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Як ми йому 
поклонятимемося? 

сс. 4, 10, 16
Непримітний хлопчик, 

обраний провидець, с. 20
Вам здається, що ви 
зайві в Церкві?, с. 28

7 євангельських принципів, 
які захищають, с. 34



Джозеф Ф. Сміт, який 
служив Президентом 
Церкви з 1901 по 
1918 р., зображений 
тут за рік до своєї 
смерті у 80- річному 
віці. Його батька, 
Гайрума Сміта, 
було вбито разом з 
Джозефом Смітом у 
1844 році. У 1866 
році, у 27- річному 
віці, Джозефа Ф. 
Сміта було висвячено 
в апостоли Президен-
том Бригамом 
Янгом, і він служив 
радником чотирьох 
Президентів Церкви. 
Після 52 років 
служіння генераль-
ним авторитетом 
його численні вчення 
були опубліковані під 
заголовком “Єван-
гельське вчення”. 
Він також отримав 
одкровення, зараз 
записане в Ученні і 
Завітах у розділі 138.

Фотографію надано 
з люб’язного дозволу 
Бібліотеки історії Церкви
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Бетсі Ванденберге
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що ви чужі серед своїх? Ось 
кілька способів вирішити цю 
ситуацію.

34 Євангелія Ісуса Христа:  
притулок і захист
Гетуліо Уолтер Харгер е Сільва
З Учення і Завітів: сім способів 
того, де знаходити обіцяний 
захист у своєму житті.

РУБРИКИ
8 Навчати, як навчав Спаситель: 

Як пожвавити сімейні  
обговорення
Даг Харт

40 Голоси святих останніх днів

44 Портрети віри: Жозефін Шере

80 До нових зустрічей: Доблесні 
у справі Христа
Президент Джозеф Сміт

Ліягона, грудень 2017

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого Прези-

дентства: Шукати Христа в 
Різдво
Президент Дітер Ф. Ухтдорф

7 Послання візитного вчителю-
вання: Бажаючи нести тягарі 
одне одного

СТАТТІ
10 Слава Богу на висоті

Старійшина Рональд А. Разбанд
У який спосіб ви вирішите 
бути свідком Христа на ці 
свята?

16 14 подій, пов’язаних  
з Різдвом
Джессіка Гріффіт
Дізнайтеся, які події сталися 
перед народженням Спаси-
теля і після нього, як про це 
розповідається в Писаннях.

20 Джозеф Сміт: сила через 
слабкість
Старійшина Маркус Б. Неш
Дива відбуваються у нашому 
житті так само, як колись 
вони відбувалися для пророка 
Джозефа, якщо ми визнаємо 
слабкості й звертаємося з 
ними до Господа.

НА ОБКЛАДИНЦІ
Різдво, художник Брюс Хіксон Сміт
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46 Монголія має талант
По Ньєн (Феліпе) Чоу,  
Петра Чоу і Одгерел Очір’яв
Як хор дорослої молоді скори-
стався піснею, щоб привернути 
увагу всієї країни і поділитися 
євангелією.

48 Мій дар Спасителю
Черстан Пікстон
Мені потрібно було перестати 
думати про себе і почати дума-
ти про моїх братів і сестер.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 Вона знову знайшла свою віру
Девід Діксон
Свідчення Те Ораноа охололо, 
але вона все ще згадувала при-
ємні події минулого.

52 Магія Різдвяних колядок
Дві історії несподіваних  
благословень від співу.

54 Вісім причин того, чому 
Різдво— це чудовий час бути 
місіонером
Шарлотта Ларкабал
Хто знав, що виконувати  
місіонерську роботу можна 
так легко?

58 Плакат: Місце для Нього

59 Відповіді церковних провідни-
ків: Як відчути справжній дух 
Різдва
Президент Томас С. Монсон

60 Запитання і відповіді
Я молився про дещо важливе, 
однак не знаю, чи отримав від-
повідь. Як мені розпізнати її?

62 Місце для нас

Д Л Я  М О Л О Д І

64 Гість на Святвечір
Холлі К. Вортінгтон
О ні! Кларин улюблений вечір 
року буде зіпсовано.

66 Будь сміливим і розповідай!
Старійшина Пол Б. Пайпер
Чи допоможеш ти своїм друзям 
дізнатися про Ісуса Христа?
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Церкви: Церква сьогодні
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Дарсі Дженсен Морріс
Матео хотів бути хорошим 
другом, таким, як Ісус. Що він 
міг зробити?

70 Відповіді від апостола: Як 
покаяння може допомогти 
мені бути щасливим?
Старійшина Дейл Г. Ренлунд

72 Вчення Ісуса
Це веселий спосіб робити 
зворотний відлік днів до Різдва, 
живучи за вченнями Ісуса.

74 Музика: Знайди для Нього 
місце
Ларрі Гіллер і Майкл Ф. Муді

75 Наша сторінка

76 Історії про Ісуса: Ісус  
народився у Віфлеємі
Кім Уебб Рейд

79 Розмальовка

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
в цьому номері 
знайти захо-
вану Ліягону? 
Підказка: Як 
Святий Дух 

допомагає вам 
бути хорошим 

другом?

48 76

54
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ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.
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Вас запрошено створити новий витвір мистецтва для 11- го Міжнародного кон-
курсу мистецтв, спонсорованого Музеєм історії Церкви в Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта.

•  Тема: “Розмірковування про віру”, на яку надихнули вірші з книги Псалми 
77:12–13. Запрошуємо використовувати всі художні техніки, стилі і націо-
нальний колорит.

•  Термін подання робіт: з 1 лютого по 1 червня 2018 року.
•  Вік учасників: учасники мають бути віком від 18 років.
•  Нагороди: імена призерів, обраних журі, буде оголошено в жовтні 2018 

року. Вибрані роботи буде розміщено в Музеї історії Церкви та он- лайн.

Зайдіть на lds .org/ artcompetition , щоб дізнатися докладніше про правила, 
вимоги до учасників та реєстрацію он- лайн.

Запрошення митцям світу
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“Пригадаю я вчинки Господні, як чудо Твоє я згадаю  
віддавна, і буду я думати про кожен Твій чин, і про вчинки 

Твої оповім!” (Псалми 77:12–13).
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Усім, хто бажає зрозуміти, ким ми є як члени  
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, я б 
хотів запропонувати відправну точку, яка визна-

чається такими трьома словами: ми шукаємо Христа.
Ми прагнемо навчатися від Нього. Іти за Ним. Става-

ти більше схожими на Нього.
Кожного дня упродовж року ми шукаємо Його. Але 

особливо о цій порі року— в Різдво, коли ми святкуємо 
народження улюбленого Спасителя—наші серця як 
ніколи горнуться до Нього.

Давайте в процесі підготовки до святкування Різдва 
поміркуємо над тим, наскільки ті, хто жили дві тисячі 
років тому, були готові до приходу Спасителя.

Пастухи
Ми не дуже багато знаємо про пастухів, лише те, 

що вони “пильнували на полі, і нічної пори вартували 
отару свою” 1. Пастухи, найвірогідніше, були звичайни-
ми людьми, як і багато гідних похвали душ, які присвя-
чували всі свої дні тому, щоб заробити на прожиття.

Вони можуть бути уособленням людей, які, можливо, 
не шукали Христа активно, але їхні серця змінилися, 
коли небеса відкрилися і їм було проголошено про 
Христа.

Це ті люди, які після того, як вони почули голос 
небесних посланців, відразу ж пішли до Віфлеєму,  
бажаючи побачити 2.

Мудреці
Мудреці були вченими, які досліджували прихід 

Месії, Сина Божого. Вивчаючи книги, вони визначили 
ознаки, що вказували на Його народження. Коли мудре-
ці їх помітили, то залишили домівку й вирушили в подо-
рож до Єрусалима, запитуючи: “Де народжений Цар 
Юдейський?” 3

Їхнє знання про Христа не залишилося суто акаде-
мічним. Як тільки вони побачили ознаки Його народ-
ження, то почали діяти. Вони поставили за мету знайти 
Христа.

Мудреці могли б уособлювати тих, хто шукав Христа 
через пізнання і академічні дослідження. Їхня відданість 
істині згодом допомогла їм знайти Христа і поклонитися 
Йому як Царю над царями, Спасителю людства 4.

Семен і Анна
Семен і Анна могли б представляти тих людей, які 

шукали Христа за допомогою Духа. Ці дивовижні душі 
були глибоко релігійними і, завдяки посту й молитві та 
живучи в повній відданості й послуху, з нетерпінням 
чекали, щоб побачити день приходу Сина Божого.

Завдяки вірності, смиренню та вірі вони терпляче 
спостерігали за приходом Спасителя.

Згодом їх було винагороджено за вірність, коли Марія 
та Йосип показали їм немовля, яке одного дня візьме на 
Себе гріхи всіх людей 5.

ШУКАТИ  
ХРИСТА В РІЗДВО

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

Президент  
Дітер Ф. 
Ухтдорф
Другий радник  
у Першому 
Президентстві
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Як ми можемо краще шукати Христа з огляду на сказане президентом 
Ухтдорфом? Ви можете заохочувати тих, кого навчаєте, запитати 

себе: “Як я шукаю Христа?” Ви можете запропонувати їм розповісти 
по черзі, як кожен з них шукає Христа під час щоденного сімейного 
вивчення Писань. З тими, кого навчаєте, ви можете також проглянути на 
Mormon .org Різдвяне відео і запропонувати їм спробувати цього року 
шукати Христа, живучи за Його вченнями.

Віруючі люди серед нефійців 
і ламанійців

Зворушлива історія про те, як 
віруючі у Новому Світі спостерігали 
за ознаками народження Спасителя, 
міститься в Книзі Мормона.

Ви пам’ятаєте, що тих, хто мав 
віру в Христа, висміювали й пере-
слідували. Зарозумілі люди того часу 
звинувачували віруючих в тому, що 
вони покладаються на безглузді забо-
бони. Насправді, невіруючі настільки 
відкрито глузували, що це викликало 
“великий галас” на землі (3 Нефій 
1:7). Вони глумилися над тими, хто 
вірив, що Спаситель народиться.

Їхні гнів і лють були такими вели-
кими, що вони думали лише про те, 
як змусити віруючих у Спасителя 
замовчати раз і назавжди. У Книзі 
Мормона розповідається, яким спов-
неним драматизму було розв’язання 
цієї ситуації 6.

Віруючі, які жили в той час, мог-
ли уособлювати людей, що шукали 
Христа навіть тоді, коли інші смія-
лися, глузували і в’їдливо докоряли. ДЕ
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Чекаючи на Ісуса

Багато людей були пильни-
ми і чекали коли народить-

ся Ісус. Зараз ми пильнуємо 
й чекаємо, коли Він прийде 
знов! Ми можемо бути гото-
вими, більше дізнаючись про 
Ісуса та йдучи за Ним. Як ви 
йдете за Ісусом? Напишіть свої 
ідеї на зірках.

Вони шукали Христа навіть тоді, 
колі інші намагалися виставити їх 
неотесаними, нерозумними або 
легковажними.

Але презирство інших не пере-
шкоджає істинним віруючим шукати 
Христа.

Ми шукаємо Христа
Упродовж року, і, мабуть, особли-

во на Різдво, було б корисно знову 
поставити таке запитання: “Як я 
шукаю Христа?”

Під час важкого періоду в своєму 
житті великий цар Давид написав: 
“Боже, Ти Бог мій, я шукаю від ран-
ня Тебе, душа моя прагне до Тебе, 
тужить тіло моє за Тобою” 7

Можливо, таке ставлення шукача 
Бога є однією з причин того, чому 
про Давида сказано як про чоловіка 
за Божим серцем 8.

Під час цієї Різдвяної пори і 
упродовж усього року давайте всім 
серцем і душею будемо шукати 
нашого улюбленого Спасителя, 
Князя миру, Святого Ізраїля. Бо це 
бажання великою мірою визначає 
не лише ким ми є як члени Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
але навіть ким ми насправді є як 
Христові послідовники. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Лука 2:8
 2. Див. Лука 2:15.
 3. Див. Maтвій 2:1–2.
 4. Див. Матвій 2:11.
 5. Див. Лука 2:22– 38.
 6. Див. 3 Нефій 1.
 7. Псалми 62:2
 8. Див. Дії 13:22.
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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

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?

“Нас оточують ті, хто потре-
бує нашої уваги, заохочен-
ня, підтримки, втішення чи 
доброти …— сказав Президент 
Томас С. Монсон.—  Ми— руки 
Господа тут, на землі, і маємо 
доручення служити і надихати 
Його дітей. Він покладається 
на кожного з нас” 1.

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому 
Президентстві, сказав: “Коли ви 
приєдналися до Його Церкви, 
у вашому серці почали відбу-
ватися могутні зміни. Ви склали 
завіт і ви отримали обіцяння, 
яке почало змінювати саму 
вашу природу. …

Ви обіцяли, що допомага-
тимете Господу робити тягарі 
[інших людей] легшими, і щоб 
їх було втішено. Вам було дано 
силу допомагати полегшувати 
ті ноші, коли ви отримали дар 
Святого Духа” 2.

“Ми хочемо використати 
світло євангелії, щоб дивитися 
на інших, як Спаситель— 
зі співчуттям, з надією і з 

милосердям,— говорить 
Джин Б. Бінгем, генеральний 
президент Товариства допомо-
ги. Прийде день, коли ми мати-
мемо повне розуміння сердець 
інших людей і будемо вдячні 
за милість, надану нам— так 
само, як і ми поширюємо 
милосердні думки і слова до 
інших людей. …

Наш обов’язок і привілей— 
прийняти покращення в 
кожному, оскільки ми праг-
немо стати більше схожими 
на нашого Спасителя, Ісуса 
Христа” 3.

Коли ми носимо тягарі 
одне одного і дотримуємося 
своїх завітів, ми більше діз-
наємося про зцілюючу силу 
Ісуса Христа.Старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, з Квору-
му Дванадцятьох Апостолів, 
навчав: “Замислюючись над 

Бажаючи 
нести тягарі 
одне одного

Поміркуйте 
над цим

Як, допома-
гаючи нести 
тягарі іншим 
і дотриму-
ючись своїх 
завітів, ми 
надаємо 

можливість 
Ісусу Христу 
зцілювати 

нужденних?

ПОСИЛАННЯ
 1. Томас С. Монсон, “Служіть Господу 

з любов’ю”, Ліягона, лют. 2014, с. 4.
 2. Генрі Б. Айрінг, “Утішитель”,  

Ліягона, трав. 2015, с. 18.
 3. Джин Б. Бінгем, “Я принесу світло 

євангелії в свій дім”, Ліягона, 
лист. 2016, сс. 6, 8.

 4. Джеффрі Р. Холланд, “Полагодити 
зламане”, Ліягона, трав. 2006, с. 71.

неосяжною ціною розп’яття і 
Спокути, я обіцяю вам, що Він 
не відмовиться допомогти нам 
зараз. Говорячи бідним духом: 
“Прийдіть до мене”,—Він має 
на увазі те, що Він знає вихід 
і шлях вгору. Він знає його, 
оскільки Сам йшов ним. Він 
знає шлях— бо Він є  шлях” 4.

Додаткові уривки з Писань
Maтвій 25:40; Галатам 6:2; 
Moсія 2:17; 18:8–9  
reliefsociety .lds .org

Віра  
Сім’я  

Допомога
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Як пожвавити 

Як ми могли б допомогти 
нашим дітям краще нав-
чатися євангелії?

Даг Харт

Кілька років тому ми з дружи-
ною почали непокоїтися через 
поведінку деяких наших дітей 

підліткового віку під час сімей-
ного вивчення Писань, домашніх 
сімейних вечорів і навіть під час 
спонтанних розмов віч- на- віч на 
євангельську тему. Мінімальні вимо-
ги до навчання дотримувалися: 
фізична присутність, інколи встанов-
лювався зоровий контакт і лунала 
відповідь довжиною в одне слово,— 
але діти не долучалися до активного 
навчання.

Ми знали, що їм потрібно робити 
більше, аби здобути міцне свід-
чення і відчути глибоке особисте 
навернення силою Святого Духа. 
Спаситель хоче, аби Його учні не 

лише чули Його слова — Він хоче, 
щоб вони діяли відповідно до Його 
вчень з вірою (див. Навчати, як 
навчав Спаситель [2016], с. 30).

Одного вечора ми розмовляли з 
дітьми про свої почуття. Ми хотіли 
порадитися з ними в ході обгово-
рення, скерованого Духом. Однак 
наше обговорення швидко пере-
йшло на монотонну нотацію. Наші 
хлопці чули те, що ми казали, але 
це не впливало ні на їхні думки, ні 
на серце.

