обо-
в’язковою, стосувалася того, що не 
слід слухати нечестиву й вульгар-
ну музику (див. Заради зміцнення 
молоді [2011], с. 22). Я не вважала, 
що музика, яку я слухаю, впливала 
на мої вчинки та ставлення до єван-
гелії. У мене й далі було міцне свід-
чення про Ісуса Христа, і я робила 
все можливе, щоб служити іншим та 
ходити на церковні збори. Я казала 
собі, що недобре те, що ті музиканти 
не жили чеснотним життям, але не 
було нічого поганого в тому, що я 
слухала їхню музику—зрештою, вона 
не заважала мені триматися в житті 
євангельського курсу.

Коли я готувалася до слу-
жіння на місії, то навіть 

не задумувалася, як музика, яку я 
слухала, гальмувала мій духовний 
розвиток.

Однак через кілька годин після 
того, як я відкрила конверт з покли-
канням на місію, мені на думку 
спав вірш з Aлма 32:27: “Але знайте, 
якщо ви прокинетеся і пробудите 
сили свого розуму, аж до того, щоб 
зробити дослід над моїми словами, 
і скористуєтеся принаймні частин-
кою віри, так, навіть якщо ви не 
можете нічого, окрім того, щоб 
мати бажання повірити, нехай це 
бажання працює в вас, аж до того, 
як ви повірите так, що зможете 
дати місце для частини моїх слів”.

І тоді я почала обдумувати те сло-
во: дослід. Якщо я хотіла отримати 
благословення, яких мені не виста-
чало, треба було провести дослід. 
Тож наступні три тижні я не слухала 
свою неналежну музику. Спочатку 
було важко, і я багато разів зрива-
лася. Але через кілька днів спокій, 
який я почала відчувати кожного 

дня, допомагав мені не здавати-
ся. Крім того, будучи студенткою 
коледжу, я почала краще вчитися. 
Я могла краще зосереджуватися і 
сильніше відчувала Духа в той час 
свого життя, коли небесне скеруван-
ня було особливо важливим.

Я помітила, що навіть мої бажан-
ня змінилися. Я захотіла мати всі 
благословення, які Небесний Батько 

Якщо я хотіла 
поглибити своє 

свідчення і розви-
ватися духовно, 
мені треба було 

перестати виправ-
довувати свою 

поведінку.

Дослід  
з  музикою
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СВОЮ ВОЛЮ
“Лише коли ми підпорядковуємо 
свою волю Божій волі, можна знайти 
повне щастя. Якщо ми робимо 
менше цього, то і отримуємо меншу 
частку (див. Aлма12:10–11). …

Тож багато хто з нас не досягає 
поступового освячення, оскільки ми 
помилково вважаємо, що певним 
чином дозволяючи, аби нашу волю 
було поглинуто волею Бога, ми 
втрачаємо свою індивідуальність 
(див. Moсія 15:7). Але насправді 
нас турбує не те, що ми втратимо 
себе, але наш егоїзм—наші ролі, 
наш час, нашу вищість і наше майно.  
Не дивно, що Спаситель навчав нас 
загубити себе (див. Лука 9:24). Він 
лише просить нас загубити себе 
старих, аби знайти себе нових. Це 
не питання втрати людиною індиві-
дуальності. Це питання знаходження 
своєї справжньої індивідуальності!”
Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004),  
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
“Swallowed Up in the Will of the Father,” 
Ensign, Nov. 1995, 23.

хоче мені надати. Це зміна музичних 
смаків допомогла мені зрозуміти, 
що немає необов’язкових норм і що 
кожна заповідь, яка нам дана, при-
значена поглиблювати наші стосунки 
з Небесним Батьком та зробити нас 
більш схожими на Нього. Якщо ми не 
дотримуємося норм, що нам не подо-
баються, ми тим самим лише позбав-
ляємо себе обіцяних благословень.

Дотримання євангельських норм 
і заповідей виділяє нас як справж-
ніх послідовників Христа. Коли ми 
робимо крок від хорошого до ще 

кращого, то приносимо Небесному 
Батькові справжню радість. Ми не 
можемо бути пасивними в євангелії. 
Ми або рухаємося вперед, або пада-
ємо вниз, а сама думка “зараз зі мною 
все гаразд” неодмінно спричинить 
рух вниз. Та якщо ми покладаємося 
на Ісуса Христа і силу Його Спокути, 
щоб покращуватися хоча б трошки 
кожного дня, тоді ми можемо відчу-
вати в житті Його мир і знати, що ми 
стаємо такими людьми, якими, як Він 
знає, ми можемо бути. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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ЛІТАК МОЖЕ БАГАТО ЧОГО НАВЧИТИ ВАС СТОСОВНО СЛУХНЯНОСТІ,  
ОДКРОВЕННЯ І ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ.
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Річард М. Ромні
Співробітник редакції церковних журналів

Коли я працював аеромеханіком, то дізнався, що 
для того, аби літати, літаку потрібні дві сили:
1.  Тяга, або рушійна сила, на швидкості, достатній, 

щоб створити підйом. Тяга долає опір—опір руху.
2.  Підйомна сила, яка виникає через різницю 

тиску повітря над і під крилом (відома як принцип 
Бернуллі). Підйомна сила долає силу тяжіння, яка 
б інакше повернула літак знову на землю.

ДВІ СИЛИ

Зробіть кілька простих порівнянь і ви отримаєте  
натхнення від схожості принципів польоту та 
принципів євангелії.

ЯКЕ ВСЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ТЕБЕ?

ДУХОВНИЙ ПІДЙОМ
Слухняність законам і обрядам євангелії створює рушійну 

силу. Вона дає духовну тягу, яка створює духовний підйом. Це 
допомагає нам рухатися вперед. Це дає нам змогу здійнятися над 
світом, де ми можемо чітко бачити, як повернутися до нашого 
Небесного Батька.

КОРЕКЦІЯ КУРСУ
Після хрищення ви отримали Святого Духа—це найкращий 

з усіх духовних навігаційних пристроїв. Якщо ви залишаєтеся 
слухняними, тихий лагідний голос буде постійно підказувати, що 
робити, куди йти і як діяти. Якщо ви будете уважно прислухатися, 
він вас скерує.

Але від вас залежить, як ви будете користуватися знаряддя-
ми, наданими Господом, щоб скорегувати ваш курс. Тут є свої 
контрольні точки: чи регулярно ви молитеся, досліджуєте Писання, 
відвідуєте збори, готуєтеся до входу в храм і відвідуєте його? До 
них також належить покаяння, яке дозволяє вам робити як значні, 
так і незначні коригування щодо духовного ставлення, духовного 
рівня і скерування.
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Звичайно, під час польоту літака відбувається й 
багато іншого. Втім у більшості процесів задіяні дві 
додаткові системи.
1.  Навігаційні засоби допомагають пілоту утриму-

вати курс літака. До них відносяться вимірювальні 
прилади і приймачі в кабіні авіадиспетчера, а також 
радіолокаційні маяки і голосовий зв’язок з льотними 
вежами.

2.  Система управління польотом дозволяє змінювати 
курс. До неї входять: кермові поверхні (закрилки 
на хвості літака), елерони та тримери (маленькі 
закрилки на крилах), великі закрилки та інтерцепто-
ри, передкрилки та стабілізатори. Все це дозволяє 
літаку обертатися, здійматися вгору, пікірувати, 
повертати і м’яко здійснювати посадку під час 
приземлення.