Той випадок занепокоїв нас, тож 
ми з дружиною почали розміркову-
вати, як можемо допомагати своїм 
дітям ставати більш проактивними 
у вивченні євангелії, надихаючи їх 
діяти, замість того, щоб бути під 
впливом наших промов і нотацій. 
Наші запитання спонукали нас 
скласти план того, про що ми дізна-
лися під час вивчення Писань, слів 
пророків останніх днів та інших 

церковних джерел, присвячених 
викладанню та навчанню. Ось наш 
план:

Як скеровувати дітей до того, 
щоб вони шукали Духа під час 
домашніх обговорень

Розвивайте любов і повагу. 
Любов пом’якшує серця. Вияв 
любові допоможе підготувати 
наших дітей до впливу Святого 
Духа. Це також розвине в них 
бажання і готовність долучатися 
до активного духовного навчання. 
Поважаючи дітей, вислуховуючи 
їх і з повагою ставлячись до їхніх 
поглядів і почуттів, ми допоможемо 
їм відчувати себе впевненіше і з 
більшим бажанням ділитися своїми 
почуттями.

Навчайте Духом. Уважно спо-
стерігаючи й вислуховуючи дітей, 
ми підготуємося за допомогою 
Духа розуміти, що казати далі, яке 
запитання поставити або що їм 

сімейні 

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



 Г р у д е н ь  2 0 1 7  9

запропонувати, аби спонукати їх 
шукати впливу Святого Духа під час 
навчання.

Зосереджувати кожне обго-
ворення навколо Божого слова. 
Хоча ділитися власними думками і 
поглядами на євангелію може бути 
корисним, Писання і слова пророків 
останніх днів часто забезпечують 
глибший і потужніший зв’язок з 
Духом (див. УЗ 84:45).

Зробіть Спасителя основою всіх 
зосереджених на євангелії обгово-
рень. Наші обговорення наберуть 
сенсу й сили, якщо діти бачитимуть, 
яким чином обговорювані теми 
пов’язані зі Спасителем і Його Спо-
кутою, “самим коренем християн-
ського вчення” (Boyd K. Packer, “The 
Mediator”, Ensign, May 1977, 56).

Ставте надихаючі запитання. 
Ефективні запитання спонукати-
муть наших дітей за допомогою 
Духа знаходити істину і розуміння 

безпосередньо в Писаннях та словах 
пророків. Те, чого вони навчаться 
у такий спосіб, означатиме для них 
більше, ніж наші найдокладніші 
пояснення того ж матеріалу.

Заохочуйте членів сім’ї до роз-
мови. Коли наші діти користуються 
своїми словами, щоб висловити те, 
що вони бачать, думають або відчу-
вають, то запрошують Святого Духа 
допомогти їм знати, що сказати і як 
це сказати. Той процес допоможе 
їм бачити і розуміти чіткіше, яких 
знань та почуттів від них очікує 
Господь.

Будьте терплячими! Святий Дух 
працюватиме над вашими дітьми, 
поки вони досліджуватимуть свої 
думки і серце в пошуках істини і 
розуміння. Нам потрібно опирати-
ся спокусі полегшити їхні пошуки, 
передчасно перестрибнувши на свої 
думки і прийняті нами рішення.

Скеровуйте прикладом. Намаган-
ня навчатися і жити за євангелією у 
той же спосіб, якого ми вимагаємо 
від своїх дітей, допоможе нам бути 
гідними підтримки та скерування 
Духа під час обговорень.

Коли ми намагалися застосува-
ти свій план, то зрозуміли, що аби 
навчитися запрошувати Духа на 
свої сімейні обговорення, треба 
буде докласти зусилля і час. Однак 
ми вирішили не занепадати духом 
і не здаватися. Якось увечері наша 
10- річна дочка під впливом одно-
го з віршів з Книги Мормона, яку 
ми читали всією сім’єю, запитала 
з дитячою простодушністю: “А як 
можна навчатися через Святого 
Духа?” Я усміхнувся. Я знав, що ми 
вже чогось досягли. ◼
Автор зараз служить президентом 
Бразильської Куритибської місіїї.
Новий посібник Навчати, як навчав Спаситель 
містить пропозиції для навчання підлітків і  
молодших дітей. Див. teaching .lds .org.

обговорення
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За сімсот років до народження Ісуса Христа у Віфлеємі Юдейському про-
рок Ісая проголосив: “Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвеш 
ім’я Йому: Еммануїл” (Iсая 7:14).

За 125 років до народження Спасителя цар Веніямин пророкував: “Його 
називатимуть Ісус Христос, Син Бога, Батько небес і землі, Творець усього від 
початку; і Його мати буде зватися Марією” (Мосія 3:8).

За день до народження дитяти Ісуса Нефій, син Нефія, чув голос, що промов-
ляв: “Назавтра Я прийду у світ” (3 Нефій 1:13).

Наступного дня за океаном народився Христос- дитина. Безсумнівно, що 
Його мати Марія із захопленням дивилася на свого новонародженого сина,  
Єдинонародженого від Батька у плоті.

Лука розповідає нам, що на пагорбах Юдеї, які оточували Віфлеєм, перебу-
вали пастухи на пасовиськах (див. Лука 2:8) Ці пастухи були справедливими і 
святими людьми (див. Алма 13:26), які свідчили про Христа- дитину.

“Аж ось Ангол Господній з’явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони 
перестрашились страхом великим.

Та Ангол промовив до них: “Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість 
велику, що станеться людям усім.

Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос 
Господь. …

І ось раптом з’явилася з Анголом сила велика небесного війська, що Бога 
хвалили й казали:

Старійшина 
Рональд А. 
Разбанд
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів Слава Богу 

на висоті
Кожного разу, коли ми узгоджуємо свої дії з 

Господом—виконуємо те, що Він просить, допомагаємо  
тим, хто навколо нас,—ми свідчимо, що Він живе 

і що Він нас любить.
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Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра 
воля!” (Лука 2:9–11, 13–14).

Уявіть ту сцену в Юдеї— на небі сяє надзвичайно 
яскрава зірка, і хори ангелів небесних співають під час 
цієї виняткової події. Потім пастухи пішли, “поспіша-
ючи” (Лука 2:16), щоб побачити немовля, яке лежало в 
яслах. Пізніше вони “розповіли про все те” (Лука 2:17)”, 
що чули і бачили.

Кожного року на Різдво ми додаємо своє свідчення 
до свідчення пастухів— що Ісус Христос, у буквально-
му розумінні Син живого Бога, народився в тій частині 
землі, яку ми називаємо Святою.

Пастухи благоговійно увійшли до стайні, щоб вкло-
нитися Царю царів. Як ми вклонятимемося Йому цієї 
пори? Роблячи нескінченні покупки? Метушливо при-
крашаючи свої домівки та загортаючи подарунки? Чи 
такою буде наша данина Спасителеві? А може ми також 
принесемо спокій занепокоєним серцям, добру волю 
тим, хто має потребу вищої мети, славу Богові своєю 
готовністю чинити те, про що Він просить?

Ісус казав про це простими словами: “Іди вслід за 
Мною” (Лука 18:22).

Євангелія Ісуса Христа, відновлена через пророка 
Джозефа Сміта, відлунює в серцях віруючих по всьо-
му світу. Я на власні очі бачив вогонь віри людей, які 
прийняли священне Спасителеве слово повсюди: і на 
островах морських, і на неозорих просторах Росії.

Послання Різдва
Серед перших святих, які зібралися в Сіоні, була 

Ханна Ласт Корнебі. Вона поселилася в Спеніш- Форк, 
шт. Юта, США. У важкі перші роки відновленої Церкви 
лише на Різдво можна було отримати довгожданий 
апельсин, або вирізьблену іграшку, або хоча б тряпча-
ну ляльку— але не завжди. 25 грудня 1856 року Ханна 
писала:

“Настав Святвечір, і мої любі малята з дитячою вірою 
розвісили шкарпетки, гадаючи, чим вони наповняться. Я 
запевнила з болем у серці, який приховала від них, що 
вони не будуть забуті; й діти заснули з радісним перед-
чуттям того, що станеться завтра.

Оскільки в мене зовсім не було нічого солодкого, я 
не знала, що мені робити. Однак і засмучувати дітей не 

хотілося. Потім я згадала, що в домі є кілька гарбузів. Я 
їх зварила, потім відцідила рідину, яка, якщо її повільно 
випарювати кілька годин, перетворюється на солодкий 
сироп. Додавши до цього сиропу трохи приправ, я 
зробила імбирне тісто. Вирізавши з нього різні форми 
і запікши на сковорідці, (бо в мене не було духовки), 
я заповнила цим печивом шкарпетки. Мої діти були 
настільки щасливі, нібито вони отримали найвишукані-
ші солодощі” 1.

Між рядками цієї історії можна прочитати розповідь 
матері, яка працювала всю ніч, не маючи навіть духов-
ки, що полегшило б її труд. Однак вона була рішуче 
налаштована принести радість своїм дітям, укріпити 
їхню віру, підтвердити, що в їхньому домі “все гаразд! 
Все гаразд!” 2 Хіба це не є посланням Різдва?

Президент Томас С. Монсон навчав: “Наші можливо-
сті служити іншим є насправді безмежними, але в той 
же час дуже скороминущими. Є серця, щоб їх звеселяти. 
Є добрі слова, щоб їх промовляти. Є подарунки, щоб їх 
дарувати” 3.

Кожного разу, коли ми узгоджуємо свої дії з 
Господом—виконуємо те, що Він просить, допома-
гаємо тим, хто навколо нас,— ми свідчимо, що Він 
живе і що Він нас любить, якими б не були наші земні 
випробування.

Після того як шотландський навернений Джон Мен-
зіес Макфарлейн приєднався до Церкви разом зі своєю 
овдовілою матір’ю та братом, у 1852 році вони втрьох 
вирушили до Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта. Йому було 18 
років. Згодом він працював землеупорядником, буді-
вельником, навіть окружним суддею, але найбільше він 
вирізнявся своїм музичним талантом.

Він організував свій перший хор в Седар- Сіті, шт. 
Юта, і їздив з цим колективом по півдню Юти. Після 
виступу в Сент- Джорджі старійшина Ерастус Сноу 
(1818- 1888), апостол і провідник у тому поселенні, 
заохочував Джона переїхати до Сент- Джорджа і  
привезти з собою сім’ю та музику.

1869 рік був важким роком, і старійшина Сноу про-
сив брата Макфарлейна поставити Різдвяну програму, 
яка б підняла дух людей. Брат Макфарлейн хотів для 
цієї події написати новий цікавий музичний твір. Але 
як би він не намагався написати музику, нічого не 
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виходило. Він молився, щоб мати натхнен-
ня, і робив це неодноразово.

Потім однієї ночі він розбудив свою 
дружину і вигукнув: “У мене є вірші для 
пісні, і мабуть музика також!” Він поспі-
хом побіг до свого невеличкого органу у 
вітальні й зіграв мелодію, записуючи на 
папір, поки дружина тримала мерехтливу 
лампу— шматочок фланелі, який плавав у 
посудинці з жиром. Слова і музика лилися 
на папір:

В землях Юдеї у давній час
Пастирі в полі почули глас:
Слався Господь!
Слався Господь!
Слався у Царстві Небеснім!
Мир всім людям на землі!
Мир всім людям на землі! 4

Брат Макфарлейн ніколи не був у Юдеї, 
щоб побачити, що рівнини, найвірогід-
ніше, були кам’янистими схилами, але 

натхненне послання його музики лилося з 
душі як свідчення про народження Спаси-
теля у Віфлеємі, початок того, що змінить 
світ назавжди 5.

Джон Мензіес Макфарлейн свідчив про 
Ісуса за допомогою музики, а Ханна Ласт 
Корнабі свідчила про Христа, служачи сво-
їм дітям. Так само й ми можемо служити 
Господу і свідчити про Нього за допомо-
гою простих актів безкорисливого служін-
ня. Ми також можемо стати причиною змін 
у своїх сім’ях, приходах, на робочих міс-
цях та в інших сферах свого життя.

Змініть світ
Один простий спосіб того, як ми може-

мо змінювати світ,— це долучатися до 
щорічної церковної Різдвяної кампанії в 
соціальних медіа. Мета кампанії полягає 
в тому, щоб допомогти святим— і Божим 
дітям по всьому світу— зосередитися на 
Спасителі. Цього року Церква запускає ще 
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Моя сестра пошила прекрасну ковдру і назвала її “Ім’я 
з усіх імен”. На ковдрі зображено 26 імен Ісуса Христа.
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одну глобальну ініціативу, щоб відсвяткувати народжен-
ня Христа і заохотити людей наслідувати Його приклад, 
служачи іншим під час Різдва.

Церква повторює тему, яка успішно прозвучала в 
минулому році: “Освітити цей світ” (див. Mormon .org). 
Тему взято з євангелії від Івана 8:12, де сказано: “І знову 
Ісус промовляв до них, кажучи: Я Світло для світу. Хто 
йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, але 
матиме світло життя”.

Кампанія включає зворотний календар і уривки з 
Писань, що стосуються цієї теми та містять ідеї для 
людей, які хочуть послужити й поділитися світлом Різдва.

“Кожний з нас прийшов на землю, маючи дане нам 
Світло Христа,— сказав Президент Монсон.—Коли ми 
наслідуємо приклад Спасителя й живемо так, як Він жив 
і як Він навчав, те світло палатиме в нас і освітлюватиме 
шлях для інших” 6.

Ми пізнаємо Спасителя, роблячи те, що робив Він. 
Коли ми служимо іншим, то наближаємо їх— і себе—  
до Нього.

“Ім’я з усіх імен” (див. п. 94)
У Різдво я особливо сумую за нашим маленьким 

онучком Пакстоном. Оскільки Пакстон народився з 
рідкісним генетичним відхиленням, у нього було багато 
захворювань. Небесний Батько виклав нашій сім’ї бага-
то особливих і лагідних уроків під час тих трьох корот-
ких років, поки Пакстон благословляв наше життя.

Моя сестра Ненсі Шиндлер зробила красиву ковдру 
на честь Пакстона. Вона назвала її “Ім’я з усіх імен”. На 
ковдрі зображено 26 імен Ісуса Христа— імена почи-
наються з англійської літери “A” і закінчуються англій-
ською літерою “Z”. Ковдра нагадує мені про славетне 
майбутнє возз’єднання сім’ї з Пакстоном, яке уможлив-
люють Спасителеві страждання, жертва і Воскресіння.

Ковдра надихнула мене розпочати вивчення всіх імен 
Ісуса Христа, як їх подано в Писаннях. Дослідження 
Його імен стало складовою мого особистого вивчення 
Писань. Натепер я знайшов сотні імен Спасителя.

Як член кворуму Дванадцятьох Апостолів я маю 
відповідальність, згідно з написаним в Ученні і Заві-
тах, свідчити про Ісуса Христа. Ось що сказано в 
Ученні і Завітах: “Дванадцятьох мандрівних радників 

покликають бути Дванадцятьма Апостолами, або  
особливими свідками імені Христа в усьому світі” 
(УЗ 107:23; курсив додано).

Нещодавно мене попросили виступити на причасних 
зборах в Primary Children’s Hospital (дитячій лікарні) в 
Солт- Лейк- Сіті. Я відчув спонукання поговорити про 
Ісуса Христа і Його сповнені надії імена. Я свідчив, що 
Спаситель “зоря ясна і досвітня!” (Об’явлення 22:16), 
“Первосвященик майбутнього доброго” (Євреям 9:11), 
“Бог чудес”, Який піднявся “з спасінням на крилах Своїх” 
(2 Нефій 27:23; 25:13), “Князь миру” (Iсая 9:6; 2 Нефій 
19:6) і “воскресення й життя” (Іван 11:25).

В Різдво я люблю промовляти різні імена Спасителя, 
коли йду на роботу й з роботи, дивлячись на Різдвяну 
ілюмінацію на Храмовій площі. Я починаю з A, “Альфа  
й омега”, (Об’явлення 1:8); Д, “Дитина” з Віфлеєму (Лука  
2:12, 16); П, “Порадник” (Iсая 9:6; див. 2 Нефій 19:6);  
В, “Визволитель” (Приповісті 23:11); В, “вибранець”  
(Псалми 88:20); З, “засновник миру” (Moсія 15:18) і т.д.

О Різдвяній порі я з нетерпінням чекаю на можли-
вість завчити й інші Його імена і шукаю можливості 
вшанувати Його ім’я. Коли ви будете намагатися зміни-
ти щось цієї Різдвяної пори, я сподіваюся, що центром 
ваших зусиль буде Спаситель і що ви будете Його про-
славляти, служачи іншим людям у Його ім’я.

Я свідчу, що наш Вічний Батько живе. Його план 
щастя надзвичайно благословляє життя кожної Його 
дитини в усіх поколіннях. Я знаю, що Його Улюблений 
Син Ісус Христос, Дитя, народжене у Віфлеємі, є Спаси-
телем і Викупителем світу.

Ці слова хвали промовляють істину моїм вухам: 
“Слався Господь! Слався у Царстві Небеснім! Мир всім 
людям на землі!” 7 ◼
З виступу, виголошеного 13 грудня 2016 року для BYU Management 
Society–Salt Lake Chapter, Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, США.
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Джессіка Гріффіт

Народження Ісуса Христа святкують 
кожного року— ми співаємо гімни, 
отримуємо радість від сімейних тра-

дицій і пам’ятаємо нашого Господа, вшанову-
ючи Його Різдво. Але які подробиці про 

Різдво ми знаходимо в 
Писаннях?