КОРЕКЦІЯ КУРСУ

Пілоти покладаються на бригаду наземного обслу-
говування. Ця бригада готує літак до польоту, скеровує 
літак до і від злітно-посадкової смуги, проводить 
передпольотну і післяпольотну перевірку, а також 
здійснює або рекомендує ремонт. Ця бригада відпові-
дальна за обслуговування та безпеку літака.

ДОБРЕ ПІДГОТОВЛЕНІ

ДУХОВНА АТЕСТАЦІЯ
Як і пілот, ви повинні покладатися на свою духовну бригаду 

наземного обслуговування. До вашої бригади належать батьки, про-
відники Товариства молодих чоловіків і Товариства молодих жінок, 
ваш єпископ і його радники, домашні вчителі, вчителі семінарії та 
праведні друзі. Подумайте про бесіди з ними як про передпольотну 
і післяпольотну перевірку. Так само як літак проходить регулярні 
огляди, у вас будуть нагоди перевіряти свою готовність літати під час 
регулярних планових співбесід. Ваша духовна бригада наземного 
обслуговування допоможе вам розвинути свої здібності, підготувати 
власну карту польоту та буде давати поради стосовно швидкості 
духовного вітру і потенційної турбулентності. Певні заходи, зокрема, 
відвідування храму, вимагатимуть перевірки, як і при готовності до 
зльоту. Виступи з генеральної конференції схожі на голос диспетче-
ра польоту, який може бачити всі літаки одночасно і надавати дале-
косяжні навігаційні вказівки. Слухняність даній пораді допоможе вам 
триматись подалі від потенційної небезпеки.

ГОТОВІ ЛІТАТИ
У духовному сенсі ми створені, щоб літати. Ми—діти нашо-

го Небесного Батька, і Він хоче, аби ми досягли духовних висот. Як 
Його діти ми повинні прагнути до небес, тому що з Його допомогою 
ми можемо завжди здійматися на нові висоти. ◼

підйомна сила

закрилки

інтерцептори

передкрилки

елерони

кермо висоти

балансуючий 
горизонталь-
ний стабілі-
затор

Більш докладно про цю тему ви можете дізнатися,  
зайшовши на сайт youth .lds .org. 
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ВАШЕ СВІДЧЕННЯ  
і Книга Мормона

Три історії молодих 
людей про те, як 
Книга Мормона  
змінила їхнє життя.

Джозеф Сміт 
сказав, 
що Книга  
Мормона— 

це “найбільш правиль-
на з усіх книг на світі 
і є ключовим каменем 
нашої релігії, і людина 
буде ближча до Бога, 
твердо дотримуючись її 
заповідей, ніж будь-якої 
іншої книги” (Вступ до 
Книги Мормона). Книга 
Мормона є потужним 
свідченням про Ісуса 
Христа і Його віднов-
лену євангелію. Знання 
про те, що вона істин-
на, все змінює.

Люди, які написали 
наступні свідчення, 
навернулися до Ісуса 
Христа і Його євангелії 
завдяки тому, що чита-
ли Книгу Мормона і 
молилися про неї. Якщо 
ви будете читати Кни-
гу Мормона зі щирим 
бажанням і молитися 
про неї, ваше життя 
також може змінитися.
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Коли мені було 17 років, моя подруга 
сказала, що вона мормонка. На той 

час я і гадки не мав, хто такі мормони. 
Мої батьки не водили мене до церкви, 
тож я знав дуже мало про Біблію чи 
про Бога, і не дуже хотів знати. Я сказав 
подрузі: “Якщо я захочу щось дізнатися 
про це, то дізнаюся сам”.

Побачивши, що Церква мене не дуже 
цікавить, вона просто дала мені примір-
ник Книги Мормона. Потім вона попроси-
ла мене читати її і молитися. Подруга на 
мене не тиснула і не розчаровувалася, що 
я не хотів нічого чути про Церкву. Все, що 

ПРОСТО 
ЧИТАЙ І 
МОЛИСЯ
Майкл Пік,  
шт. Айдахо, США

вона хотіла—це щоб я читав і молився.
Пізніше того вечора, коли я відкрив 

книгу, то помітив свідчення на початку. 
Коли я прочитав свідчення, то відчув, що 
мені слід дізнатися більше про цю книгу. 
Тож я почав з 1 Нефія. Я не міг відкласти 
книгу. Мені треба було дізнатися більше.

Невдовзі я пішов на домашній сімей-
ний вечір, який проводився в її сім’ї, де 
мене навчали євангелії Ісуса Христа. 
Хоча я нічого не знав про євангелію, 
здавалося, що в усьому тому був сенс. 
Коли я дізнався більше, моє ставлен-
ня до церкви, Бога та Ісуса Христа 

змінилося. Вперше в житті я хотів робити 
те, що хотів від мене Бог. Невдовзі мене 
навчали місіонери і я охристився та був 
конфірмований членом Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів.

Книга Мормона змінила моє життя. 
Озираючись назад, я бачу, як Святий 
Дух викликав у мене бажання дізнава-
тися більше. Євангелія допомогла мені 
дізнатися, ким я є, звідки прийшов і куди 
можу піти, якщо буду вірний. Я вдячний 
за подругу, яка поділилася зі мною єван-
гелією і показала, що справжній друг 
ділиться євангельськими істинами.
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Моя сімʼя переїхала жити з 
Філіппін в Америку, коли мені 

було 11 років. Спочатку мені було 
важко пристосуватися. Але коли 
я вивчилася говорити англій-
ською, то швидко адаптувалася 
до попкультури. Мені подобало-
ся слухати популярну музику, 
пробувати носити різні зачіски 

і вбиратися в ультрамодний 
одяг. Свідчення у мене не 
було. Зате був бунтар-
ський дух.

Моє життя зовсім 
змінилося, коли я виріши-
ла відгукнутися на заклик 
пророка старанно читати і 
вивчати Книгу Мормона. Я 
прочитала книгу від початку 
до кінця. Мені було добре, 
чудово, однак я все ще не 

ВІДГУКНУТИСЯ 
НА ЗАКЛИК 
ПРОРОКА
Портія Марджорі Дж. Альваро,  
шт. Техас, США

була впевнена, що книга є істинною.
Боязко я спробувала перевірити 

обіцяння Моронія в Мороній 10:4–5. 
Я сподівалася, що зʼявляться ангели, 
однак нічого не сталося. Я подумала: 
“І що ж?”

Хоч і розчарована, я й далі вивчала 
цю книгу. Однієї ночі мені приснився сон 
про Книгу Мормона. Прокинувшись, я 
відчула палання у своєму серці, мир у 
розумі і впевненість. Я подумала: “Оце 
воно. Ось мені й відповідь”.

Після того випадку моя впевненість 
значно збільшилась. Я краще навчалась, 
частіше ходила на шкільні заходи і, що 
найважливіше, стала дуже активною 
в Церкві. Я продовжую й далі вивчати 
Книгу Мормона і застосовувати її вчення 
у своєму житті. Те, що я відчула, читаючи 
Книгу Мормона, стало для мене якорем 
у моєму житті.
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ВИ МОЖЕТЕ  
ЗНАТИ САМІ

Незалежно від того, чи ви вже 
маєте свідчення про Книгу 

Мормона або хочете здобути таке 
свідчення для себе, читання Книги 
Мормона з молитвою про неї погли-
блять ваше навернення.