14 подій,  
 ПОВ’ЯЗАНИХ З 

Різдвом

Іван Христитель був Іліясом 
або передвісником Христа. 
Ангел Гавриїл сказав Захарії, 
батьку Івана, що його дру-
жина, Єлисавета, буде мати 
дитину і що цю дитину назвуть 
Іваном. Захарія засумні-
вався, і через це його було 
вражено глухотою і німотою.

Буття 49:10; 
Iсая 7:14; 9:1–7; 
Mихей 5:2; Moсія 
3:8; Aлма 7:10; 
Геламан 14:2–5

Про народ-
ження було 
пророковано

Ангел Гавриїл 
відвідує батьків 
Івана Христителя

СТАРОДАВНІЙ ЄРУСАЛИМ 
І СТАРОДАВНЯ АМЕРИКА

ЮДЕЯ

Maтвій 17:12–13; 
Лука 1:5–25 
(особливо вірш 
17); Учення і Завіти 
27:7; Путівник по 
Писаннях, “Іліяс”

ПОДІЯ

МІСЦЕ 

ІСТИННЕ ЗНАЧЕННЯ 
РІЗДВА
“Ми радіємо о цій порі, бо 
Він прийшов у світ. Мир, 
який приходить від Нього, 

Його неосяжна любов, яку кожний із нас 
може відчувати, і всеохоплююче почуття 
вдячності за дар, який Він щедро віддав нам, 
сплативши за нього таку високу ціну,— ось це 
і є істинною суттю Різдва”
Президент Гордон Б. Хінклі (1910- - 2008), “Дивовижна і 
правдива історія Різдва”, Ліягона, груд. 2000, с. 6.

За багато років до Спасите-
левого народження пророки 
отримали одкровення про 
Ісуса Христа. Пророки 
Старого Завіту казали про 
царя, нащадка царя Давида, 
який народиться у Віфлеємі— 
Месію. Юдеї вважали, що цей 
Месія стане царем, який виз-
волить Свій народ— юдеїв—від 
політичного гніту і буде пра-
вити землею в праведності.
Однак чого не чекали 
стародавні юдеї—Царя, 
Який визволить Свій народ 
від духовного гніту. Замість 
земного спасіння і земно-
го царства Ісус Христос 
пропонував вічне спасіння 
і царство Свого Батька.
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Коли після повернення Марії 
до Назарета Йосип, чоловік, 
з яким Марія була заручена, 
побачив, що вона вагітна, він 
хотів “тайкома відпустити її” 
або без розголосу відмінити 
їхнє заручення. Однак перед 
тим як він хотів це зробити, 
йому явився уві сні Гавриїл і 
свідчив, що Маріїне дитя зачато 
Святим Духом і що немовля 
буде Тим, Хто спасе Свій народ 
від їхніх гріхів. Замість того 
щоб відіслати Марію, Йосип 
вирішив одружитися з нею.

Через шість місяців Гавриїл 
явився Марії, двоюрідній 
сестрі Єлисавети. Він сказав 
Марії, що хоча вона й діва, 
однак зачне дитя силою 
Святого Духа, і що це дитя 
буде Ісусом Христом. Марія 
смиренно прийняла своє 
покликання матері Сина 
Божого. Ангел також сказав 
їй, що її двоюрідна 
сестра Єлисавета 
зачала дитину.

Після відвідування ангела 
Марія пішла з Назарету 
провідати свою двоюрідну 
сестру Єлисавету в Юдеї і 
залишалася там три місяці. 
Поки Марія була там, Єли-
савета отримала свідчення 
через Святого Духа, що 
Маріїне немовля буде Сином 
Божим. Марія також склала їй 
особисте свідчення про Бога.

Коли Іван Христитель 
народився, люди думали, що 
його назвуть Захарією на 
честь батька. Єлисавета не 
погодилася, сказавши друзям 
і сусідам, що його ім’я буде 
Іван. Коли ці друзі й сусіди 
запитали про це Захарію, він 
підтвердив слова Єлисавети. 
Оскільки Захарія виконав 
наказ Гавриїла щодо імені 
свого сина, його язик було 
розв’язано, і коли його слух 
та мовлення відновилися, 
він почав славити Бога.

Maтвій 1:18; 
Лука 1:26–38

Ангел Гавриїл 
являється Марії

Марія 
відвідує 
Єлисавету

Народження  
Івана 
Христителя

Ангел Гавриїл  
являється 
Йосипу

Лука 1:57–80 Матвій 1:18– 23

НАЗАРЕТ І ГАЛІЛЕЯ ЮДЕЯ ЮДЕЯ НАЗАРЕТ

Лука 1:39–56
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Перепис 
усієї землі

Лука 2:1–4; 
James E. Talmage, 
Jesus the Christ 
(1916), 91–92

Перепис про-
водився як для 
оподаткування, так 
і для перепису насе-
лення, що було запроваджено 
римлянами. Як правило, 
римляни переписували людей 
відповідно до місця їхнього 
нинішнього проживання, але 
за юдейською традицією 
перепис здійснювався відпо-
відно до місця проживання 
предків. Через це у Віфлеємі, 
місці проживання предків 
Йосипа, було дуже багато 
людей, і у всіх заїжджих 
дворах не було вільних місць. Йосип і Марія приїхали до 

Віфлеєму заради перепису. 
Коли Ісус народився, Марія 
поклала Ісуса в імпрові-
зоване дитяче ліжечко—у 
ясла, тобто в корито, з 
якого їла худоба. Нічого 
не згадується про тварин.

Народження 
Ісуса Христа

Лука 2:6–7

В Америці спостеріга-
ються ознаки, про які 
було пророковано

Геламан 14:1–5; 
3 Нефій 1:15–21

Як і було пророковано, в 
день народження Христа  
на Американському кон-
тиненті був день, ніч і 
день без темряви. У небі 
з’явилася нова зірка.

Пастухи чують 
про народження  
Христа

Лука 2:8– 17

О цій порі року пастухи 
стерегли свої отари в полі як 
вдень, так і вночі. Саме там 
вони й були, коли їм явився 
ангел і сказав про народження 
Спасителя. Після оголошення 
ангелом такої новини з’яви-
лися сонми ангелів, прослав-
ляючи Бога. Після того як 
пастухи про це почули, вони 
поспішили до Віфлеєму, щоб 
побачити Ісуса. Як тільки вони 
Його побачили, то пішли з 
того місця, де були Йосип 
і Марія, та свідчили іншим 
людям про те, що бачили.

АМЕРИКАНСЬКИЙ 
КОНТИНЕНТ

ПОБЛИЗУ ВІФЛЕЄМАНАЗАРЕТ, ВІФЛЕЄМ  
ТА ЮДЕЯ

РИМСЬКА 
ІМПЕРІЯ

Віфлеєм означає “дім хліба”, 
і за пророцтвом у ньому 
мав народитися Месія.



 Г р у д е н ь  2 0 1 7  19

Ісус проходить обряд 
обрізання, йому дають 
ім’я і приносять у храм

Лука 2:21–38; 
James E. Talmage,  
Jesus the 
Christ, 95

Мудреці знаходять  
Христа і дають  
дари

Maтвій 2:9–12; 
Bible Dictionary, 
“Magi”

Мудреці згодом дійсно 
знайшли Христа. Матвій 
вказує, що вони знайшли 
Ісуса в Його домі “Дитятком”. 
Це може означати, що вони 
прийшли щонайменше через 
рік після народження Христа.  
Вони подарували Йому золо-
то, ладан і смирну— цінні дари, 
які вказують на царський 
статус Ісуса. Уві сні мудрецям 
було наказано не розповідати 
Іроду про свою знахідку.

Йосип отримує 
застереження 
втікати до Єгипту

Мудреці так нічого і не роз-
повіли Іроду, хоча й обіцяли 
це зробити.  Ірод у відповідь 
на це видав наказ, щоб усіх 
дітей, народжених у Віфле-
ємі, віком два і менше років 
було вбито. Оскільки Йосип 
отримав застереження уві сні, 
то він узяв Марію та Ісуса до 
Єгипту. Вони залишалися там 
до смерті Ірода. Після смерті 
Ірода ангел явився Йосипу у 
видінні й сказав, що вже можна 
безпечно повертатися до Ізра-
їля. Однак, почувши, що син 
Ірода був правителем, Йосип 
повів свою сім’ю не в Юдею, 
а до Назарета в Галілеї, таким 
чином почалося життя Христа 
як Ісуса з Назарета. Минули 
роки, Його було охрищено, 
він чинив чудеса і здійснив 
Свою чудову вічну Спокуту

Мудреці 
запитують Ірода 
про Христа

Maтвій 2:1– 10 Матвій 2:13–16, 
19– 23

ВІФЛЕЄМ ЄРУСАЛИМ ВІФЛЕЄМ ВІФЛЕЄМ, ЄГИПЕТ  
І НАЗАРЕТ

Точно не вказується, скільки 
мудреців “зі сходу” прийшли 
до Єрусалима шукати Христа. 
Вони бачили нову зірку на 
небі, яка вказала, що Христос 
народився. Вони запитали 
царя Ірода, призначеного 
римлянами царя над Юдеєю, 
де знайти дитятко. Ірод зля-
кався, що можливо народився 
новий цар, Месія, який, як 
він думав, забере в нього 
царство. Не кажучи мудрецям 
про свої страхи, він просить 
їх розповісти йому, де вони 
знайдуть Христа. Він 
хотів Його вбити.
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Через вісім днів за юдейським 
законом Христос пройшов 
обряд обрізання і дарування 
імені. Його назвали Ісус, 
тобто “Єгошуя”, що гебрей-
ською означає “Спаситель”.
За юдейською традицією 
необхідно, щоб жінка чекала 
40 днів після народження 
дитини, перш ніж вона зможе 
увійти до храму. Коли минуло 
40 днів, Марія та Йосип 
принесли Ісуса до храму. 
Там вони зустріли чоловіка 
на ім’я Семен, якому було 
обіцяно, що він побачить 
Христа до того, як помре. 
Він упізнав Христа, тримав 
Його на руках і прославляв 
Бога. Він також пророкував 
про Христову місію на землі.
Анна, пророчиця, також 
свідчила у храмі про 
Христа. Вона також свід-
чила про Його місію.
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[Примітки перекладачів: У цій статті кілька разів 
цитується текст, написний Джозефом Смітом 
власноруч. Англійською мовою ці цитати містять 
помилки щодо орфографії, пунктуації та вживання великої літери. (Правопис 
американської англійської мови не було стандартизовано до кінця 1920-х років). 
Однак, для полегшення читання, ці цитати будуть перекладені без повторення 
цих помилок].

Тисячі років тому Йосип у стародавні часи пророкував: “Так каже мені Господь: 
Вибраного провидця Я поставлю вам від плоду твоїх стегон; … і йому дам Я силу 
нести слово Моє … і через слабкість він стане сильним” (2 Нефій 3:7, 11, 13).

Мене зацікавило і надихнуло це пророцтво, що “через слабкість він стане сильним”. 
Може здатися нелогічним, що Господь покликатиме когось слабкого, аби виконати 
величну роботу. Однак для тих, хто її усвідомлює, слабкість, може бути спонуканням 
для пошуку Господньої сили. Ті, хто таким чином смиряє себе з вірою, будуть зміцнені 
Ним— Хто має всю силу на небесах і на землі (див. Матвій 28:18; Мосія 4:9)1.

З часу своєї юності Джозеф Сміт звертався до Господа у такий спосіб. Коли Джо-
зефу йшов 15- й рік, він прагнув прощення гріхів і палко бажав дізнатися, яка з церков 
була правильною. Він писав: “Незважаючи на те, що я переживав такі глибокі й часто 
гіркі почуття, … неможливо було хлопцеві, настільки юному й не обізнаному в людях 
і житті, як я, дійти певного висновку— хто був правий, а хто помилявся” (див. Джозеф 
Сміт— Історія 1:8).

З цілковитим усвідомленням цієї слабкості він пішов до Священного гаю, аби дізна-
тися, де йому знайти Церкву Бога. Він запитував з наміром, щоб він міг якось діяти в 
цьому напрямку, щоб він міг приєднатися до тієї 
церкви (див. Джозеф Сміт—Історія 1:18). У відповідь 
на смиренне, щире благання Джозефа йому явилися 
Бог Батько і Його Син Ісус Христос. Явившись, Вони 
звільнили його від влади злого і підготували шлях для 
Відновлення (див. Джозеф Сміт— Історія 1:14– 19).

Старійшина 
Маркус Б. Неш

Сімдесятник

Джозеф Сміт:  

Якщо ми, подібно до Джозефа  
Сміта, усвідомимо свою слабкість 
і з вірою звернемося до Господа,  
то ми також станемо сильними.Ф
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Джозеф Сміт не заперечував, що був одним із “неміч-
них світу” (див. УЗ 1:19; 35:13). Через багато років 
Господь звернувся до нього таким чином: “З цією метою 
Я поставив тебе, щоб Я міг показати Свою мудрість 
через немічних землі” (УЗ 124:1).

Непомітний хлопець
Джозеф описав себе як “непомітного хлопця, …

змушеного заробляти собі на скудне життя власною 
щоденною працею” (Джозеф Сміт—Історія 1:23). Він 
походив з низької суспільної верстви і мав незначну 

формальну освіту. Його перша спроба в написанні влас-
ної історії підкреслює слабкість положення, з якого його 
було покликано до роботи.

“Я народився в місті Черон [Шерон] у штаті Вермонт, 
Північна Америка, двадцять третього дня грудня 1805 
року від Р.Х. від порядних батьків, які не шкодували 
зусиль, щоб прищепити мені християнську релігію[.] 
Коли мені було приблизно 10 років, мій батько, Джозеф 
Сміт старший, переселився з Пальміри, округа Онтаріо, 
до штату Нью- Йорк, і, ми, опинившись у скрутному ста-
новищі, були змушені тяжко працювати, аби забезпечити 
велику сім’ю, в якій було дев’ять дітей. Оскільки для цьо-
го були потрібні зусилля всіх, хто тільки міг допомагати 
забезпечувати сім’ю, ми були позбавлені переваг освіти. 
Досить сказати, що мені просто показали, як читати, 
писати і виконувати елементарні арифметичні дії” 2.

Джозеф настільки гостро відчував свою нестачу 
освіти, що якось скаржився, що почувався в’язнем “в 
маленькій вузькій в’язниці, яка здавалася суцільною тем-      
рявою, маючи лише ручку і чорнило та викривлену, 
ламану, невпорядковану й недосконалу мову” 3. Незва-
жаючи на це, Господь покликав його перекласти Книгу 
Мормона— усі 588 її сторінок першого видання—що він 
і зробив менш ніж за 90 днів. 

Будь- яка людина з ясним розумом прийде до вис-
новку, що неможливо майже неосвіченому Джозефу 
самостійно здійснити таку працю; і пояснення, які хтось 
може придумати стосовно цього, є такими, в які наба-
гато важче повірити, ніж у правдиве пояснення: він був 
пророком, який здійснив переклад даром і силою Бога.

Свідчення Емми
Пізніше в своєму житті Емма Сміт згадувала, що на 

той час, коли її чоловік перекладав золоті пластини, 
він “не міг ані написати, ані продиктувати грамотного 
і правильно складеного листа; не кажучи вже про те, 

Ліворуч: уривок з історії Джозефа Сміта, зробле-
ний його власною рукою. Протилежна сторінка: 
сторінка зі щоденника Джозефа Сміта. Зверніть 
увагу на слова, які були викреслені.
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щоб диктувати таку книгу, як Книга Мормона. І хоча я 
була активним учасником подій, які відбувалися, це все 
дивовижно для мене—“диво і чудо”— так само, як і для 
будь- кого іншого” 4.

На фоні цієї історії цікаво подивитися на першу 
сторінку першого щоденника Джозефа, датовану 27 
листопадом 1832 р. (показано праворуч). Він написав 
це приблизно через три з половиною роки після того 
як завершив переклад Книги Мормона. Зауважте, що він 
пише, а потім викреслює такі слова:

“Джозеф Сміт мол.—Книга записів, придбана для 
занотовування всіх найдрібніших обставин, які підпада-
тимуть під моє спостереження”.

Коли я тримав цей щоденник і читав ці викреслені 
слова, то уявляв собі Джозефа, який сидів у сільському 
домі в преріях Америки, пишучи це незавершене речен-
ня, і потім думаючи: “Ні, це не зовсім так; спробую ще 
раз”. Тож він викреслює речення і пише: “Книга Джозе-
фа Сміта мол. для записів, придбана 27 листопада 1832 
р. з метою ведення детального запису усього, що підпа-
датиме під моє спостереження та — —”

Зрештою, мабуть не зовсім задоволений незграбною, 
плутаною мовою, вжитою ним, він пише: “Нехай же Бог 
дарує, щоб я міг бути скерований у всіх своїх думках; 
благослови ж твого слугу, амінь” 5. Я відчуваю у цьому 
реченні, як Джозеф усвідомлював свою невідповідність 
і слабкість та звертався до Бога у вірі задля свого скеру-
вання в усьому, що він робить.

Тепер порівняйте цей запис у щоденнику з копією 
оригінальної рукописної сторінки з Книги Мормона, 
написаної десь між квітнем і червнем 1829 р. (показано 
на наступній сторінці).