Книга Мормона допомагає всім 
нам наближатися до Ісуса Христа. 
Книга Мормона допоможе вам зна-
ти, що Ісус є Христос, що Джозеф 
Сміт був пророком і що Церква 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів є 
істинною Божою Церквою на землі. 
Відкрийте своє серце, відкриваючи 
її сторінки, і ви побачите, як ваше 
життя може змінитися на краще.

Разом із сім’єю я приєднався до Цер-
кви, коли мені було 12 років. У той 

час я не мав уявлення про велич того 
дару. Я навіть не знав, чи Церква істинна, 
але батько і мама були вражені послан-
ням місіонерів. Мені також подобалися 
місіонери, але я не зовсім розумів, що 
вони казали. Згодом вони запропонували 
нам охриститися, і моя сім’я вирішила, що 
ми або приєднаємося всією сім’єю, або 
взагалі цього не зробимо. Я погодився і 
охристився, не будучи навіть наверненим.

Я ходив до церкви й на семінарію, але 
згодом сім’я відійшла від Церкви. У мене 
були друзі в церкві, і я ходив на семнарію 
та на спільні заходи, щоб бути з ними. Я 
не переймався євангелією або вченнями 
й думав, що загалом у церкві нудно. У 
моєму житті з’явилися проблеми, коли я 
почав займатися крадіжками у магазинах 
та вандалізмом. Батько почав образливо 
зі мною поводитися, і в мене виникали 
думки про самогубство.

Однак самогубство ніколи не було для 
мене вирішенням проблеми. Я не міг таке 
вчинити заради своєїй матері, яку глибоко 
любив. Тож мені треба було шукати відпо-
відь. Я озирнувся навколо і побачив друзів 
з церкви. Серед того, що в них було, а в 
мене ні—це свідчення. Тож у 16-річному 
віці, через чотири роки після хрищення, 
я вперше сів читати Книгу Мормона.

КНИГА, ЯКА 
ВРЯТУВАЛА 
МОЄ ЖИТТЯ
Ім’я не вказується

Це було важко, і тривало майже два 
роки. Коли я читав у 3 Нефії про при-
хід Спасителя до нефійців після Його 
Воскресіння, де Він благословляє дітей 
і ангели сходять з небес та оточують їх, 
мені здалося, ніби я стою серед нефій-
ців та бачу на власні очі ту дивовижну 
подію. Святий Дух свідчив про той 
величний момент.

Я більше не міг читати, бо в очах  
стояли сльози. Коли я отямився, то  
продовжив читання. Минуло ще 
кілька тижнів, і я закінчив книгу, 
став на коліна й помолився, щоб 
дізнатися, чи вона істинна. Однак 
я не отримав відповіді.

Минали дні, я постійно ставав на 
коліна й молився, щоб знати, чи ця 
книга істинна, чи Церква істинна, але 
відповіді так і не отримував. У розпачі, 
через кілька тижнів після того як я  
закінчив читання, я ще раз став на 
коліна і запитав: “Heбесний Батьку, 
чи істинна Книга Мормона?” Отримана 
відповідь була не такою, на яку я споді-
вався: “Я вже тобі сказав. Ти знаєш, що 
вона істинна”.

Я здобув своє свідчення кілька  
тижнів тому, коли читав про те, як  
Христос благословляє діток. Я знав, 
що ця Церква—Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів—є царством 
Бога на землі. Її було відновлено проро-
ком, і її веде пророк, як і в давнину.

Не буде перебільшенням сказати, 
що Книга Мормона врятувала моє 
життя, але точніше було б сказати, що 
відновлена євангелія врятувала мене і 
продовжує оновлювати мене й живити 
кожного дня. Це—найцінніше з усього, 
що я маю. ◼
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ІСТИН 
КНИЗІ 

МОРМОНАУ 25 

Вивчення з молитвою істин у Книзі 
Мормона може допомогти вам здобути 
духовне знання, потрібне для скеруван-
ня вашого життя і пошуку відповідей 

на особисті запитання або запитання інших. Ось 
приклад істин, про які ви можете дізнатися під 
час вивчення Книги Мормона у семінарії, вдома 
і в церкві. Коли ви будете їх вивчати, обдумувати 
і молитися про них, подумайте про те, як ви можете 
ділитися тим, про що дізналися, і діяти згідно з цим 
знанням. Це поглибить ваше розуміння цих важли-
вих істин, свідчення про них і навернення.

Ісус Христос  
є Спасителем, а  

Джозеф Сміт 
—Його обраним пророком.

Вступ до Книги Мормона

БОГ ЗАВЖДИ ГОТУЄ ШЛЯХ,  
аби ви могли дотримуватися 

Його заповідей.
1 Нефій 3:7

Книга  
Мормона  

доповнює біблійне  
свідчення про Христа.

1 Нефій 31:26–29, 39–42;

Ми отримуємо  
скерування  

від Бога  
завдяки вірі, 
старанності  

та 
слухняності.

1 Нефій 16:27–29

КНИГА  
МОРМОНА 

була  
перекладена  

даром і 
силою Бога.

2 Нефій 27:6–23

Ми можемо бути  
спасенними тільки через  

Ісуса Христа.
2 Нефій 25:19–20

СЛОВА 
ХРИСТА 

скажуть вам, 
що робити.

2 Нефій 32:3

Бути  
ОСВІЧЕНИМИ 
добре, якщо ми 
прислухаємося 
до поради Бога.

2 Нефій 9:28–29



 В е р е с е н ь  2 0 1 7  57

М
О

ЛО
ДІ 

Бог досконало 
любить усіх 
Своїх дітей.

2 Нефій 26:33

ДУХ  
каже  

правду.
Кн. Якова 4:13

Ми служимо Богу, 
служачи іншим.

Мосія 2:17

ТІЛЕСНА ЛЮДИНА  
є ворогом для Бога.

Мосія 3:19

БОГ  
знає  

все і є  
джерелом 
усієї істини.

Мосія 4:9

Ми укладаємо 
завіт з  

Господом 
шляхом 

ХРИЩЕННЯ.
Moсія 18:8–10

Господь дає нам 
СИЛУ зносити 
випробування.

Moсія 23:20–24; 24:13–15

Ісус Христос 
постраждав 
за наші гріхи, 

муки і хвороби.
Aлма 7:11–13

ВІРА НЕ Є 
досконалим 

знанням.
Алма 32:21

Учися  
дотримуватися 

заповідей  
змолоду.
Алма 37:35

Христос є 
надійним 

фундаментом.
Геламан 5:12

Господь виконає всі  
слова, які Він дав через 

Своїх пророків.
3 Нефій 1:1–26

БОГ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА  
згідно з нашою вірою  

і Його волею.
Мормон 9:20–21

Віра—це  
сподівання  
на те, чого не 
видно, але що 

є істинним.
Етер 12:6

Ми молимося 
в ім’я  

ІСУСА 
ХРИСТА.

3 Нефій 18:15, 20–21

МИЛОСЕРДЯ  
є чиста любов Христа.
Мороній 7:45, 47–48

Ми можемо отримати свідчення  
про Книгу Мормона, якщо 

будемо читати, обдумувати 
і молитися.

Moроній 10:3–5 ◼
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Хедлі Ґріггс
Співробітник редакції церковних журналів

Чи ставили ви колись ціль щодо вивчен-
ня Писань, яка звучала приблизно так:  
“З цього дня і надалі я буду вивчати 

Писання протягом години кожного дня—і це 
я робитиму досконало”?

Якщо ви ставили такого роду ціль, як вда-
валось її виконувати? Мабуть, що не зовсім. 
Спроба розвинути нову звичку може бути 
нелегкою справою, особливо тому що ми 
часто ставимо нереалістичні цілі (як згадана 
вище), від яких ми швидко втомлюємося або 
які нас приголомшують.

Для того щоб дійсно зробити вивчення 
Писань звичкою, найкраще почати з мало-
го. Старійшина Гері Е. Стівенсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, дав важливу пораду: 
“Багато молодих людей проводять в серед-
ньому майже сім годин на день перед екрана-
ми телевізорів, комп’ютерів і смартфонів. … Я 
прошу вас замінити частину цього щоденного 
часу перед екраном, особливо витраченого 
на соціальні медіа, інтернет, ігри чи телеба-
чення, на читання Книги Мормона. … Навіть 
якщо воно триватиме 10 хвилин на день” 1.

Ми попросили п’ятьох молодих людей 
прийняти запрошення старійшини Стівен-
сона. Щодня вони проводили певний час 
перед екраном, а тоді 10 хвилин з цього часу 
вони заміняли вивченням Книги Мормона. 
Дивіться, що з цього вийшло—можливо вони 
надихнуть і вас спробувати!

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Ї І

КЕ
Р 

АЄ
СТ

АР
АН

Ми попросили п’ятьох молодих людей спробувати  
виконати запрошення старійшини Стівенсона 
і замінити 10 хвилин щоденного часу перед  
екраном на читання Книги Мормона.

ХВИЛИН НА ДЕНЬ
ДЕСЯТЬ 
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“Відслідковуючи про-
тягом тижня час, який я 
проводила у соціальних 
медіа, я була дещо шокована 
тривалістю часу, проведеного 
мною з телефоном. Це точно була 
гарна ідея для мене, щоб приділи-
ти частину цього часу для Книги 
Мормона, тим більше, що старанне 
вивчення Писань не було моєю 
сильною стороною.

Як на зло, один з перших днів 
мого читання Писань вранці був 
жахливим днем. Однак я знала, що 
читання Писань лише покращить моє 
життя, тому я продовжувала читати.

Думаю, що найкращий вплив від 
щоденного читання був у тому, що 
я відчувала себе у набагато біль-
шій гармонії з Духом. Мені стало 
набагато легше приймати рішення. 
Я відчувала більше любові до людей, 
які мене оточували, а також збільше-
не бажання служити. Коли я читала 
Писання вранці, день проходив 
набагато краще. Коли я читала 
на ніч, то гарно спала. Я би дуже 
радила, щоб кожен спробував це. 
Зміни вражають!”
Брин С., 18 років, шт. Юта, США

“Коли я почав відслідковувати час користування  
телефоном, то усвідомив, що проводив на телефоні більшість часу в неділю. 
Я подумав, що це прикро, тому що в цей час я повинен намагатися наблизитися 
до мого Спасителя—а я натомість сидів, втупившись в екран.

Коли я почав читати Писання, то робив це протягом 10 хвилин кожного вечо-
ра перед сном, що для мене означало приблизно один розділ щовечора. Викону-
ючи це, я помітив, що набагато легше почав засинати. Також я звернув увагу, що 
почав приймати кращі рішення протягом тижня, і я загалом просто почав мати 
кращу думку про себе.

Я вдячний, що зміг отримати це запрошення, і я планую продовжувати читати 
по 10 хвилин на день, а також молитися на ніч”.
Райен Е., 16 років, шт. Алабама, США
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“Я дійсно навіть не думала, що проводила в соціаль-
них медіа так багато часу, доки мене не попросили його відслід-
ковувати. І ось тоді я зрозуміла, скільки мого життя поглинали соціальні медіа.

Як тільки я почала дійсно зосереджуватися на читанні Писань щодня, то 
відчула завзяття читати Книгу Мормона, і мені хотілося з неї навчатися. Читаючи 
по 10 хвилин кожного дня, я все більше занурювалася в історії. Десь на половині 
шляху я вирішила, що перед читанням буду молитися, аби знайти відповіді на свої 
запитання. І я завжди, без винятків, отримувала відповіді через Святого Духа.

Я знаю, що Бог говорить до нас через Писання і що Книга Мормона—це ще 
одне свідчення про Ісуса Христа. Вона може дійсно благословити наше життя 
завдяки завзятому вивченню у поєднанні з молитвою. Я дуже вдячна за можли-
вість узяти в цьому участь і я запрошую кожного робити так само. То був досвід, 
що змінює життя”.
Сідні Б., 16 років, шт. Аризона, США

“Перед тим, як почати  
відстежувати час, який 
я витрачала то думала що це буде 
дуже важко якусь його частину приділити 
читанню Писань. Але усвідомивши, скільки 
часу я проводжу у соціальних медіа, 
10 хвилин—це було нічого, супер легко! 
Я могла читати під час обіду або прямо 
перед семінарією.

Після читання Писань я набагато краще 
усвідомлювала що саме переглядаю в соці-
альних медіа. Якщо мені траплялося щось 
погане, з брудною мовою або негативним 
посланням, я це помічала і намагалася уни-
кати цього старанніше, ніж  раніше. Також 
я помітила що мої молитви були більш 
щирими, і я отримувала на них більше 
відповідей. Це дійсно те, що я сподіваюся 
продовжувати робити ще дуже довго!”
Іззі Дж., 16 років,  
шт. Каліфорнія, США
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Хочеш спробувати для себе? 
Знайдіть цю статтю на вебсайті 

LDS Youth, щоб дізнатися про вісім 
підказок, як успішно досягнути цієї 
мети lds .org/ go/ 91761.

“Хоча кілька разів я й забувала читати, 
загалом це було успішно. Я зрозуміла, що до того як прийняти 
запрошення старійшини Стівенсона, я читала лише десь 3 хвили-
ни щовечора. Збільшивши час читання до 10 хвилин щовечора, я 
побачила зміни у своєму житті. Коли я читаю, то відчуваю більшу 
гармонію з Духом і можу кожного дня відчувати благословення 
духовного захисту. Так само, як може бути важко повернутися 
до читання Писань після довгої перерви, коли я започаткувала 
звичку читати, то вже не могла зупинитися.

Я помітила це для себе: коли я читаю Писання прямо 
перед сном, то зазвичай засинаю або небагато отримую 
від такого читання. Найкраще було читати або вранці, 
або після школи.

Це завдання було неймовірним, і я закликаю кож-
ного спробувати”.
Рейчел А., 15 років, шт. Колорадо, США ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Гарі Е. Стівенсон, “Покладаючись на 

Книгу, покладатися на Господа,” Ліягона, 
лист. 2016, с. 46.
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“Як знайти свій шлях 
у всіх справах, що 

мають значення? 
Спрощуючи і 

очищуючи своє 
бачення. Щось є 
негідним, і його 

слід уникати; щось 
є хорошим; щось 

є важливим; а 
щось є абсолют-
но необхідним”.