Зверніть увагу на цю плавну прозу—без пунктуації, 
без закреслень. Це—не твір. Джозеф диктував це слово 
за словом, коли він дивився у знаряддя, які для нього 
підготував Господь, зокрема, Урім і Тумім та іноді камінь 
провидця. Він використовував капелюх для захисту від 
сліпучого світла, щоб чітко бачити слова, коли вони 
з’являлися (див. 2 Нефій 27:6, 19– 22; Мосія 28:13). Як ви 
можете бачити, існує величезна різниця між перекла-
дом Книги Мормона і записом у щоденнику: один був 

творінням Джозефа Сміта, пророка, провидця і одкро-
вителя; інший— був творінням Джозефа Сміта, людини. 
Якщо ви уважно придивитеся до цього оригінального 
рукописного перекладу, ви прочитаєте слова, які повин-
ні були бути заохоченням для Джозефа:

“І сталося, що я, Нефій, сказав моєму батькові: Я піду 
і зроблю те, що Господь наказав, бо я знаю, що Господь 
не дає заповідей дітям людським без того, щоб не при-
готувати шлях для них, аби вони могли виконати те, що 
Він наказав їм” (1 Нефій 3:7).

Незадовго до цих слів він переклав такий вірш: “Але, 
дивіться, я, Нефій, покажу вам, що лагідні милості Госпо-
да огортають усіх, кого Він обрав, через їхню віру, щоб Ф
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зробити їх сильними і навіть надати їм рятівну силу” 
(1 Нефій 1:20).

Так, основна думка Книги Мормона—і життя пророка 
Джозефа—що слабкі, які смиренно шукають Господа 
з вірою, стають сильними, навіть могутніми, в роботі 
Господа. Це зміцнення відбуватиметься навіть у, здава-
лося б, незначних речах.

Наприклад, Джозеф, не дуже грамотний у письмі, 
виправив написання імені Коріантумр (див. Геламан 
1:15), зроблене його головним писарем Олівером Кауде-
рі. Коли вперше Джозеф продиктував це ім’я Оліверу, той 
написав Коріантуммер. Це було обґрунтовано, тому що 
жодне слово в англійській не має закінчення “мр”. Однак, 
Джозеф, який був достатньо слабким у правописанні, зміг 
прийняти написання, дане йому Господом, і він виправив 
це написання під час перекладу. Зараз ми знаємо, що 
хоча таке написання є незвичним для англійської мови, 
воно є досконало вірним єгипетським написанням і є 
абсолютно прийнятним для єпохи Старого Світу. Джозеф 
не міг знати цього, окрім як через одкровення 6.

Нас може бути зроблено сильними
Диво перекладу Книги Мормона—один з прикладів 

того, як Джозеф через слабкість став сильним. Також 
є інший, більш особистий урок: якщо ми, подібно до 
Джозефа, визнаємо свою слабкість і звернемося у вірі 
до Господа з усім нашим серцем, з переконанням вико-
нувати Його волю, нас також буде зроблено сильними 
через слабкість. Це не обов’язково означає, що слабкість 
буде забрано в земному житті— але означає те, що така 
людина стане сильною завдяки Богу.

Джозеф смиренно визнавав свої недосконалості. Він 
зазначав, що в юні роки він “виявляв слабкості юності й 
недоліки людської натури” (див. Джозеф Сміт— Історія 
1:28). Пізніше він казав святим у Наву, що він “всього 
лише людина, і їм не слід чекати, що [він] доскона-
лий; … але якщо вони терпітимуть [його] слабкості і 
слабкості братів, [він] також терпітиме їхні слабкості” 7.

Джозеф ніколи не претендував на те, щоб бути 
досконалим або непогрішимим, однак він визнавав 
силу Бога, яка проявлялася через нього, коли він діяв 
як пророк: “Коли я говорю як людина, то це лише 
Джозеф, який говорить. Але коли через мене говорить 
Господь, це вже не Джозеф Сміт, який говорить; а 
це—Бог” 8.

Отже через слабкість Джозеф став сильним— 
достатньо сильним, щоб зробити “більше для спасіння 
людей, … окрім Самого Ісуса” (УЗ 135:3), ніж будь- який 
інший пророк за всю історію.

Так само наш незмінний Бог зробить вас і мене силь-
ними через слабкість—якщо ми звернемося до Нього у 
вірі з усією силою серця, як це робив Джозеф.

Уривок з рукопису Книги Мормона, який  
відповідає віршу 1 Нефій 3:7.
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Молитва і смирення
Згідно з Його целестіальним процесом Господь 

дає нам слабкість, що сприятиме тому, аби ми стали 
сильними у єдиний спосіб, який має значення в часі і в 
вічності—через Нього. Він каже: “І якщо люди прийдуть 
до Мене, Я покажу їм їхню слабкість. Я даю людям слаб-
кість, щоб вони були покірними; і достатньо Моєї бла-
годаті для всіх людей, які упокорюються переді Мною; 
бо якщо вони упокорюються переді Мною і мають віру 
в Мене, то Я вчиню так, щоб слабке стало сильним для 
них” (Етер 12:27).

Згідно з цим віршем нам дано слабкість, щоб ми були 
покірними. Ті, хто добровільно упокорюють себе і 
виявляють віру в Нього, стануть сильними. Отже, наше 

смирення перед Богом є необхідною умовою для про-
яву сили і влади Бога в нашому житті.

Є такі, хто “думають, що вони мудрі, і не прислуха-
ються до порад Бога, бо вони відкидають їх геть, при-
пускаючи, що вони знають самі, отже, їхня мудрість є 
безглуздістю, і вона не має користі для них” (2 Нефій 
9:28). Протиотрута для цієї гордовитості—“визнати 
себе нерозумними перед Богом, і спуститися до глибин 
покірності” (див. 2 Нефій 9:42).

З часів своєї юності Джозеф зрозумів, що важливим 
ключем для розвитку покірності є пошук нашого Небес-
ного Батька через щиру, сердечну молитву. Деніел 
Тайлер, один із перших членів Церкви, згадує час, коли 
в Кертленді багато хто відвернувся від Пророка. Брат 
Тайлер був присутній на зборах, де Пророк молився 
разом із зібранням про Господню допомогу, і описав 
цей випадок такими словами:

“Я чув, як моляться чоловіки й жінки …, але ніко-
ли до того часу я не чув, щоб людина зверталася до 
свого Творця так, нібито Він був присутнім і слухав 
подібно до того, як добрий батько слухає слухняного 
сина, який розповідає про свої скорботи. Джозеф у 
той час був неосвіченим, але молитва, яка в значній 
мірі лунала заради людей, які звинувачували його 
у відході від істинного шляху, … містила небесні 
знання й красномовність. … Мені здалося, ніби в ту 
мить зникла завіса, і я міг бачити Господа, який стояв 
лицем до найсмиреннішого з Його служителів, яких 
я тільки бачив” 9.

Через слабкість сила
Коли Джозефу було 17 років, Мороній сказав йому, 

що “Бог призначив мені роботу; і що моє імʼя матиме 
добру і погану славу серед усіх народів, колін і язиків, 
або будуть водночас честити його і безчестити серед 
людей” (Джозеф Сміт—Історія 1:33).

Я впевнений, що в той час багато хто думав, що така 
грандіозна заява була свідченням обману; однак у сьо-
годнішньому світі, де є Інтернет, ім’я цього непомітного 
сільського хлопця дійсно відоме у всьому світі, і про 
нього говорять і добре, і погане.
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Якраз перед тим, як Джозеф і Гайрум Сміт пішли на 
смерть до Картриджа, шт. Іллійнойс, Гайрум прочитав 
вголос Джозефу та іншим, хто знаходився в кімнаті в’яз-
ниці разом з ними, такі слова, загнувши сторінку, на якій 
вони були написані:

“І сталося, що я молився Господові, аби Він дав Іно-
вірцям благодать, щоб вони мали милосердя.

І сталося, що Господь сказав мені: Якщо вони не 
мають милосердя, це не має для тебе значення, бо ти 
був вірним; ось чому твій одяг буде очищено. І тому, що 
ти бачив свою слабкість, тебе буде зроблено настільки 
сильним, що будеш ти сидіти на місці, яке Я приготував 
в оселях Мого Батька” (Етер 12:36–37).

У буквальному розумінні саме через слабкість  
Джозефа було зроблено сильним. Частково скерований 
своєю слабкістю, він з вірою прагнув допомоги Бога і 
був сповнений рішучості діяти згідно з Його волею. Він 
звертався до нашого Небесного Батька у такий спосіб 
протягом свого життя. Як результат, він побачив Перше 
видіння, переклав Книгу Мормона, отримав ключі свя-
щенства, організував відновлену Церкву Христа й приніс 
на землю повноту євангелії Ісуса Христа. Пророк Джозеф 
зростав у силі; його не було миттєво зроблено могутнім. 
Це прийшло до нього, і це прийде до вас і до мене “рядок 
за рядком, приписання за приписанням; тут трохи і там 
трохи” (УЗ 128:21; див. також Ісая 28:10; 2 Нефій 28:30).

Тож не засмучуйтеся; ставати сильним— процес 
поступовий і вимагає терпіння з непохитною рішучі-
стю йти за Спасителем і виконувати Його волю, щоб 
не сталося.

Повернення подарунку
Вільям Тіндейл, який переклав і опублікував Біблію 

англійською мовою в XVI ст., промовив одному осві-
ченому чоловіку, який був проти того, аби Біблія опи-
нилася в руках звичайних людей: “Якщо Бог збереже 
моє життя, то не пройде багато років, як я зроблю так, 
що хлопчик, який тягне плуг, знатиме про Писання 
більше, ніж знаєте ви” 10.

Цікава паралель відбулася через 300 років, коли 
Ненсі Тоул, відома у 1830- х роках подорожуюча 

проповідниця, відвідала Кертленд, щоб особисто 
поспостерігати за “мормонами”. Спілкуючись з  
Джозефом Смітом та іншими провідниками Церкви, 
вона різко критикувала Церкву.

Згідно із записом Тоул, Джозеф нічого не казав, доки 
вона не повернулася до нього і не почала вимагати, 
аби він поклявся, що ангел показав йому, де знайти 
золоті пластини. Він доброзичливо відповів, що взага-
лі ніколи не клянеться! Їй не вдавалося вивести його 
з себе, тож вона намагалася його принизити. “І вам 
не соромно робити такі заяви?— спитала вона. — Вам, 
хто є не більшим, ніж місцевий неосвічений сільський 
хлопець з плугом!”

Джозеф спокійно відповів: “Дар повернувся знову, 
як у давні часи до неосвічених рибалок” 11.

Безпосередньо перед тим, як Джозеф і Гайрум Сміт пішли 
на смерть у Картридж, шт. Іллінойс, Гайрум читав вголос 
Джозефу та іншим [браттям] з цього примірника Книги 
Мормона.
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Отже, слова Тіндейла були наділені передбаченням: 
сільський хлопець з плугом виріс у пізнанні Писань 
більше за будь- яку людину, яка колись жила, окрім 
Спасителя.

Безсумнівно, відновлена Церква і євангелія Ісуса  
Христа—це не робота  Джозефа Сміта, сільського 
хлопця з плугом з американської прерії. Натомість 
це— робота Господа Ісуса Христа, відновлена через 
Джозефа Сміта, Пророка. Мабуть, коли Джозеф обмір-
ковував своє життя, він поділяв спостереження Якова, 
що “Господь Бог показує нам нашу слабкість, щоб ми 
могли знати, що це Його благодаттю і Його поблажли-
востями до дітей людських ми маємо силу звершувати 
це” (Кн. Якова 4:7).

Я знаю, що Джозеф Сміт був і є пророком Бога, який 
став сильним через слабкість. Президентом Бригамом 
Янгом (1801–1877) було сказано: “Мені хочеться кричати 
“Алілуйя!’’ щоразу, коли я думаю про те, що мені поща-
стило знати Джозефа Сміта, Пророка” 12. Хоча у мене не 
було такого привілею у земному житті, я знаходжу втіху 
в поетичному обіцянні, що “Брата Джозефа” знатимуть 
знову мільйони людей” 13. Я глибоко вдячний за Пророка 
і його смирення перед нашим Богом, Який зробив його 
сильним. Мене також обнадіює ця історія і вчення, що 
Господь зробить кожного з нас сильним через слабкість, 
якщо ми так само упокоримо себе перед Ним і вияв-
лятимемо нашу віру в Нього з непохитною рішучістю 
виконувати Його волю. ◼

З виступу “Out of Weakness He Shall Be Made Strong” [“Через слабкість 
він стане сильним”], виголошеного на 70- му щорічному духовному 
вечорі, присвяченому пам’яті Джозефа Сміта, у Логані, шт. Юта, 
США, 10 лютого 2013 р.
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ДЖОЗЕФ: ШВИДКЕ НАБУТТЯ 
ЗНАННЯ І ЗРІЛОСТІ
“Головним у всьому священнослужінні 
Пророка Джозефа був його відносно 
юний вік, незначна формальна освіта і 
його дивовижно швидке набуття знання 
і зрілості. Йому було 14 під час Першого 

видіння і 17—під час першого явлення ангела Моронія. 
Йому був 21 рік, коли він одержав золоті пластини і 

лише 23, коли він завершив переклад Книги Мормона 
(за менш ніж 60 робочих днів). Більше половини одкро-
вень у наших Ученні і Завітах були дані через Пророка, 
коли йому було не більше 25 років. Йому було 26, коли 
було організовано Перше Президентство, і 30— коли 
було освячено храм у Кертленді”.
Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Joseph, 
the Man and the Prophet”, Ensign, May 1996, 71.
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Нам є що покращувати, частина 2:  

Не дозволяйте іншим людям заважати вам отримувати благословення від 
членства в Церкві Христа.

як знайти своє місце  
у Церкві Ісуса Христа
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Бетсі Ванденберге

Від редактора: незважаючи на силу нашої віри в єван-
гелію Ісуса Христа, іноді важко залишатися вірними, 
якщо ми відчуваємо себе зайвими. Нещодавно провідни-
ки Церкви розглядали цю проблему в кількох відео, поєд-
наних назвою Єдність у розмаїтті. У вересневому номері 
Ліягони за 2017 рік у статті “Нам є що покращувати: 
як вітати новоприбулих” обговорюється наша відпові-
дальність бути приязними до інших людей. Ця стат-
тя є другою частиною, і в ній розглядається те, як ми 
можемо брати на себе відповідальність за силу власної 
віри, незважаючи на те, чи відчуваємо себе зайвими.

Пауло (всі імена змінені) вісім років не ходив до 
церкви. Раптом йому зателефонував його єпи-
скоп у Бразилії і запитав, як у нього йдуть спра-

ви. Пауло хотів повернутися, але багато клопотів не 
давали йому знову стати повністю активним. Як міг він, 

усе ще неодружений, не порівнювати себе з іншими, 
тими, хто вже мав сім’ю і дітей? Чи знайде він друзів 
у церкві після такої тривалої відсутності і навіть якщо 
знайде, що вони про нього будуть думати? Чи зможе 
він, як і раніше, відчувати Духа, як під час навернення 
та місії? Чи буде в нього достатньо віри, щоб прийняти 
покликання?

Через місяць після телефонного дзвінка Пауло 
дивився виступ президента Дітера Ф. Ухтдорфа, дру-
гого радника у Першому Президентстві, під назвою 
“Приєднуйтеся до нас” 1. “Той виступ просто вразив 
мене”,— згадував він. А через кілька тижнів він уже сидів 
на церковному паркувальному майданчику, тремтів від 
хвилювання і мовчки молився, щоб мати силу вийти з 
авто і увійти у дім зборів.

“Не все було бездоганно”,— згадує він про свій перший 
рік після повернення. Було нелегко вписатися в загальну 
картину. Однак відчуття звʼязку зі Спасителем і сильне 
бажання отримати храмову рекомендацію допомогли 
йому подолати невпевненість. Він знову почав читати 
Писання і молитися. “Якщо ви не відступаєте, то здобуває-
те силу і можете відчувати, як Господь вас благословляє,— 
радить він тим, кому важко відчути себе прийнятими.—  Я 
маю свідчення, що це Христова Церква, і саме завдяки 
Йому ви зрозумієте, що дійсно до неї належите”.

Історія Пауло містить в собі кілька аспектів, які про-
відники Церкви описують у відеосерії Єдність у роз-
маїтті. Їхні послання дають надію і пораду тим, хто 
відчуває себе зайвими. Іноді ми почуваємося самотніми 
навіть у церкві, але, як вказують ці провідники і члени 
Церкви, є те, що ми можемо робити, аби допомогти 
собі подолати такі випробування, як неприйняття або 
погане ставлення з боку інших людей. Ми можемо 
уникати порівнянь, невпевненості в поступі вперед. 
Ми маємо знати, що повернення завжди можливе, а 
понад усе— слід довіряти Спасителю.