Старійшина Ніл Л.  
Андерсен, з Кворуму 

Дванадцятьох Апостолів, 
квітнева генеральна  

конференція 2007 р.

ПЕРЕОБТЯЖЕНІ?
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Якщо близькі вам люди починають сумніватися, чи Церква 
істинна, любіть їх і залишайтеся сильними. Коли вони 

розмовляють з вами про Церкву, зосереджуйтеся на тому, що 
вони відчувають, а не на тому, щоб довести свою правоту. 
Не присоромлюйте їх за те, що у них виникають питання 
або сумніви. Не кажіть їм, що ви шоковані або боляче вра-
жені, навіть якщо це так. Якщо можливо, поговоріть з ними 
про їхні питання спокійно і спробуйте допомогти їм знайти 
відповіді й триматися за віру, вірування і свідчення, які вони 
дійсно мають (допоміжні матеріали можна знайти на сайті 
lds .org/ go/ 91763).

Якщо хтось більше не захоче мати нічого спільного з Цер-
квою, ваші стосунки не повинні припинятися. Любіть цих 
людей, ставтеся до них з добротою і моліться за них. Якщо 
Церква і євангелія не є серед тем ваших розмов, зосередьтеся 
на тих темах, які ви можете обговорювати. Дайте цим людям 
знати, що ви про них піклуєтеся, а не лише про їхню належ-
ність до Церкви. Але також не забувайте про свої особисті 
духовні цілі. Намагайтеся надихати людей, але не дозволяйте, 
щоб вони вас тягнули вниз. ◼

ПО СУТІ

Витісніть ваш страх вірою в Ісуса 
Христа і Його Спокуту, в Його силу 

підносити і змінювати вас, а також в Його 
любов і милість. Пам’ятайте Небесного 
Батька і Ісуса Христа та Їхню доброту до 
вас. Будьте смиренними, моліться, вивчай-
те Писання і будьте вірними. (Див. Мосія 
4:11–12). Тоді ви можете мати радість, що 
є “даром, який приходить, коли ми свідо-
мо намагаємося жити праведно, як навчав 
Ісус Христос” 1.

Повне покаяння не є легким. Часто воно 
займає час, особливо якщо це був повто-
рюваний гріх. Уникайте ситуацій, в яких 
виникає спокуса. Можливо вам доведеться 
змінити свій звичайний режим, ваше ото-
чення і ваших друзів. Якщо ви оступитеся, 
пам’ятайте, що ви все ще в змозі покаятися 
і змінитися. Продовжуйте намагатися. Ваш 
Небесний Батько і ваш Спаситель не зре-
чуться вас. “Спокут[а] … може змити добіла 
усю брудноту, незалежно від того, наскіль-
ки це все є складним, чи як довго тривало, 
чи скільки разів повторювалося” 2. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Расселл М. Нельсон, “Радість і духовне  

виживання”, Ліягона, лист. 2016, с. 84.
 2. Бойд К. Пекер, “План щастя”, Ліягона,  

трав. 2015, с. 28.

Що мені робити, якщо сім’я і друзі 
ставлять під сумнів істинність 

Церкви і відходять від неї?

Отримавши допомогу, 
я покаявся в гріхах, які 

неодноразово скоював. 
Але я боюся, що не 
втримаюся. Як мені 

протистояти спокусі і 
залишатися щасливим?
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Я знаю, що відчуваю вплив Святого Духа, коли відчуваю світло й почу-
ваюся щасливим. Коли здається, що Святий Дух далеко від мене, я 
відчуваю темряву й почуваюся нещасливим. Як і ви, я відчував той 

приплив і відплив світла й щастя у своєму житті.
Мені подобається відчувати світло, і мені подобається бути щасливим. 

Мені не треба чекати на труднощі й випробування, щоб просити допомоги 
від Святого Духа. Я можу прийняти рішення памʼятати, яким є це 
напарництво, і коли я памʼятаю, то знову бажаю отримати те благословення 
всім своїм серцем.

Коли нам хочеться мати Святого Духа і мир у розумі та задоволення, 
які приходять від цього, ми знаємо, що робити. Ми з вірою благаємо 
Бога про це. Потрібна молитва віри, щоб отримати напарництво  
Святого Духа. Ми маємо вірити в те, що Бог Батько, Творець усього, 
живий і хоче, щоб ми мали Святого Духа, і хоче послати нам Утішителя. 
Потрібна віра в те, що Ісус є Христос і що Він спокутав наші гріхи та 
розірвав пута смерті. З тією вірою ми наближаємося до нашого 
Батька у благоговінні та з упевненістю, що Він відповість. З тією вірою 
ми закінчуємо свою молитву в імʼя Ісуса Христа як Його справжні 
послідовники, упевнені в тому, що наше глибоке покаяння, наше хрищен-
ня, здійснене Його слугами, і наше віддане служіння Його справі очистили 
нас і зробили чистими й гідними благословення, якого ми прагнемо,—
напарництва Святого Духа. ◼
З виступу на духовному вечорі в Університеті Бригама Янга—Айдахо 25 січня 2005 р.

ЯК  
ЗАПРОСИТИ СВЯТОГО 
ДУХА

Президент  
Генрі Б. Айрінг
Перший радник  
у Першому 
Президентстві

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

ЯК ВИ ЦЕ 
ЗАСТОСОВУВАЛИ?

Я отримую Святого Духа завдяки 
силі молитви, зберігаючи свій розум 
чистим і намагаючись дотримуватися 
євангельських норм. Дізнаватися про 
роль Духа та розуміти її—це постій-
ний процес. А потім, коли я виконую 
те, що просить мій Спаситель, то 
маю ще більше бажання так діяти 
й бути більш схожою на Христа.
Кеті С., 17 років, Оклендський  
регіон, Нова Зеландія
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Протягом мого другого року в 
семінарії в нашому класі було 

лише три учня, але в нас був диво-
вижний учитель, який любив діли-
тися з нами євангелією. На одному з 
занять ми дізналися про те, як багато 
людей думали, що Церква розпадеть-
ся після смерті Джозефа Сміта та його 
брата Гайрума. Все ж інші перші чле-
ни Церкви пам’ятали, що це Церква 
Бога, а не людини. Наш учитель нав-
чав нас, що Церква не зазнає краху, 
тому що це Церква Ісуса Христа.

Немає сумніву, що той урок 
змінив наші життя. Того дня ми 

БЛАГОСЛОВЕННЯ СЕМІНАРІЇ

МІСЦЕ ДЛЯ НАС

ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ
Молодь у Таїланді працювала разом, 
щоб зібрати 100 гігієнічних наборів для 
біженців у Бангкоку з того, що пожертву-
вали члени Церкви. Гігієнічні набори були 
передані кільком різним місцевим організа-
ціям, що займаються допомогою біженцям 
з усього світу, які приїздять до Таїланду 
в пошуках допомоги. Ця спеціальна 
молодіжна конференція для кількох колів 
була частиною святкування 50-ї річниці 
освячення Таїланду для проповідування 
євангелії Президентом Гордоном Б. Хінклі 
(1910–2008) 2 листопада 1966 року.