Уникайте порівнянь: в кінці ми всі отримаємо 
благословення

“Коли ви починаєте порівнювати себе з іншими, це 
викликає або пригнічення, або гординю. … Благословен-
ня надходять відразу. Благословення надходять пізніше.  
Я впевнений, що іноді благословення десь зберігаються 
для нас до того часу, як ми пройдемо за завісу. …  
Найголовніше, ми можемо бути впевнені, що обіцяння 
вічного життя призначається кожному”.
—Старійшина Гарі Е. Стівенсон, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів
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Рошель переїхала у скромний будинок на дві сім’ї в 
престижному районі на заході Сполучених Штатів після 
того, як жила певний час в притулку для бездомних. 
Після розлучення вона працювала на двох, а іноді на 
трьох роботах, щоб піклуватися про дітей і мати змогу 
забезпечувати їх їжею та платити за оренду, тож вона 
не була активною в Церкві, й після свого навернення 
вона то з’являлася, то знову зникала.

“Хоча здавалося, що в моєму новому приході у всіх 
справи складалися краще, ніж у мене,—розповідає 
вона,—люди виявляли мені увагу і не зважали на те, як я 
одягаюся. Всі дуже про мене дбали”.

Хоча Рошель переживала фінансові труднощі, вона 
ніколи не ображалася, що комусь живеться легше. “Без-
сумнівно, мені хочеться покращити свою ситуацію, але я 
ніколи не дивилася на будинки моїх сусідів з думкою про 
те, що Бог про мене забув,—згадує вона.—Я відчувала, 
що Він іде поруч, незважаючи на мої хибні вибори”.

Хоча графік роботи Рошель іноді був перепоною, 
провідники приходу і друзі зрештою допомогли їй 
здійснити своє бажання потрапити у храм. “Регулярне 
відвідування храму допомагає мені бути вдячною за те, 
чого я досягнула,—зазначає вона.—Я не переймаюся 
тим, що інші, можливо, випереджають мене”.

Рошель визнає, що їй та її донькам нелегко, і вони не 
є “взірцевою сім’єю СОД”. Однак вона також усвідом-
лює, що “у всіх є проблеми, і що жодна сім’я насправді 
не є досконалою”. Таке ставлення допомагає їй не роз-
зиратися на всі боки, дивлячись на інших, а натомість 
зосереджуватися на власних стосунках з Богом.

“Мої дочки можуть бачити, як євангелія змінила моє 
життя,—розповідає вона.—Я також відчуваю цю різ-
ницю, і настільки зайнята роботою, сім’єю і Церквою, 
що не маю часу для порівнянь. Я просто радію, що іду 
правильним шляхом”.

Залишатися сильними: Христос може вас 
змінювати

“Ця людина, яка сидить поруч зі мною і не звертає 
на мене уваги або навіть хоче пересісти, … не змінює 
реальності того, що Христос відчуває до мене і тих 
можливостей, які я маю у Христі. … Кожна людина має 
бути впевнена, що матиме місце в царстві Бога [і в] тілі 
Христовому, й неуважні, байдужі чи нехороші люди не 
можуть цього заборонити”.
—Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів

З дитинства Матвій відвідував церкву в маленьких 
філіях. Він і його дружина є наверненими з Украї-
ни. Вони звикли мати по кілька покликань і активно 
долучалися до діяльності в громадах СОД, де були 
представники різних національностей, але потім вони 
переїхали до Сполучених Штатів. Великі приходи і від-
мінності в культурі викликали почуття “непотрібності й 
віддаленості,— згадує він.—  Здавалося, що ми не змо-
жемо вписатися в загальну картину. Ми відчували себе 
знехтуваними, бо в неділю нам бракувало духовного 
підйому і спілкування з іншими”.

Їхнє розчарування досягло переломного момен-
ту, коли після переїзду до нового міста Матвій і його 
дружина з нетерпінням чекали на візит місцевого 
провідника священства. Однак він прийшов лише для 
того, щоб попросити їх краще дивитися за своїм дуже 
енергійним малюком під час причасних зборів. Глибо-
ко ображений Матвій вирішив ніколи не повертатися 
до місцевого дому зборів. “Однак було те, що зупини-
ло мене,— каже він.— Я мав свідчення, що це Господня 
Церква і що Спаситель хоче, аби я був у ній. Долуче-
ність до євангелії має наслідки, що переважать будь- 
яку образу або особисті суперечності, які я матиму в 
цьому житті”.

В церкві можуть виникати ситуації, коли ми почу-
ваємося самотніми, відкинутими, або непотрібними. 
Таке явище не є унікальним лише для святих останніх 
днів. Католицький автор Девід Міллз описує труднощі, 
з якими стикаються парафіяни, спілкуючись з тими, 
хто є “заможнішими або біднішими, більше або менше 
освіченими, ніж ви. Вони можуть належати до інших 
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расових, етнічних, або вікових груп, ніж ви”. Автор 
пояснює, що ми можемо не вибирати жодного з них 
в наших різноманітних соціальних мережах. Однак від-
даність релігійним переконанням передбачає спілку-
вання з людьми, яких ми не обираємо, і церква “є тим 
з небагатьох місць, яке можна назвати громадою, а не 
мережею. … Вам треба навчитися любити цих людей 
або принаймні з любов’ю до них ставитися тоді, коли 
вам цього не хочеться” 2. Часто єдиний спосіб подола-
ти цю трудність—неспроможність заблокувати людей 
у своїй релігійній громаді чи відписатися від них— це 
покладатися на Бога.

Матвій зрозумів, що така здатність покладатися на 
божественну силу є вирішальною, якщо хочеш зали-
шатися активним у Церкві. “Єдине, що спонукало мене 
продовжувати ходити до церкви— це моє свідчення 
про Христа,— розповідає він.—  Євангелія важливіша за 
будь- кого з нас. Христос бачить те, чого ми не можемо 
бачити, знає, ким ми можемо стати, і в Нього є підхід 
до кожного”.

Джасмін, член Церкви на півдні Сполучених Штатів, 
каже: “Мені було важко знайти спільну мову з однією 
сестрою у моєму приході, яка, як здавалося, надто  
втручалася в моє життя, і я дозволила, щоб це стало 
приводом віддалитися від церкви”. Але коли турбота 
про свого маленького хлопчика почала переважувати 

непевність щодо того, як її приймуть, коли вона  
повернеться, Джасмін зрозуміла, що настав час “не  
дозволяти ставленню інших людей віддалити її від  
Христа—незалежно від того, відчувала вона чи ні, 
що хтось у приході дивиться на неї зверхньо”. 

Вона розвинула в собі достатньо сил, щоб одні-
єї неділі у буревій вийти з дому і прийти туди, де її 
маленьку сім’ю огорнули обіймами друзів, які могли 
допомогти зростати в Церкві Ісуса Христа. “Я шкодую, 
що пішла з Церкви,— каже вона.—  Але я вдячна, що 
не здалася і пішла далі, бо суть євангелії—це не інші 
люди— і навіть не я. Суть євангелії—це Спаситель”.

Зробіть крок у темряву—світло буде рухатися 
за вами

“Тілесний чоловік і тілесна жінка каже: “Я ніяк не 
можу зробити цей крок [і] ступити у темряву, доки там 
не з’явиться світло і я не побачу, куди йду. Вимога поля-
гає в тому, щоб зробити крок, передчуваючи, що коли 
нога торкнеться землі, то світло буде рухатися”.
—Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів

Іноді новим членам Церкви важко залишатися міцними 
в євангелії, коли у них немає повної впевненості в май-
бутньому. Щоб засвоїти цей аспект віри, Мей- Хсін, домо-
господарці з Тайваню, треба було діяти за євангельською 
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настановою приводити у світ дітей. Це нелегке рішення, 
бо, за її словами, “багато людей у її країні мають лише 
одну дитину або замість дитини заводять домашню 
тварину”. Кожна вагітність вимагала від неї віри, щоб 
зробити крок у невідоме і не зважати на іноді сильний 
критицизм з боку родичів та людей загалом.

Часто, щоб рухатися вперед, необхідно зробити 
крок у невідоме, що може бути страшно для тих, хто 
новий у вірі. Для цього необхідно розвивати довіру до 
того, що Господь їм допоможе на шляху. Старійшина 
Беднар запевняє, що занепокоєння і невпевненість— 
це природні складові процесу навчання й зростання, 
але іноді наші кроки у невідоме— незалежно від того, 
чи включають вони створення сім’ї або повернення до 
активності в Церкві— можуть бути особливо нелегкими, 
бо свідчення приходить після випробування віри (див. 
Eтер 12:6). Мей- Хсін разом зі своїм чоловіком отримали 
таке свідчення після створення сім’ї. “Ми щасливі й дуже 
вдячні за своїх дітей,— каже вона.—  Ми навчилися жити 
ощадливо, допомагати одне одному й любити одне 
одного. Я вдячна, що ми привели їх у світ”.

Часто перші кроки є найтяжчими. “Перший раз, 
[коли ми робимо крок у темряву],— за словами ста-
рійшини Беднара,— ми безсумнівно почуваємося 
трохи невпевненими, навіть трохи наляканими, і це 

природно”. У той час як процес поступу вперед не 
може бути абсолютно безперешкодним (“не буває так, 
щоб не було збоїв”,— пояснює він), ми можемо посту-
пово зростати “рядок за рядком”, а наша віра буде 
неухильно зміцнюватися.

Щоб рухатися вперед, необхідна практика, як радить 
Лазаре з Грузії, навернений у країні, що межує з Росі-
єю та Європою. Навчитися довіряти своїм друзям СОД 
було першим кроком, після чого він погодився прийня-
ти благословення священства. “Після цього я міг перей-
ти до місіонерських уроків”,— каже він. Оскільки віра 
Лазаре в Ісуса Христа зміцнилася, він зробив великий 
крок, охристившись, хоча він і “не мав 100- відсоткової 
впевненості. Але Господь давав мені сміливість на кож-
ній фазі, і я такий вдячний зараз, що зробив це”.

Не здавайтеся
“Люди, які думають, що вони надто багато грішили, 

або надто далеко зайшли, або надто довго не прихо-
дили до церкви і чомусь не можуть повернутися до 
активності, таким я кажу: ніхто не може опуститися 
настільки низько, щоб там не сяяло світло Христа. Це 
неможливо”.
—Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів
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Браян, який зростав у відданій сім’ї СОД у Юті, 
США, мав відчуття, що Церква не для нього. “Мені 
подобалися фантастичні ігри, фільми і рок- музика,— 
розповідає він,— а не скаути, Писання, семінарія і 
спорт”. Як тільки він зміг залишити батьківський дім, 
то переїхав у квартиру і “поринув у світ, у тому числі 
в секс і в наркотики”. Після тривалого періоду того, 
що Браян називає “бунтівним життям і експерименту-
ванням”, він потрапив у фінансові труднощі і батьки 
забрали його додому, хоча він і не повернувся до 
церкви. 

Народження маленької сестрички змусило Браяна 
переглянути свої погляди. Коли він вперше взяв її на 
руки, то, як тепер згадує: “Я знав, що вона не просто 
ще один різновид тварин”. З певною тривогою він 
пішов на благословення немовляти, а коли йому під-
несли причастя, він “передав його, не приймаючи,  
але якась частина його єства відчувала духовний голод 
за причастям”.

Намагаючись розібратися у своїх суперечли-
вих почуттях, Браян почав вести щоденник. “Я 
сидів допізна, описуючи свою духовну дилему,— 
розповідає він,— і здобув свій перший духовний 
досвід, однак не позитивний”. Він відчув, як зла, 
сповнена ненависті й люті сила намагається заволо-
діти його душею. “Після цього,— каже він,— я зро-
зумів, що мені потрібен Господь”. Але зайшовши 
так далеко на манівці, Браян сумнівався: “Чи зможу 
я бути гідним Його допомоги і захисту?” Він також 
сумнівався, чи коли- небудь зможе знову приймати 
причастя.

Дорога назад була важкою. Відмовитися від цига-
рок було нелегко. Знадобилася сміливість, щоб спо-
відатися єпископу, і було важко облишити старих 
друзів та звичний спосіб життя. Його сім’я, дівчина і 
єпископ—усі разом його підтримували, однак Браян 
зрозумів, що найбільше джерело його сили—в Ісусі 
Христі.

“Я побачив, що Господь дуже хоче мені допомогти, 
— згадує він.—  Відкрилися нові можливості, щоб 
замінити старі звички. Чим більше зусиль я докла-
дав, щоб жити за євангелією, тим яснішим ставав мій 
шлях”. Оскільки Браян довіряв Господу і побачив Його 
готовність простити і зцілити, причастя набрало для 
нього більшого значення і допомогло наблизитися до 
Спасителя. “Хоча сотні разів у дитинстві я вживав хліб 
і воду в церкві, тепер я нарешті приймав причастя, як 
мені здавалося, вперше”.

Ніхто не зможе вас замінити
Коли ми виходимо з авто і заходимо в церкву,  

надаємо підтримку іншим членам Церкви, долаємо 
болісні ситуації, живемо за євангелією, не маючи  
повної впевненості в тому, що чекає на нас в майбут-
ньому, і зізнаємося в гріхах,— усі ми йдемо важкими  
й невідомими стежками що ведуть до дерева життя 
(див. 1 Нефій 8).

Наше особисте зобов’язання іти за Спасителем є 
найважливішим для нашого безпечного прибуття до 
пункту призначення. Хоча заохочення, любов і при-
йняття членами Церкви та провідниками є важливими, 
кожен з нас може переживати періоди, коли ми повин-
ні виявляти готовність іти за Спасителем, навіть якщо 
здається, що ми це робимо наодинці.

Займіть своє місце в Церкві Ісуса Христа. Не порів-
нюйте, дайте Христу можливість змінювати вас, робіть 
кроки віри, які принесуть нагороду, і знайте, що ніколи 
не пізно повернутися. “Отже, якщо ви просуватимете-
ся вперед, бенкетуючи словом Христа, і витерпите до 
кінця, ось так каже Батько: Ви будете мати вічне життя” 
(2 Нефій 31:20). ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Дітер Ф. Ухтдорф, “Приєднуйтеся до нас”, Ліягона, лист. 

2013, сс. 21–24.
 2. David Mills, “Go to Church, Meet Annoying People,” Feb. 1, 2017, 

aleteia.org/2017/02/01/go- to- church- meet- annoying- people.
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Євангелія 

Ісуса Христа: 
ПРИТУЛОК  
І ЗАХИСТ

Гетуліо Уолтер Харгер 
е Сільва
Відділ семінарій та інститутів 
релігії

Господь хоче захи-
стити Свій народ. В 
той час, коли Церква 

зазнавала великих переслі-
дувань, Він наголошував на 
важливості збирання Сіону 
“для  
захисту і для притулку  
від бурі” (УЗ 115:6; курсив 
додано).

Цей притулок і захист 
можна мати, якщо ми живе-
мо за євангелією Ісуса 
Христа і “дослідж[уємо] ці 
заповіді” (УЗ 1:37). Отже, 

Зверніть увагу, що завдяки 
голосу Духа Олівер Каудері 
міг захиститися від смерті 
й гріха.

Отримання істини силою 
Святого Духа також захи-
стить нас від приписань 
людських та брехні й обма-
ну Сатани. Господь пообі-
цяв, що “тих, хто є мудрими 
й отримали істину, і взяли 
Святого Духа собі за свого 
провідника, і кого не було 
обмануто—істинно Я кажу 
вам, їх не буде зрубано і 
кинуто у вогонь, але вони 
переживуть той день” (УЗ 
45:57; курсив додано). Сила 
Святого Духа пише істину в 
наших серцях і захищає нас 
від обману.

Але навіть якщо ми 
дослухаємося до спонукань 
Духа, це не означає, що 

давайте дослідимо деякі 
принципи, що містяться в 
Ученні і Завітах, які, якщо їх 
розуміти й жити за ними, 
принесуть нам захист і 
будуть притулком від спо-
кус, зла та інших небезпек, 
з якими ми стикаємося 
сьогодні.

Ми захищені, якщо  
прагнемо Святого Духа

Якщо ми маємо поруч 
Святого Духа,— це може 
бути притулком і захи-
стом від світу. Господь 
пообіцяв, що якщо Олівер 
Каудері буде покладатися 
на дар одкровення, то цей 
дар “визволить тебе з рук 
твоїх ворогів, коли, якби 
не було так, вони б убили 
тебе й привели твою душу 
до знищення” (УЗ 8:4). 
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ми будемо захищені від 
усіх випробувань. У 122- 
му розділі Учення і Завітів 
показано, що навіть коли 
ми гідні, ми можемо мати 
смуток і труднощі. З погля-
ду й мудрості Бога, Який 
“знає все” (УЗ 127:2), “все це 
додасть тобі досвіду і буде 
тобі на благо” (УЗ 122:7).

Ми захищені, якщо 
йдемо за сучасними 
пророками

У той день, коли Церкву 
було організовано, Господь 
заповідав Своїм святим слу-
хатися пророка:

“Ви … повинні прислу-
хатися до всіх його слів і 
наказів, які він даватиме 
вам, коли отримуватиме їх, 
ходячи у всій святості пере-
ді Мною;

Бо його слово ви повинні 
отримувати, як з Моїх влас-
них уст, з усім терпінням і 
вірою.