вирішили, що будемо служити  
Господу усім нашим серцем, 
душею, розумом і силою. Ми підго-
тувалися до служіння на місії пов-
ного дня. Я продовжувала ходити 
до семінарії.

Я могла бачити, скільки благо-
словень пролилося у моє життя в 
наступні роки завдяки відвідуванню 
семінарії, а також як підготовка до 
служіння Господу зміцнила моє  
свідчення і бажання служити. 

Відвідування семінарії підтвер-
дило мені, якою особливою я є для 
Небесного Батька. Це допомогло 

мені застосовувати євангелію у  
своєму житті, а найбільше це допо-
могло мені зрозуміти, що євангелія— 
це не те, чим ми живемо лише по 
неділях. Семінарія зміцнила моє 
бажання служити на місії. У мене 
немає жодних сумнівів, що благо-
словення семінарії й далі діятимуть 
в моєму житті. Ніхто не казав, що 
це буде легко, але якщо ми прийня-
ли рішення відвідувати семінарію, 
Господь благословить нас і давати-
ме силу, необхідну для здійснення 
бажання нашого серця. ◼
Беґона C., Ґуаякіль, Еквадор
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Є цікаві способи, як відслідковувати різні слова, які ти можеш почути під час генеральної конферен-
ції. Клади монетку або квасолину на квадрат, як тільки почуєш у промові це слово. Як тільки ти 

почуєш якесь слово 5 разів, можеш знову починати відлік іншою монеткою або квасолиною іншого 
кольору. У незаповнених квадратах напиши інші слова, які ти можеш почути під час конференції.
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Пророки

Спокута Небесний Батько

Любов Сім’я

Писання Діти

Слухай конференцію і рахуй

Ісус Христос
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Тесла С., 11 років, шт. Юта, США

Кожної неділі ввечері ми з 
татом сідаємо разом і працю-

ємо над моїми цілями з брошури 
Віра в Бога. Одна з цілей, яку я 
хотіла б досягнути для розвитку 

своїх талантів,—це намалювати зображення Христа.
Після того як я поставила таку ціль, одна шкільна 

подруга запросила мене на своє перше причастя. 

Зображення Христа
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Перше причастя—це дуже важлива подія в католиць-
кій церкві. Тоді людина вперше приймає причастя. 
Моя подруга багато всього робила, щоб підготувати-
ся до першого причастя, і я знала, що це дуже для неї 
важлива подія.

Я вирішила намалювати зображення Христа і пода-
рувати їй. Я багато працювала над своєю картиною. 
Закінчивши її, я купила красиву рамку, вставила карти-
ну в рамку і подарувала своїй подрузі. Вона була дуже 
вдячна за подарунок. Мені було дуже приємно зроби-
ти цей дар і брати участь в особливій для неї події. ◼



Джессіка Ларсен
Ґрунтується на справжніх подіях

Коннектикут, 1842 р.
“Господь—Добрий Пастир …” Гімн лунав навколо Джейн 

Елізабет Меннінг, та вона не могла зосередитися на його 
словах. Глибоко замислившись, вона дивилася на свої руки.

Рік тому вона приєдналася до пресвітеріанської церкви. Однак 
її все ще не полишало відчуття, неначе чогось не вистачає. “Я 
шукаю чогось ще”,—думала вона. Але що ж це могло б бути?

Після церковних зборів люди почали розходитися, пішла і 
Джейн. Листя почало ставати червоним і золотим. Сонячне світло 
відбивалося на воді річки Норволк, що текла неподалік.

“Мандруючий місіонер прибув у місто,—сказав якийсь  
чоловік.— Він—мормон і каже, що Бог говорить до пророків 

знову”.
Джейн зупинилася, щоб послухати. Може це те, що 

вона шукає?
“Пророків?—поглузував інший чоловік.— Як у Біблії? 

Хто піде слухати про це?”
“Я піду!”— випалила Джейн. Кілька людей озирнули-

ся й пильно подивилися на неї, серед них був і пастор. 
Джейн відчула, як її щоки запашіли.

Пастор насупився. “Я не думаю, що тобі слід йти 
слухати його. Дурниці, ось що це. Ти розумієш?” Коли ІЛ
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Вибір 
Джейн
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вона нічого не відповіла, він кивнув і пішов розмов-
ляти з кимось іншим. Джейн подивилася йому вслід, 
а потім поспішила додому.

Та це був не той дім, де жили мама та її брати і 
сестри. Це була ферма Фітчів. Вона приїхала жити 
сюди як наймичка, коли їй було лише шість років. 
Щодня вона багато працювала, допомагаючи місіс 
Фітч прати, прасувати та готувати їжу. Зазвичай 
Джейн вставала ще до схід сонця. Вона розпалювала 
вогонь, місила тісто і збивала масло. Коли була мож-
ливість, вона провідувала свою сімʼю.

Пройшло вже кілька днів, а Джейн, розвішуючи 
сушитися сорочки містера Фітча, усе ще думала 
про того місіонера. Свіжий вітерець розвівав  
випраний одяг.

Пастор сказав їй не ходити, а все ж … піти їй 
треба. Їй потрібно побачити, чи цей мормон зможе 
допомогти їй знайти істину, яку вона шукала. Закін-
чуючи розвішувати одяг, вона вже знала, що зробить. 
Хто б там що не казав, а вона таки піде на ті збори.

У неділю Джейн встала на світанку, вдяглася у 
найкраще плаття й сама пішла у зал, де проводили-
ся збори. Вона тихенько зайшла й сіла на деревʼяну 
лавку у кінці залу. Джейн усміхнулася, побачивши як 
багато було тут людей. Виходило, що не лише вона 
одна шукала щось ще!

Коли піднявся старійшина Уонделл, у кімнаті запала 
тиша. Наступна година, коли він говорив про Книгу  
Мормона та пророка на імʼя Джозеф, промайнула 
швидко. Він сказав, що люди можуть бути охрищені 
зануренням—так само, як був охрищений Ісус. Також 
він розповідав про збирання святих у далекому місті, 
що називалося Наву. Під кінець зборів серце Джейн 
було настільки переповнене почуттями, що вона ледь 
могла дихати.

Того вечора вона провідала свою сімʼю.
“І що ти думаєш про сказане тим місіонером?”—

спитала мати, коли Джейн розповіла, як пройшла її 
неділя.

“Я цілком переконана, що він говорив про істинну 
євангелію,—сказала Джейн.— Я повинна прийняти її. 
Наступної неділі я збираюсь охриститися”.

“Охриститися? Ти приєднуєшся до іншої  
церкви?”—запитав її брат, Айзек, підтягуючи стілець.

“Так! Це те, що я шукала. Це істина”.
На думку Айзека, говорила вона це серйозно. “І що 

ж буде потім?—спитав він тихо.— Що будеш робити 
після свого хрищення?”

“Приєднаюся до святих,—сказала Джейн.—  
Я збираюся в Наву”.

Продовження буде … ◼
Автор живе в штаті Техас, США.