Бо як будете робити 
це, ворота пекла не пере-
можуть вас; так, і Господь 
Бог розжене сили темряви 
перед вами і зробить так, 
щоб небеса захиталися для 
вашого блага і заради слави 
Його імені” (УЗ 21:4–6).

Вчення у книзі Учення  
і Завіти можуть 
захистити від труд-
нощів, які постануть 
перед нами в процесі 
підготовки до Другого 
пришестя Господа.

Господь каже нам в  
Ученні і Завітах, що “тих, 
хто не захоче почути ні 
голоса Господа, ні голоса 
Його слуг, не звертатиме 
увагу на слова пророків і 
апостолів, буде відсічено 
з- посеред людей” (УЗ 1:14; 
курсив додано).

Захист і безпеку ми буде-
мо мати, якщо дослухаємося 
до вчень сучасних пророків 
і застосовуватимемо їх, бо 
пророки кажуть про наші 
нинішні проблеми й роз-
повідають, що нам потріб-
но робити, аби здолати ці 
труднощі. Яке це чудове 
благословення—мати живих 
провидців Господніх.

В Ученні і Завітах 101:43–
62 Господь використовує 
притчу про оливний сад, 
аби показати, наскільки 
важливо слухатися сучасно-
го пророка. У притчі пророк 
порівнюється з наглядачем 
на башті. У стародавні часи 
люди будували башти, де 
наглядач міг спостерігати 
за землями навколо міста 
і застерігати людей, якщо 
наближався ворог.

Притча починається так: 
“Збудуйте башту, щоб хтось 
міг наглядати за землею 
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навколо і був наглядачем 
на башті, аби мої оливні 
дерева не було зламано, 
коли ворог прийде псувати 
і брати собі плід мого вино-
градника” (вірш 45; курсив 
додано).

Старійшина М. Рассел 
Баллард, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, навчав 
про захист і благословення, 
які ми отримуємо, якщо 
дослухаємося до поради 
сучасного пророка: “Це 
немало, мої брати і сестри, 
мати пророка Бога серед 
нас … Коли ми чуємо пора-

ду Господа, 

висловлену словами Прези-
дента Церкви, наша відпо-
відь має бути позитивною 
і швидкою. Історія показує, 
що коли люди приймали 
пораду пророка, вони мали 
безпеку, мир, процвітання і 
щастя” 1.

Якщо ми слухаємося 
пророків, то маємо не лише 
фізичний захист, але, що 
більш важливо,— духовний 
захист. Це надзвичайно 
необхідно, бо “Сатана праг-
нув ошукати вас, щоб він міг 
скинути вас” (УЗ 50:3). Якщо 
ми слухаємося пророків, 
це захищає нас від філо-
софій світу і “підступн[ого] 
лукавств[а] людей, через яке 
вони лежать у засідці, щоб 
обманювати” (УЗ 123:12).

Ми захищені, якщо  
дотримуємося вірності 
в шлюбі

Господь обіцяє нам, 
що новий і вічний завіт 
шлюбу може бути 
нескінченним (див. УЗ 
132:19). Це вчення під-
несення захищає від 
фальші в стосунках, яка 

зараз заполонила світ. 
Хоча багато голосів у сві-

ті заявляють, що шлюб є 

старомодним, незручним і в 
ньому немає необхідності, 
голос Господа проголошує: 
“Того, хто забороняє одру-
жуватися, не призначено від 
Бога, бо шлюб призначено 
від Бога для людини” (УЗ 
49:15).

Господь навчає нас, як 
захищати свої шлюби: “Люби 
свою дружину усім своїм 
серцем і припадай до неї і 
більше ні до кого” (УЗ 42:22).

Президент Спенсер В. 
Кімбол (1895–1985) пояснює 
всеохоплюючу природу цієї 
заповіді:

“Коли Господь каже всім 
своїм серцем, вже не залиша-
ється місця ні для того, щоб 
розподіляти, ні розділяти і ні 
позбавляти. А для жінок це 
перефразовується так: “Люби 
свого чоловіка усім серцем і 
припадай до нього і більше 
ні до кого”.

Слова більше ні до кого 
усувають всіх і все. Тоді 
подружжя стає найголовні-
шим у житті чоловіка або 
дружини, і ні соціальне 
життя, ні професійні справи, 
ні політичне життя, ніякі інші 
інтереси, люди чи речі ніко-
ли не стануть важливішими 
за супутника життя” 2.
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Господь обіцяє, що “кож-
ний, хто піде і проповідува-
тиме цю євангелію царства, 
і не перестане бути вірним 
в усьому, той не втомиться і 
не затьмариться розумом; не 
втомиться ні тілом, ні кінців-
ками, ні суглобами; і жодна 
волосина з його голови не 
впаде на землю непоміче-
ною. І не будуть вони ані 
голодними, ані спраглими” 
(УЗ 84:80). Зверніть увагу, 
що Господь не звільняє нас 
від труднощів, але обіцяє, 
що ми будемо під Його 
божественною опікою.

Він додає: “Я буду право-
руч і ліворуч від вас, і Мій 
Дух буде у ваших серцях, 
а Мої ангели—навколо 
вас, щоб підтримувати вас” 
(УЗ 84:88). Якщо ми служи-
мо Йому, “станеться, що 
сила буде на тобі; ти мати-
меш велику віру, і Я буду з 
тобою і йтиму перед твоїм 
обличчям” (УЗ 39:12). Ті, хто 
служить на місії всім своїм 
серцем, мають обіцяння, що 
їх буде “благословлено як 
духовно, так і матеріально” 
(УЗ 14:11).

Господь також надає 
захист сім’ям тих, хто слу-
жить: “Я, Господь, даю їм 

Те, що ми бачимо, вели-
кою мірою впливає на нас 
або на добро, або на зло. 
Я вважаю, що саме тому 
Господь застерігає нас в 
наступному вірші з Писань: 
“Той, хто дивиться на жінку 
і пристрасно бажає її, той 
зречеться віри і не матиме 
Духа; і якщо він не кається, 
його слід вигнати” (УЗ 42:23; 
курсив додано).

Аби мати захист від напа-
док ворога, наші очі й серця 
мають бути спрямовані лише 
на подружжя і на Господа. 
Ми не повинні дозволяти 
своїм очам блукати десь або 
бажати когось іншого, крім 
свого подружжя. Нам потріб-
но закрити серце і розум, 
аби захистити їх від такої 
спокуси. Це— Господній 
рецепт успішного шлюбу.

Ми захищені, коли  
служимо на місії

У нас є багато можли-
востей служити в Церкві, і 
Господь “з радістю шану[є] 
тих, хто служить [Йому] в 
праведності та істині до 
кінця” (УЗ 76:5). В Ученні і 
Завітах викладено величні 
принципи про служіння 
на місії.

обіцяння, що Я забезпечу 
їхні сімʼї; і широкі двері буде 
відкрито для них віднині” 
(УЗ 118:3).

А вірним місіонерам 
обіцяно, що “твої гріхи 
прощено тобі, і тебе буде 
навантажено снопами на 
спину” (УЗ 31:5). Це бла-
гословення є захистом для 
наших душ.

Ми захищені, якщо вико-
нуємо закон десятини

В Ученні і Завітах ми 
знаходимо наступне вчення 
стосовно десятини: “Ось, 
нинішнє названо “сьогод-
ні” аж до пришестя Сина 
Людини, і це істинно є днем 
жертвування і днем для 
обкладання десятиною Мого 
народу” (УЗ 64:23).

Я люблю казати, що закон 
десятини суперечить мате-
матиці, бо 90 буде більше 
за 100. Коли ми віддаємо 
Господу 10 відсотків сво-
го доходу, Він обіцяє: “Чи 
небесних отворів вам не 
відчиню, та не виллю вам 
благословення аж надмір?” 
(Maлахія 3:10; див. також 
3 Нефій 24:10).

Аби оцінити, наскільки 
сильною є наша віра, ми 

Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
КА

РТ
ИН

И 
ВИ

БР
АТ

И 
ВС

Е,
 Х

УД
О

Ж
НИ

К 
БР

АЯ
Н 

КЕ
РШ

ИС
НІ

К,
 К

О
ПІ

Ю
ВА

НН
Я 

ЗА
БО

РО
НЕ

НО
; Ф

О
Н 

CL
AU

DI
O

 C
O

NT
RE

RA
S/

NA
TU

RE
PL

.C
O

M
/G

ET
TY

 IM
AG

ES



38 Л і я г о н а

можемо подивитися на своє 
ставлення до закону деся-
тини. Сплата десятини— це 
не питання грошей; це— 
питання віри.

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому 
Президентстві, навчає нас: 
“Завдяки нашому рішенню 
бути платниками повної деся-
тини зараз і завдяки постій-
ним зусиллям слухатися, ми 
зміцнимося у вірі і з часом 
наші серця пом’якшаться.  
Саме ця зміна у нашому сер-
ці, що відбувається завдяки 
Спокуті Ісуса Христа, яка є 
більш цінною за всі гроші й 
речі, дає можливість Господу 
обіцяти платникам повної 
десятини захист в останні дні 
[див. УЗ 64:23]. Ми можемо 
мати впевненість, що буде-
мо гідні того благословення 
захисту, якщо зараз візьмемо 
зобов’язання сплачувати 
повну десятину і постійно це 
робити” 3.

Ми захищені, якщо дотри-
муємося Слова мудрості

Ми живемо в час, коли 
нашому здоров’ю може 
загрожувати багато небез-
печних речовин. Господь, 
знаючи, з чим нам доведеться 

стикатися, навчав пророка 
Джозефа Сміта в 1833 році, 
що “внаслідок зла та злих 
замірів, які існують і будуть 
існувати в серцях змовників у 
останні дні, Я попередив вас 
і застеріг вас, давши вам це 
слово мудрості через одкро-
вення” (УЗ 89:4).

Ті, хто дотримується 
Господнього закону здо-
ров’я, мають обіцяння, що 
вони “отримають здоров’я 
в череві та життєву силу в 
кістках [фізичне здоров’я]; і 
знайдуть мудрість і великі 
скарби знання, саме сховані 
скарби [інтелектуальні та 
духовні благословення]; і 
бігтимуть—і не втомлювати-
муться, і йтимуть—і не слаб-
шатимуть [фізичне здоров’я]”.

І Господь обіцяє безпеку 
тим, хто дотримується цього 
закону: “І Я, Господь, даю 
їм обіцяння, що ангел зни-
щення пройде повз них, як 
повз дітей Ізраїля, і не вбʼє їх” 
(УЗ 89:18–21).

Це обіцяння не озна-
чає, що ми не помремо, бо 
смерть є частиною вічного 
плану. Але “ангел знищення, 
саме той, хто приходить 
карати неправедних за 
їхні гріхи, як в стародавні 

Як і наглядачі на башті,  
пророки дивляться в 
далечінь і застерігають 
про наближення ворогів.
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часи він вразив зіпсованих 
нечестивістю єгиптян [див. 
Вихід 12:23, 29], пройде повз 
святих” 4.

Ми захищені, якщо стоїмо 
у святих місцях

Господь заповідує нам 
знову і знову “стояти у святих 
місцях” (див. УЗ 45:32; 87:8; 
101:22). Безсумнівно, наші 
храми є святим місцем. Пре-
зидент Джозеф Філдінг Сміт 
(1876–1972) навчав:

“Якщо ми усвідомлюємо, 
що ми робимо, тоді ендау-
мент буде для нас захистом 
на все життя—захистом, 
якого не отримує людина, 
яка не йде до храму.

Я чув, як мій батько [Пре-
зидент Джозеф Ф. Сміт] казав, 
що в тяжку годину, в годину 
спокуси він згадує про обі-
цяння, про завіти, які уклав у 
Домі Господа, і вони є захи-
стом для нього” 5.

Разом з храмами каплиці 
й класні кімнати Церков-
них будинків зборів та 
наші домівки є освяченими 
святими місцями. Ці міс-
ця є святими, якщо люди, 
які перебувають у них, 
чисті серцем і живуть за 
заповідями Бога. Коли ми 

дотримуємося заповідей, то 
насолоджуємося супрово-
дом, скеруванням і втішен-
ням Святого Духа. Якщо 
Він може бути нашим 
постійним супутником, 
тоді ми неодмінно будемо 
стояти у святих місцях.

Завершення
В Ученні і Завітах ми 

побачили різні форми захи-
сту, які нам надає євангелія 
Ісуса Христа, якщо ми праг-
немо вивчати ці принципи 
і жити за ними. Ми можемо 
запитати, де знайти цей 
захист.

Господь, виявляючи Свою 
любов і милість святим, 
пообіцяв, що буде з нами: 
“Будьте в доброму гуморі, 
малі діти; бо Я серед вас, і Я 
не покинув вас” (УЗ 61:36). 
“Прислухайтеся, … каже 
Господь Бог ваш, Сам Ісус 
Христос, ваш заступник, 
Який знає слабкості люди-
ни і як допомогти тим, кого 
спокушають” (УЗ 62:1).

Коли ми застосовуємо 
Спокуту і вчення Спасителя 
Ісуса Христа у своєму житті, 
ми можемо отримати захист 
і притулок, які дають нам 
силу полегшувати свої тягарі, 

долати 
свої гріхи 
й труднощі та пере-
творюватися на святих. ◼
Автор живе в Куритибі, 
Бразилія.
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Student Manual, 259.ЗО

БР
АЖ

ЕН
НЯ

 Б
АШ

ТИ
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; Х

РА
М

 У
 С

АК
РА

М
ЕН

ТО
, Ш

Т.
 К

АЛ
ІФ

О
РН

ІЯ
, Х

УД
О

Ж
НИ

К 
СА

НД
РА

 Р
АС

Т



40 Л і я г о н а

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

Я з ентузіазмом брав участь у цер-
ковній Різдвяній ініціативі 2016 

року “Освітити цей світ”. Я чекав 
на виконання щоденних завдань, 
особливо на завдання п’ятого дня: 
“Ісус допомагав хворим, і ви також 
можете”.

Того дня я вийшов з роботи і 
пішов сірими вулицями міста, пла-
нуючи провідати своїх дідуся з 
бабусею. Я був у чудовому настрої. 
Була Різдвяна пора, і весь світ був 
прекрасним. В повітрі лунав дзвіно-
чок збирача пожертвувань. Коли я 
наближався до платформи міської 
електрички, мою увагу привернула 
безпритульна жінка, яка кричала 
тому збирачеві: 

“Ти— обманщик!— кричала 
вона.—  Я голодна. Мені холодно. 
Ти забираєш усі пожертвування 
собі! Ти обманщик!”

Більшість людей не зважали на 
неї, і збирач пожертвувань про-
довжував дзвонити у дзвіночок. Я 
одягнув навушники, але все ж чув як 
жінка кричала: “Ти—обманщик! Я— 
голодна! Мені холодно”.

Я згадав, що у кишені маю 
20- доларову банкноту. Я подумав 
про те, щоб дати її жінці. “Ні,— 
подумав я.—  Якщо я віддам її 
комусь, то якійсь приємній людині”. 
Тоді Дух нагадав мені про завдання 
і на Кого я намагався бути схожим. 
Ісус був Царем над царями, однак 

Він служив найнижчим з найниж-
чих. Я знав, що маю робити.

Я підійшов до жінки. Вона вже не 
кричала, однак її очі були закриті, 
а по щоках бігли сльози. Я взяв з 
кишені 20- доларову банкноту і дав 
її жінці.

“Важкий день?”— запитав я.
Вона поглянула на мене. “Так”,—

сказала вона.
“Мені шкода”,— сказав я. Я обняв 

її і вона плакала у мене на плечі, 
поки не під’їхала електричка.

ДІЛИТИСЯ ЛЮБОВ’Ю СПАСИТЕЛЯ НА РІЗДВО

Я підійшов до жінки. Вона 
вже не кричала, однак по 

її щоках котилися сльози.

“Дякую,— промовила жінка, коли 
ми прощалися.—  І не лише за гро-
ші. Дякую за обійми. Мені вони 
були потрібні”.

Я зовсім не планував обніматися 
з незнайомою людиною на вулиці, 
але я знаю, що саме так вчинив би 
Ісус. Я вдячний, що Господь дав 
мені можливість служити так, як 
послужив би Він. Ісус допомагав 
хворим, бідним і нужденним. Тож  
і я можу це робити. ◼
Джордан Райт, шт. Юта, США
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Я служила в Каліфонійській 
місії Сакраменто під час  

Різдва 2003 року. Моя напарниця 
і ще дві сестри- місіонерки, з якими 
ми жили в одній квартирі, поча-
ли отримувати подарунки і листи 
від своїх родичів та друзів. Я знала, 
що у мене так не буде.

Моя сім’я, яка жила в Аргентині, 
мала обмежені ресурси, тож їхні 
листи надходили із затримкою в 
два- три місяці. Я жила далеко від 
сім’ї, але була рада під час Різдва 
служити Ісусу Христу.

У Святвечір ми готувалися лягати 
спати, коли одна із сестер сказала 
мені, що хтось залишив пакунки 
під дверима, на яких було написане 
моє ім’я.

“Для мене? Не може бути!”—   

РІЗДВЯНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ МЕНЕ?
Сказала я здивована.