Джейн
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Хазиель Б., 10 років, Аргентина

НАША СТОРІНКА

“Може сімʼя 
святих жити 
вічно”, Рубі, 
8 років, “Целе-
стіальна слава”, 
Ребека, 8 років, 
Сальвадор

Я люблю Ісуса Христа, Небесного Батька 
і Святого Духа. Я знаю, що воскресну. Я можу 
відчувати теплоту від Святого Духа. Небесний 
Батько послав Ісуса Христа. Я хочу бути  
схожою на Них.
Габріела Ф., 8 років, Бразилія

Цього дня я був щасливим. На цій 
фотографії я зображений в той день, 
коли закінчив читати Книгу Мормона. 
Я багато чого дізнався, наприклад, що 
Нефій був слухняний у всьому, що нака-
зував йому Бог, і що Алма молодший 
ходив скрізь, переслідуючи церкву. 
Пізніше він покаявся, подякував за 
відвідування ангела та молитви 
своїх батьків, і він проповідував 
євангелію.

Я дякую моїм батькам за 
те, що вони заохочували мене  
читати Книгу Мормона кожно-
го дня, а також провідникам 
мого Початкового товариства 
за допомогу в досягненні цієї 
цілі з путівника “Віра в Бога”.
Себастьян С., 10 років, Венесуела
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Перші святі оселилися в місці, яке вони назвали Наву. Вони багато працювали, щоб осушити болотисту землю  
і побудувати собі домівки. Вони також збудували храм у Наву! Чоловіки тесали і доставляли каміння. Жінки  
готували їжу, шили одяг для робітників і збирали монети для купівлі необхідних речей. Було організовано  
Товариство допомоги на чолі з першим президентом Еммою Сміт. У цей час нові члени Церкви збиралися в  
Наву з усіх куточків світу. Джейн Меннінг пройшла 1290 км з Нью-Йорка, аби приєднатися до святих!

Сестри Товариства  
допомоги і храм у Наву

Виріжте ці фігурки, щоб ділитися оповіданнями з історії Церкви.

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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Також, щоб розповісти цю історію, ви можете використати фігурку Емми Сміт з березневого 
випуску за 2017 рік! Знайдіть більше фігурок персонажів з історії Церкви на сайті liahona .lds .org.

Храм у НавуДжейн Меннінг
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З виступу “Щоб не забув ти”, Ліягона, лист. 2016, сс. 113–115.

Як мені зміцнити 
своє свідчення?

В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А
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Старійшина 
Рональд А. 

Разбанд
З Кворуму  

Дванадцятьох 
Апостолів

Служіть іншим, як би служив Христос.  
Це допоможе вам глибоко у своєму  

серці відчувати Божу любов.

Читайте Писання і розмірковуйте  
над ними. Записуйте свій духовний  

досвід у щоденнику.

Уникайте того, що не 
посилює і не зміцнює 

ваше свідчення.

Пригадуйте  
моменти, коли ви 

відчували Духа.

Діліться своїм  
свідченням з  

вашою сімʼєю.
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“Вірність завітам Приносить безпеку і мир”  
(Збірник дитячих пісень, с. 68).

В дитинстві у мене було завдання—спалювати  
сміття. Я збирала сміття в будинку. Я все складала 

у велику металеву бочку на задньому дворі. Потім я 
запалювала сірник і кидала його в бочку.

Одного дня було дуже вітряно, і сірники загаса-
ли. Я вирішила зробити факел з газети. Я подумала, 
що так полум’я горітиме довше і запалить сміття. 
Я пам’ятала, що гратися з вогнем нерозумно, але  
відкинула голос застереження. Я скрутила кіль-
ка газет в конус, запалила його сірником і кинула 
в бочку.

У-у-ух! Сильний вітер сильно розпалив газету і 
полум’я швидко охопило сміття. Великі язики полум’я 
повернуло вітром до мого обличчя. На щастя, моє 
волосся було зібране у хвостик. Але чілка перетвори-
лася на коротенький чубчик! Вії зникли разом з бро-
вами. Все сталося миттєво!

Завдяки цьому я засвоїла урок: якщо ти граєшся з 
чимось небезпечним, то можеш завдати собі шкоди! 
Наші батьки і Святий Дух просять нас уникати небез-
печних речей, таких як порнографія і наркотики. 
Якщо ми приймаємо рішення ігнорувати ці застере-
ження, то будуть і наслідки.

Я вдячна, що з часом волосся відросло. Це схо-
же на покаяння. Коли ми робимо неправильний 
вибір, то можемо прийняти рішення змінитися. Ми 
можемо отримати прощення завдяки Спокуті Ісуса 
Христа. Незалежно від того, молоді ми чи літні, наш 

Спаситель завжди поруч, щоб допомогти. Ми знову 
можемо відчувати мир, як і в день хрищення.

Небесний Батько дав нам заповіді, бо любить 
нас. Він хоче захистити нас і допомогти. Які чудо-
ві дари Небесний Батько і Його Син Ісус Христос 
дали нам! ◼

Не грайся з  

Джин Б. Бінгем
Генеральний президент  
Товариства допомоги

ВОГНЕМ!



Джулі Корнеліус-Хонг
Ґрунтується на справжніх подіях

“Ми залишаємо за собою право вклонятися Всемо-
гутньому Богові так, як нам каже власна совість, 
і визнаємо за всіма людьми те саме право: нехай 
вони вклоняються як, де і чому вони хочуть”  
(Уложення віри 1:11).

А йрену подобалася його поїздка на Тайвань. Його 
дідусь, його Yéyé, повів Айрена разом з молод-

шою сестрою Ілою до зоопарку. Вони також їхали 
поромом до маленького острова. Вони ходили по 
красивих садах, у яких росло багато мангових дерев 
та орхідей. І вони пішли на гору, де мавпи намагали-
ся вкрасти їхню їжу! Через мавп Іла розхвилювалася, 
але Айрен вважав їх дивовижними.

Yéyé хотів навчати Айрена та Ілу про те, звідки 
походить їхня сім’я. Він повів їх на зустріч з усіма 
родичами, а також до ресторану, щоб скуштувати 
нові страви. Айрен вчився користуватися паличками. 
І в нього вже добре виходило.

Одного дня Yéyé повів Айрена, Ілу та їхніх бать-
ків до особливого місця. То була велика будівля з 
великими відкритими дверима і сяючою дерев’яною 

підлогою. Перш ніж зайти Айрен і вся його сім’я 
зняли взуття. “Це місце, де ти маєш поводитися благо-
говійно,—сказала мама.— Як у нашій церкві”.

“А це церква?”—запитав Айрен. Вона зовсім не 
була схожа на жодну з церков, які він бачив. Будівля 
мала барвистий дах із загнутими кінцями. Люди в 
темно-синіх мантіях тихенько заходили у двері.

“Можна й так сказати,–відповіла мама.— Це буддій-
ський храм. Але люди не одружуються і не запечату-
ються тут, як у наших храмах. Ця церковна будівля 
призначена для релігії Yéyé. Він приходить сюди, 
щоб пізнавати вчення Будди й допомагати людям”.

Тато додав: “Чи ти пам’ятаєш землетрус на Тайвані, 
про який повідомляли у новинах місяць тому? Yéyé та 
інші волонтери з цього храму разом надавали допо-
могу після закінчення землетрусу”.

“А що вони робили?”—запитала Іла.
“Думаю, вони привозили людям воду й розчищу-

вали місця від уламків”,—сказав тато.— Вони також 
допомагали людям, які втратили свої домівки, знайти, 
де жити”.

Усі—діти Бога
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Усі—діти Бога

“Ого”,—сказав Айрен. Він усміхнувся дідусеві. 
“Схоже, у вас було багато роботи!”

Коли вони увійшли до храму, Айрен помітив, як 
там було спокійно і тихо. Він озирнувся і побачив 
велику дерев’яну статую. Іла та Айрен зупинилися 
і роздивлялися.

“Це Будда?”—запитала Іла.
Мама кивнула головою.
Yéyé щось сказав татові китайською мовою, склав 

руки і вклонився перед статуєю Будди три рази.
“Yéyé показує, як він виявляє свою повагу Будді”,—

сказав тато майже пошепки.
Айрен насупився. “Хіба це не … ?” Він намагався 

пригадати щось, що чув раніше. “Хіба це не покло-
ніння ідолам?”

“Насправді буддисти не поклоняються Будді,— 
сказав тато.— Будда був великим учителем, і вони 
приходять до його статуї, щоб пам’ятати про те, 
чого він навчав”.

“Коли люди тут вклоняються, 
вони виявляють повагу—щось 

“Це буддійський храм,—
сказала мама.—  
Це релігія Yéyé”.

на зразок потискування руки,—прошепотіла мама.— 
Yéyé вклоняється, щоб виявити повагу Будді й тому, 
чого він навчав”.

Мама обняла Айрена та Ілу. “І знаєте що?”
“Що?”—запитала Іла.
“Це все Божі діти. Він любить їх. Йому подоба-

ється те, що вони роблять для того, щоб допомагати 
одне одному”.

Айрен поглянув на Yéyé та на всіх інших людей, 
які тихо сиділи. Він відчув, що йому було тепло і 
приємно всередині, і він знав, що мама сказала  
правду. Айрен коротко помолився Небесному  
Батькові: “Дякую Тобі, що допоміг побачити  
більше Твоїх дітей”. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Ісус добрий
І С Т О Р І Ї  П Р О  І С У С А
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Кім Уебб Рейд

Одного разу Ісус  
навчав людей. Деякі 
сім’ї прийшли до  
Нього зі своїми немов-
лятами і маленькими 
дітьми. Вони бажали, 
аби Ісус благословив 
їхніх дітей.

Учні не хотіли, щоб 
діти турбували Ісуса. 

Вони намагалися  
відправити їх назад.
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Ісус сказав Своїм учням дозво-
лити малим дітям прийти до 
Нього. Він сказав, що дорос-
лим належить мати віру, як 
у маленьких дітей для того, 
щоб потрапити на небеса.

Тоді Ісус обійняв дітей і благословив їх.
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З Лука 18:15--17

Ісус любить дітей. Він бажає, аби я всюди був добрим до людей. ◼
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Від першої до останньої сторінки 
К нига Мормона—це одкровення, 
натхненний переклад, праця Бога, 
а не людини.

Я … свідчу про божественність 
покликання пророка Джозефа 

Сміта і … проголошую про свою 
віру в диво, яким було перекладено 
і видано Книгу Мормона. …

22-го дня місяця вересня 1823 
року поблизу Пальміри, шт. Нью-
Йорк, ангел Божий явив місце схову 
книги [сімнадцяти]річному юнакові 
на ім’я Джозеф Сміт. …

… Поміркуймо якусь мить над 
тим, як в дійсності було перекла-
дено цей літопис. Джозеф Сміт 
каже, що він зробив його даром 
і силою Божою. … Будучи неосві-
ченим, яким він був у той період 
свого життя, він не міг зробити це 
іншим чином. …

… Як же [тоді] критики можуть 
казати, що Джозеф Сміт, у своїй 
юності, був настільки освіченим, 
що міг або навіть свідомо взяв ури-
вки з Біблії та майстерно переробив 
їх так, що вони стали частиною 
Книги Мормона? 

Його мати казала, що у той ран-
ній період свого життя він навіть не 
прочитав Біблію до кінця. Тоді як 
же він міг взяти ретельно підібрані 
уривки і переробити їх на Книгу 
Мормона так вдало і вміло?

Не дочитавши до кінця Біблію 
у свої юні роки, він не мав належ-
них знань для виконання такої 
редакторської роботи, навіть якби 
він був вправним у письмі чи 

КНИГА  
МОРМОНА: 
СПРАВЖНЄ 
ДИВО

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

редагуванні, хоча жодною з цих 
навичок він не володів.

[Однак] Книга Мормона—це 
літературний і релігійний шедевр, 
і вона перевищує всі найкращі 
сподівання і здібності будь-якого 
сільського хлопчика. …

Прочитайте, наприклад, кілька 
з прекрасних проповідей Спасителя 
в цій книзі. Зверніть увагу на циту-
вання Господом біблійних пророків. 
Чи можете ви сказати, що неосвіче-
ний Джозеф Сміт мав зухвалість або 
вправність переписати Спасителеві 
проповіді та вставити в них уривки 
з [Біблії], бажаючи покращити сказа-
не Ісусом?

… [Джозеф Сміт] … не підробляв 
працю Мормона, проповіді Ісуса, 
дивовижні слова захисту Авінадія 
або писання Малахії чи Ісаї. Він 
був суто прекладачем, не редак-
тором або укладачем; не займався 
він і плагіатом. …

Від першої до останньої  
сторінки Книга Мормона—це 
одкровення, натхненний пере-
клад, праця Бога, а не людини. 
Від першої до останньої сторінки 
вона істинна. ◼

Зі статті “It Was a Miracle!” Ensign, 
Nov. 1977, 11–13. Ф
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Старійшина  
Марк Е. Петерсен 
(1900–1984)
З Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів



Вночі та вранці 21–22 вересня 1823 року ангел Мороній розповів Джозефу про золоті пла-
стини. Джозеф пішов на пагорб Кумора, але не зміг взяти пластини, оскільки відчував спокусу 
скористатися ними заради матеріальної вигоди. Мороній явися знову й показав Джозефу “сла-
ву Господню” і “князя темряви”. Мороній пояснив мету контрастного бачення: “Щоб відтепер 
ти міг знати обидві сили і ніколи не підпав під вплив та не був переможений тією, що є злою”. 
(Див. Latter-day Saints’ Messenger and Advocate, Oct. 1835, 196–198.)

МОРОНІЙ ДАЄ НАСТАНОВИ ДЖОЗЕФУ, 
ХУДОЖНИК КЛАРК КЕЛЛІ ПРАЙС



Читайте в цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ПОДОЛАННЯ  
НЕБЕЗПЕКИ СУМНІВІВ
Так само як дерева можуть бути вражені захворюван-
ням, яке не відразу проявляється, так і наше духовне 
коріння може бути послаблене сумнівами. Як ми 
можемо протистояти сумнівам у нелегкі часи?

с. 44

П’ятеро молодих людей бачать, як змінюється 
їхнє життя, коли вони замінюють 10 хвилин 
щоденного користування електронними 
пристроями на читання Книги Мормона. 
Спробуйте і ви так зробити!

с. 58

ДЛЯ ДІТЕЙ

Слухай  
конференцію 
і рахуй
Ось цікавий метод слідкувати за тим, що каже про-
рок і апостоли під час генеральної конференції!

с. 66

ДЕСЯТЬ 
ХВИЛИН НА ДЕНЬ

ДЛЯ МОЛОДІ