На двох великих коробках було 
моє ім’я, але зворотна адреса не 
була вказана. Я так зраділа, і інші 
сестри також раділи за мене. Я 
відкрила пакунки, а в них було 
повно подарунків, цукерок, дитячих 
малюнків та всього іншого! Я не 
могла стримати сліз.

“Хто міг надіслати мені ці 
пакунки?”—  подумала я. Ніхто з нас 
цього не знав, але всі раділи чиїйсь 
щедрості.

Через кілька днів після Різдва 
я все ще не знала, хто надіслав ті 
пакунки. Тож я зателефонувала в 
офіс місії і запитала в секретарки, 
чи може вона вказати мені ім’я 
загадкового надсилача. Вона сказа-
ла, що члени одного приходу, які 

На двох великих 
коробках було 

моє ім’я, але зворотна 
адреса не була 
вказана.

побажали залишитися невідомими, 
вирішили надіслати мені пакунки 
з Різдвяними подарунками. Я завж-
ди буду вдячна за щедрість членів 
того приходу, що виявили мені 
стільки любові в той Святвечір, і 
за підтримку, яку я отримала під 
час місії.

Я зрозуміла, що кожен член Цер-
кви може допомагати місіонерам— 
хоча вони й знаходяться далеко від 
дому—відчувати себе, як вдома, 
завдяки їхньому підбадьоренню і 
служінню. То було одним з найкра-
щих святкувань Різдва у моєму жит-
ті. Я служила Спасителю і відчувала 
Його любов завдяки членам Його 
Церкви. ◼

Елізабет Андерсен Богадо, Неукен, 
Аргентина
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АІ я, і моя сім’я відчували глибокий 
спокій, коли увійшли в стайню, 

щоб побачити вертеп, в якому 
брали участь живі люди. Тварини 
стояли в стійлах, а чоловік і жінка, 
одягнуті як Йосип і Марія, стояли 
з дитиною, яку жінка тримала на 
руках. Вони були спокійні й зосере-
джені на маляті. Уся атмосфера була 
дуже мирною.

Мої старші діти, дружина і я сто-
яли, в той час як найменша донька 
сіла на купу сіна перед нами. Вона 
поводилася тихо, а її очі були спря-
мовані на немовля. Коли вся сім’я 
була готова йти, я поклав руку на 
плече доньки і прошепотів, що час 
рушати. Вона відповіла, що хоче 
побути з маленьким Ісусом. Її слова 
зворушили моє серце, і я вирішив 
залишитися з нею.

Через кілька хвилин я лагідно 
взяв свою донечку за руку і ска-
зав, що нам треба йти. Вона 
відповіла, що хоче побути ще. 

РІЗДВО ОЧИМА МОЄЇ ДОНЬКИ
Я обняв її і став на коліна поруч 
з нею.

Майже відразу ж я відчув, ніби 
перенісся у часі й був поруч з Марі-
єю та Йосипом. Тоді я зрозумів, 
чому моя донька хотіла залишатися. 
Я відчув, як мене огорнув Дух. У 
тому місці я відчув, що був у при-
сутності Спасителя. Сльози забли-
щали у мене на очах, коли я відчув 
Його любов. Коли нарешті настав 
час іти, я підняв свою маленьку 

дівчинку. Повернувши до виходу, 
я почув, як вона сказала немовляті 
Ісусу “до побачення” і як сильно 
вона Його любить.

Я легко міг злегковажити наго-
дою провести той час з дочкою, 
який плекатиму до кінця життя. Того 
вечора я отримав дар. 
Я відчув себе ближче 
до Бога і відчув Його 
любов до себе. Я 
вдячний за Спасителя 

Моя донька 
поводилася 

тихо, а її погляд був 
спрямований на 
немовля Ісуса.
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і за можливість пам’ятати про Його 
народження. Я знаю, що життя, при-
клад і Спокута Спасителя є чудовим 
даром нескінченної любові Бога до 
всіх Його дітей. Я завжди плекатиму 
цей дар глибоко в своєму серці. ◼
Аарон Адамс, Південна Каліфорнія, 
США

СІМЕЙНИЙ ПОДАРУНОК 
СПАСИТЕЛЮ

З наближенням грудня я була 
заклопотана підготовкою до 

напруженої Різдвяної пори. Упро-
довж чотирьох років святкування 
Різдва відбувалося в нашому домі, 
однак цього року я почувалася 
перевантаженою. Коли ми з чоло-
віком обговорювали все, що необ-
хідно зробити— купити подарунки, 
приготувати їжу і зробити багато 
інших справ,— то вирішили відміни-
ти Різдвяну вечірку і зробити на Різ-
дво щось інше. Ми хотіли зробити 
щось таке, що ми могли принести в 
дар Спасителю.

Упродовж грудня ми проводили 
домашні сімейні вечори, присвяче-
ні життю Ісуса Христа, ходили до 
храму і планували сімейні проек-
ти служіння. Мій чоловік був єпи-
скопом у той час, і ми вирішили, 
що в день Різдва будемо співати 
для всіх вдів нашого приходу. 
Усією сім’єю ми почали репети-
рувати кілька гімнів, які планували 
співати. Мої діти любили співати 
“Маленький Ісус в яслах спав”  
(Гімни, № 117).

На Святвечір ми робили листівки 
з особливими Різдвяними послан-
нями і готували пригощення, щоб 
роздати його тим, кого будемо від-
відувати. Мені було приємно бачити 
нашу сім’ю такою згуртованою і 
щасливою від того, що ми служимо 

іншим з такою любов’ю. Я могла 
відчувати дух Різдва.

В день Різдва нашим дітям хоті-
лося якнайшвидше піти провідувати 
вдів. З кожною відвіданою домівкою 
нам було все радісніше, і здавалося, 
що гімни звучать все краще і краще. 
Коли ми прийшли в останню домів-
ку, то здавалося, що нікого немає 
вдома. Ми почекали кілька хвилин, 
і дітям уже хотілося йти. Згодом до 
нас вийшла літня вдова, в недільно-
му одязі і акуратно причесана. Коли 
вона нас побачила, її очі наповнили-
ся сльозами. Я також розхвилювала-
ся і ледь могла співати.

Коли ми повернулися додому, 
наша п’ятирічна донька сказала, 
що не хоче йти додому, а хоче ще 
співати. Перш ніж я щось відпові-
ла, моя дев’ятирічна дитина сказа-
ла: “Просто ми знову зробимо це 
наступного року!”

Для нашої сім’ї те Різдво було 
незабутнім, бо ми надихали інших 
і виявляли свою любов до Ісуса 
Христа. Коли я розмірковую про 
події того дня, то відчуваю любов 
Господа і згадую Його слова: 
“Поправді кажу вам: що тільки вчи-
нили ви одному з найменших братів 
Моїх цих,—те Мені ви вчинили” 
(Maтвій 25:40). ◼

Марія Апаресіда да Кіяма Сільва, 
Сан- Паулу, Бразилія
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Жозефін Шере
Шт. Пенсильванія, США

З самого народження я жила у 
важких умовах . Моя мати була 
іммігранткою з Ліберії, ми були 
бідні, і в дитинстві я зазнала жор-
стокого ставлення в сім’ї, якій моя 
мати доручила опікуватися мною, 
вважаючи що могла довіряти тим 
людям. Через це мені в житті іноді 
було дуже важко.

Саме завдяки випробуванням 
я твердо налаштована жити за 
євангелією.

Життя важке незалежно від 
того, належите ви до святих 
останніх днів, чи ні. Мені додають 
сили мої стосунки зі Спасителем 
і з моїм сином Еношем. Дотри-
мання завітів, укладених у храмі, 
також додає мені сил.

Істина— це істина, незважаючи 
ні на що. Вам не потрібно спе-
речатися про неї. Вам не потріб-
но доводити її. Вона просто є. 
Вона реальна, і вона є реальною 
для кожного. Вона реальна для 
людей, які живуть у Солт- Лейк- 
Сіті, шт. Юта, і вона реальна для 
людей, які живуть у нетрях Філа-
дельфії. Думаю, це те, що має 
підтримувати нас.

Освячення Філадельфійського 
Пенсильванського храму в 2016 
році дало можливість Жозефін 
відвідувати його щотижня. У храмі 
вона знаходить силу і зцілення, 
щоб справлятися з життєвими 
труднощами.
ЛЕСЛІ НІЛЬССОН, ФОТОГРАФ
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По Ньєн (Феліпе) Чоу, Петра Чоу 
і Одгерел Очір’яв

У грудні минулого року хор з 
Улан- баторського Монголь-
ського Східного і Західного 

колів дійшов до півфіналу в націо-
нальному телевізійному шоу Мон-
голія має талант. Хористи, серед 
яких студенти семінарії та інституту, 
половина з яких колишні місіонери, 
ніколи не думали, що у них з’я-
виться така нагода ділитися своїми 
віруваннями і талантами.

У 2015 році територіальний 
сімдесятник відвідав Монголію і 
провів навчання про те, як Церква 
налагоджує зв’язки з громадськістю. 
Одгерел Очір’яв, президент Улан- 
баторського Монгольського Захід-
ного колу не знав, як діяти в цьому 
напрямку. Тоді в січні 2016 року 
зателефонував його родич і сказав: 
“Я дивився передачу Moнголія має 
талант. … У мене виникло сильне 
відчуття, що ваш хор має взяти в 
ньому участь”.

Президент Очір’яв обговорив цю 
ідею з диригентом хору, сестрою 
Унур’яргал Пурев. Вона і хори-
сти з ентузіазмом підхопили цю 
ідею. Хор став відомим під назвою 

“СІОН”, абревіатура монгольських 
слів дух, віра, розум і єдність.

Перший тур
Для першого туру змагань у берез-

ні 2016 року СІОН виконав попурі 
з двох пісень. Один із суддів сказав: 
“Я бачу, як сяють ваші обличчя! … 
Нам потрібно викласти відео з вашим 
виступом на YouTube, щоб рекламу-
вати цю передачу на весь світ”.

Ще один суддя запитав хористів, 
що вони робитимуть, якщо виграють 
приз у 50 тис. американських дола-
рів. Він був вражений, коли хористи 
відповіли, що хочуть всі кошти пере-
дати у вигляді особливого Різдвяного 
подарунка дитячому будинку.

Другий тур
З 400 учасників СІОН був серед 

200, які пройшли у другий тур, але 
їхній виступ був призначений на 
той самий день, коли проводилася 
молодіжна конфренція для кількох 
колів, у якій брали участь 35 хори-
стів. Хор вирішив їхати на другий 
тур, тож вони орендували автобус і 
після виступу подорожували вісім 
годин до місця проведення моло-
діжної конференції.

З 200 учасників СІОН опи-
нився серед 32, хто вийшов 
у півфінал. Про хор почали 

розповідати в соціальних медіа, які 
мали відношення до шоу Монголія 
має талант.

Півфінал
Щоб підготуватися до півфіналу, 

хор проводив репетиції з 

Відносно невелика  
кількість мешкан-
ців Монголії знає 
про Церкву, але 
цей хор допоміг 

усе змінити.

Монголія  має талант!
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червня по вересень. У день виступу 
хористи прокинулися о 4 ранку. На 
дворі було - 34 градуси по Цельсію. 
Сестра Номуунгерел Енхтувшин, 
хористка, розповідала: “Багато 
хористів застудилися. Але їм стало 
краще після наших молитов за них”.

Люди з усієї Монголії дивилися 
програму і голосували SMS- ками.

Брат Шиїр Пуревдорй сказав: 
“Завдяки цьому телешоу багато 
людей здобувають позитивне став-
лення до Церкви”.

Благословення
Самі хористи також отрима-

ли благословення. Брат Одгерел 
Тумурсух сказав: “Ми присвячували 
хору свою увагу і час упродовж 
цілого року, в той же час ходили на 
роботу й виконували інші повсяк-
денні обов’язки. Хоча було важко, 
ми отримали багато благословень. 

Я навчився керувати своїм часом і 
жертвувати заради Господа”.

Крім того, що зросла віра хори-
стів, вони здобули впевненість у 
собі, краще подружилися і навчилися 
єдності. “Спів у хорі допоміг нам 
навчитися прощати і підтримувати 
одне одного,— сказав брат Гарбаа-
тар Улзіідуурен.—  Ми стали більш 
згуртованими”. Сестра Білгуунзая 
Тунгалагтуул зрозуміла, що ніколи 
не повинна сумніватися в собі або 
думати, що не зможе чогось зробити.

Брат Баяртсогт Лхагваян сказав: 
“Спів у хорі приніс багато благосло-
вень моїй сім’ї і також допоміг мені 
отримати відповіді, які я вже певний 
час шукав.  Наші провідники запро-
понували нам рішення. … Це зміц-
нило моє свідчення про те, що наші 
провідники покликаються Богом”.

“Коли я брала участь у шоу Moн-
голія має талант,— розповідає 

сестра Онон Далайкхуу, то зрозу-
міла, що коли ми підбадьорювали 
і заохочували одне одного— це і 
стало ключем нашого успіху”. Обо-
в’язком сестри Далайкхуу був підбір 
команди, що допомогло їй вдоско-
налити свої лідерські здібності. Вона 
додає: “Ми відчували, що Господь 
нас скеровував і впливав на нас. 
Багато з нас похворіли, були закло-
потані, стомлені або приголомшені. 
Однак, коли ми молилися разом, 
якимось чином ми знаходили більше 
сил і бажання вистояти до кінця”.

Хоча хористи не здобули достат-
ньо голосів, щоб пройти в фінал, 
їхні виступи дали Церкві надзвичай-
ну можливість заявити про себе на 
всю Монголію. Президент Очір’яв 
каже: “Ми слухняно виконували 
це завдання, дане провідниками 
священства, і Господь підготував 
шлях. … Тепер усе місто [Улан- 
Батор] говорить про участь мор-
монського хору в шоу Монголія 
має талант”. ◼

Автори живуть у штаті Юта, 
США, та в Улан- Баторі, 

Монголія.
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Черстан Пікстон

В Росії взимку дуже холодно 
і часто небо затягує хмара-
ми. Через це дні видаються 

похмурими і дещо непривітними. 
Був кінець листопада, і на додачу 
до депресивної погоди я відчувала 
самотність, невідповідність покли-
канню і неспроможність бути хоро-
шою місіонеркою. Мене щойно 
призначили навчати нову напарни-
цю, і хоча сестра Харт була чудо-
вою, тягар, який я відчувала, ставав 
ще тяжчим через те, що я мала біль-
ше вивчати мову, бути прикладом 
і знайти когось— будь- кого—щоб 
навчати євангелії.

Ми щойно дізналися, що наш 
новий президент місії буде про-
водити зональну конференцію в 
Єкатеринбурзі— на відстані п’ятиго-
динної подорожі від нашого району 
в Пермі. На світанку грудневого 
ранку ми з сестрою Харт вирушили 
на залізничну станцію.

Поки ми чекали, я роздумува-
ла про свої почуття. Я думала, що 
наближаються свята, а мені так 

хочеться бути зі своєю сім’єю. 
Радість від перебування на місії 
потьмяніла і в мене не було від-
чуття, що я багато чого досягнула 
за 9 місяців місіонерської роботи. 
Нарешті було оголошено про при-
буття нашого потягу, тож ми зайшли 
у вагон і зайняли свої місця. Я 
полинула думками до Спасителя. Я 
закрила очі й молилася, щоб знати, 
як позбутися тих поганих почуттів і 
більше зосередитися на Ньому.

На зональній конференції 
наступного дня виступ президента 
Руста був прекрасним і зворушли-
вим. Коли сестра Руст почала 
виступати, вона розповіла просту 
історію про те, що Спаситель—це 
пастир, Який пішов і повернув 
до кошари заблукалу вівцю. Вона 
розповідала про жертви, на які Спа-
ситель пішов заради нас, і в кінці 
вона склала потужне свідчення про 
можливість, яку ми, місіонери, має-
мо, служити Йому, приводячи загу-
блених овець до кошари. Сестра 
Руст запропонувала нам подумати 

про те, який дар ми можемо прине-
сти Спасителю на Різдво.

Коли вона звернулася із цим 
закликом, я відчула сильне спону-
кання, що дар, який я можу зробити 
Спасителю,— це просто говорити з 
більшою кількістю людей. До того 
моменту мені було страшно почати 
розмову з незнайомими людьми— 
особливо російською! Я не хотіла, 
щоб вони думали, що я не дуже 
розумна, бо не розумію їх, тож 

Я відчувала, що не 
відповідаю своєму 
покликанню місіо-
нерки. Що я могла 
робити, щоб пере-
стати думати про 

себе й почати дума-
ти про Спасителя?

Mій дар Спасителю
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було легше просто взагалі нічого 
їм не казати. Однак в той момент 
я точно знала, що треба робити. 
Мені треба було перестати думати 
про себе і почати думати про моїх 
братів і сестер. Я поставила за мету 
поговорити з кимось про євангелію 
під час кожної поїздки громадським 
транспортом, які я матиму до кінця 
місяця, і зробити це моїм Різдвяним 
подарунком Спасителю.

Коли наступного ранку ми з 
сестрою Харт сіли на потяг, щоб 
повернутися до Пермі, я почала 
працювати над своєю метою, роз-
мовляючи з людьми, які сиділи 
поруч зі мною. 
Вони були не 
дуже заці-
кавлені в 

тому, що я розповідала, але при-
наймні я спробувала!

Кожного дня я старанно пра-
цювала над своїм дарунком для 
Спасителя і поступово помітила, 
що відчуваю більше щастя і більше 
впевненості— я помітила, що краще 
виконую своє місіонерське покли-
кання. Настало й минуло Різдво, але 
я вирішила, що буду продовжувати 
розмовляти з людьми. Я почала 
розмовляти з ними не лише в гро-
мадському транспорті, але також на 
вулицях, у магазині, в бібліотеці і 
скрізь, де б ми не ходили.

Ми не знайшли слухачів завдяки 
моїм розмовам, 

однак я 
відчувала, 

що сію зерна євангелії. Ми подру-
жилися з водіями автобусів, людьми 
в місцевому продуктовому магазині 
та іншими людьми. Найкращим 
у цьому є те, що коли ми знову з 
кимось зустрічалися, ми часто бачи-
ли їх усміхненими, і вони першими 
віталися з нами. Я вірю, що ті зерна, 
які ми посіяли, одного дня розквіт-
нуть, коли у тих людей з’являться 
нові можливості дізнатися про єван-
гелію. Небесний Батько працює 
потрошку й непомітно, а іноді все 
почитається з простого “Привіт!”

Пригадуючи ту поїздку потягом 
до Єкатеринбурга, я зрозуміла, що 
Небесний Батько відповів на мою 
молитву. Він допоміг мені побачити, 
що місіонерська робота— це думати 
не про себе, а про інших, і коли ми 

ставимо на перше місце не свої 
тривоги і сум, а інших людей, 

то знайдемо щастя, якого всі 
ми прагнемо. Дивовижно, 
наскільки щедрим є Спа-
ситель, бо навіть коли ми 
намагаємося віддати все, що 

маємо, Він благословляє нас і 
обдаровує у сто разів більше. ◼

Автор живе в штаті Айдахо, США.
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Девід Діксон
Співробітник редакції церковних журналів

Слова “відступи[тися] на  
заборонені дороги і 
зник[нути]” (1 Нефій 8:28) 

імовірно звучать не дуже оптимі-
стично для більшості з нас, коли 
ми читаємо їх у Книзі Мормона. 
Насправді все навпаки. Дуже легко 
уявити якийсь не дуже щасливий 
кінець для цієї групи людей, описа-
ної у видінні Легієм дерева життя— 
групи, яка скуштувала плід, а потім 
відійшла.

Але у 17- річної Те Ораноа М. з 
Нової Зеландії інший погляд. “Мене 
надихає у цьому вірші те,— каже 
вона,— що там не сказано, що вони 
зникли назавжди”.

Яке надзвичайне бачення! І його 
здобуто завдяки особистому дос-
віду. “Я сама колись відійшла від 
Церкви,— розповідає вона,— але 
змогла повернутися”.

Відхід
Те Ораноа виросла в Церкві і 

розповідає, що здобула особисте 
свідчення і навіть встановлюва-
ла духовні цілі. “Однак свідчення 
згасло”,— каже вона.

Якимось чином вона уподібни-
лася до Амулека, зокрема в тому, як 
він розповідав про себе мешканцям 
Аммонійги: “Я закамʼянів серцем, 
бо мене кликали багато разів, а я 
не хотів слухати; отже, я знав про 
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це, але все- таки я не хотів знати” 
(Aлма 10:6).

Для Те Ораноа цей вірш з Писань 
дуже точно описує ситуацію. “Як 
і Амулек я знала про все, що було 
сказано в Писаннях, і Дух казав мені 
робити щось конкретне, але оскільки 
я була трохи впертою і трохи гордо-
витою, я не виконувала цього. Зго-
дом моє свідчення почало згасати”.

У кінці історія Амулека стає 
для Те Ораноа більше, ніж знайо-
мою. Вона стає також переломним 
моментом у поверненні на істинний 
шлях.

Теплі спогади
Навіть коли її віра охолола, дівчи-

на все ще плекала приємні спогади 
про минулі події. Те Ораноа ніколи 
не забувала, що відчувала, коли від-
відувала храм з групою молоді або 
поїздки на молодіжну конференцію.

“Був взірець, розповідає вона.—  
Я мала дуже хороші відчуття, коли 
приходила до церкви, але я не почу-
вала себе добре, коли не ходила до 
церкви”.

Нарешті настав день, коли Те 
Ораноа вирішила побачити, чи вона 
зможе знову мати ті приємні почут-
тя. Найперше, що вона зробила,— 
прочитала виступи з останньої 
конференції.

Виступ “Навчатися від Алми і 
Амулека” президента Дітера Ф.  
Ухтдорфа, другого радника у 
Першому Президентстві, під час 
жовтневої генеральної конферен-
ції 2016 року щось пробудив у 
душі Те Ораноа. Коли президент 
Ухтдорф описував, як віра Амулека 
ослабла, дівчина помітила, як точ-
но це описувало її життя і почуття. 
Їй як ніколи раніше пригадалася 
радість, яку вона мала, коли віра 

Шлях назад не завжди легкий,  
але він завжди є.

Вона знову  
знайшла свою віру 
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була сильнішою. Раптом їй захотілося все 
змінити.

“Я сподівалася, що знайду те, що знову 
розпалить вогонь мого свідчення,— каже 
дівчина,— тож я прочитала виступ президента 
Ухтдорфа і дійсно відчула палання!”

Мрія про вічність
Шлях Те Ораноа назад до віри не був 

завжди легким, але є особливе світло в кінці 
тунелю, що спонукає продовжувати рух: надія 
мати вічну сім’ю.

“Сім’ї можуть бути навіки разом,— каже 
вона.—  Це моя найбільша мрія, моє найбіль-
ше сподівання в житті. Кожного разу, коли я 
дізнаюся про щось або знаходжу важке для 
розуміння вчення, то намагаюся співвіднести 
його з вічними сім’ями. Наприклад, чому Спо-
кута Ісуса Христа важлива для мене? Для одні-
єї мети: мені потрібна Його Спокута у житті, 
аби я була гідна увійти до храму й запечатати-
ся зі своєю сім’єю на всю вічність”.

Повернутися до Бога
Мабуть варто пам’ятати, що люди у видінні 

Легія, які відпали після того, як скуштували 
плід, дійсно його скуштували. Вони неодмін-
но знали, наскільки він хороший, навіть якщо 
це й тривало дуже недовго. І вони можуть 
знову про це дізнатися. Саме таку надію має 
Те Ораноа в своєму житті і радить це іншим.

“Вам не треба і далі йти тими забороне-
ними дорогами до кінця свого життя,— каже 
вона.—  Ви можете повернутися до Господа, 
коли захочете”. ◼

“Ви можете  
повернутися  

до Господа,  
коли 

захочете.”
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Колядування не є Різдвяною 
традицією в Аргентині. 
Насправді Різдво там дуже 

відрізняється від традиційного засні-
женого пейзажу, який спадає вам на 
думку. Оскільки ми живемо в півден-
ній півкулі, Різдво завжди викликає 
у мене асоціацію з великим фрукто-
вим салатом!

Тож коли мої батьки запропо-
нували, щоб ми пішли колядувати 
всією сім’єю, ми з братами і сестра-
ми відчували суміш збентеження і 
радості. Ми не були впевнені, що 
маємо видатні музичні здібності, тож 
вирішили приготувати печиво, щоб 
у людей, яких ми будемо відвідувати, 
була хоча б причина для усмішки.

Чоловік на ім’я Хоакін був у 
нашому приході так довго, скільки 
себе пам’ятаю. Того грудня він дуже 
захворів і більше не міг приходити на 
причасні збори. Мій тато і брати були 
серед тих, хто в неділю після церкви 
приносив йому причастя в лікарню.

МАГІЯ  

Різдвяних 

У неділю перед Різдвом уся наша 
сім’я застрибнула в автівку, щоб 
відвідати Хоакіна, сподіваючись, що 
ми принесемо йому тепло Різдвя-
ного духа. Коли ми приїхали, мед-
сестра показала, де він знаходився. 
Біля його ліжка лежали Писання і 
гімни, ніби він нас чекав.

Було видно, що він дуже зрадів 
нашому приходу, і всі ми відразу ж 
відчули таку ж любов до нього. Мої 
брати приготували, благословили 
і дали причастя. Перш ніж піти, ми 
заспівали чудову мелодію гімну 
“В землях Юдеї”: “Слався Господь, 
Слався у Царстві Небеснім. Мир 
всім людям на землі” (Гімни,  
№ 124).

Звичайно ж, відчувалися мир і 
добра воля, що увійшли в наші сер-
ця, коли він назвав нас “aнгелами” 
і подякував за відвідування, хоча 
все, що ми хотіли— це дати йому 
відчути це.
Хулія Г., Буенос- Айрес, Аргентина

ЦІ ПІДЛІТКИ НАВІТЬ НЕ УЯВЛЯЛИ, ЯКУ РАДІСТЬ ВОНИ МОГЛИ ПРИНЕСТИ, ЗАСПІВАВШИ КІЛЬКА ПРОСТИХ ПІСЕНЬ.

колядок
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ОСТАННІ ВІДВІДИНИ ТОГО ВЕЧОРА

Був Святвечір, і я не хотіла іти 
й співати колядки.

Однак моя мама подума-
ла, що буде весело, якщо ми всією 
сім’єю сядемо в нашу стару автів-
ку і поїдемо ковзькими дорогами 
найближчих вулиць, щоб заспівати 
колядки трьом вдовам нашого при-
ходу, а мій тато з радістю підтримав 
її пропозицію.

Я почувалася ніяково. Хто захоче 
нас слухати? Я помру від збентежен-
ня, якщо зустріну когось із знайо-
мих. З незадоволеним бурчанням я 
сіла на заднє сидіння машини разом 
з братом і сестрою.

Перша квартира знаходилася 
лише за кілька кварталів. Ніхто 
не відкрив двері. Ми поїхали до 
наступної людини. Знову ніхто не 
відкрив вері. Я почала потихеньку 
радіти.

Коли ми заїхали на вузеньку  
доріжку, що вела до третього 
будинку, я подумала: “Будь ласка, 
нехай і тут нікого не буде вдома”.

На вулиці вже стемніло. Поки 
мама стукала і чекала, на ґанку було 
темно. Добре. Невдовзі ми будемо 
вдома, де я зможу заховатися в своїй 
спальні.

Раптом засвітилася лампочка біля 
входу, і двері відкрилися. Це мене 
так збентежило. Я не сумнівалася, 
що ми потривожили ту жінку.

“Заходьте, заходьте”,— сказала 
маленька худорлява жінка. Вона 
вказала на своє старе піаніно.

“Ви граєте?— запитала вона у 
мами.—  Давайте будемо співати 
навколо піаніно”.

МАГІЯ  

Різдвяних Її тепле ставлення і ентузіазм  
пом’якшили моє серце. Може 
вона зовсім не проти, що ми при-
йшли. Ми заспівали кілька пісень, 
і вона запропонувала нам гарячий 
шоколад.

“Допоможеш мені?”— попросила 
вона мене. Коли ми увійшли на кух-
ню, я була здивована, побачивши 
красиво накритий стіл з чудовими 
різдвяними прикрасами. Все вигля-
дало так святково! Біля кожного 
прибору лежав маленький, ретельно 
загорнутий пакетик.

“Для кого все це?”—  запитала я. 
Я знала, що вона була самотня.

“Для моїх сусідів,— пояснила 
вона.—  Кожного разу на Різдво 
я запрошую таких, як я—тих, у 
кого немає сім’ї поруч—на Різд-
вяний сніданок і готую невеличкі 
подаруночки”.

Ця ідея спровокувала вибух у 
моєму 13- річному мозку. Моє вперте 
серце наповнилося захопленням. 
Якою прекрасною була ця кімната. 
Якою прекрасною була ця низенька 
старенька сестра. Якою прекрасною 
була моя мама, що привезла мене 
сюди. Нарешті я була щаслива.

Наступного місяця в церкві ця 
сестра знову подякувала нам за 
відвідини. Вона сказала, що ми 
єдині того року згадали про неї. 
Через кілька місяців вона раптово 
померла.

Я пригадую те Різдво і відчуваю 
вдячність за чудових батьків і за ту 
стареньку сестру. Усі вони хотіли 
донести радість Різдва до інших. ◼
Брук К., шт. Юта, США

ЦІ ПІДЛІТКИ НАВІТЬ НЕ УЯВЛЯЛИ, ЯКУ РАДІСТЬ ВОНИ МОГЛИ ПРИНЕСТИ, ЗАСПІВАВШИ КІЛЬКА ПРОСТИХ ПІСЕНЬ.
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У святах є щось таке, 
що покращує можливість 

ділитися євангелією!

Вісім причин того, 
чому Різдво—це 
ЧУДОВИЙ ЧАС 

бути МІСІОНЕРОМ
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Шарлотта Ларкабал
Співробітник редакції церковних журналів

Ви любите своїх друзів. Ви 
любите євангелію. І у вас 
немає жодної ідеї, як поєдна-

ти перше і друге.
Якщо це ваша ситуація, то ви 

не унікальні. Багато людей хочуть 
поділитися євангелією з друзями, 
але вони бояться бути нав’язли-
вими або дивними. Ми можемо 
нервуватися, розповідаючи про 
євангелію.

Однак ніколи не бійтеся! Навіть 
якщо ви ніколи раніше нікому не 
розповідали про Церкву, ваші свята 
можуть бути сповнені безліччю нор-
мальних, легких і простих у здійс-
ненні місіонерських моментів. Як?

Перше, що треба зробити— 
помолитися. Спробуйте попроси-
ти Небесного Батька послали вам 
можливості розповідати про єван-
гелію. Моліться, щоб знати, з ким 
поговорити або кого запросити, і 
моліться, щоб мати сміливість це 
здійснити!

Друге—почніть. І почніть зараз. 
Секрет ось у чому: місіонерська 
робота така легка о Різдвяній 
порі. Чому? Ось вісім причин.

КОЖЕН КРОК ШЛЯХУ

Я розмовляла з сусідкою, яка дуже 
зацікавилася євангелією. Я запрошу-

вала її на спільний захід для молоді, але 
завжди щось заважало. Одного вечора 
я зрозуміла, що не молилася про це. Я 
відразу ж стала на коліна і помолилася, 
щоб Святий Дух був зі мною і скеровував 
мене. Після молитви я чекала на відпо-
відь, але не отримала її. Здивована, я 
спробувала знову помолитися, але цього 
разу я відчула спонукання подякувати 
Богові за всі благословення, які маю. Я 
також молилася про те, щоб мати змогу 
допомагати іншим усвідомлювати, як 
багато благословень вони мають і що всі 
їхні благословення надходять завдяки 
силі Спасителя. У мене було сильне 
відчуття, що скільки б не знадобилося 
часу, мій Небесний Батько буде зі мною 
на кожному кроці шляху, даючи терпіння 
і благословляючи ще більше. Невдовзі 
після тих молитов моя подруга прийшла 
зі мною на спільний захід!

Елора С., 14 років, шт. Аризона, США

2. Запрошувати людей до  
церкви на Різдво— прийнятно.

Щось таке є у Різдві, що 
викликає у людей бажання піти 
до церкви! Це чудовий час роз-
повісти своїм друзям, що вони 
легко можуть піти і подивитися, 
як члени вашої церкви поклоня-
ються Спасителю.

1. Усі люблять хороші 
святкування.

Можливо, ваш приход або 
навіть сім’я планує Різдвяне 
святкування. Запросіть когось 
із друзів разом повеселитися! 
Можливо, там буде пісня або 
послання, присвячені Спасите-
лю, і це буде саме те, що вашо-
му другові необхідно почути.
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ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ДРІБНИЦЯ

Не так давно мій друг з церкви переїхав у інше місто, і я залишився єдиним мормо-
ном у своїй школі. Вчитель Недільної школи нещодавно розповідав нам про те, як 

ми можемо ділитися євангелією зі своїми друзями. Я молився, щоб знати, як я можу це 
робити, і отримав чітку відповідь. Під час розмови з одним другом мова зайшла про його 
ставлення до побачень. Я пояснив, що ходити на побачення не слід раніше, ніж випов-
ниться 16 років і, на мій подив, він також дотримувався подібних поглядів. Здавалося, що 
це дрібниця, але то була справжня відповідь на мої молитви, і моє свідчення про молитву 
зміцнилося.

Девід С., 13 років, шт. Техас, США

5. Вогники і какао—  
повсюди.

Пийте какао або розглядайте 
різдвяну ілюмінацію по місту 
під час домашнього сімейного 
вечора або спільного заходу для 
молоді. Святкові заходи подоба-
ються всім, і це чудовий спосіб 
показати другові, як ви сповідує-
те свою релігію в повсякденно-
му житті.

4. Сім’ї намагаються  
збиратися разом.

Проводити час із сім’єю— це 
важлива Різдвяна традиція, тож 
може бути легко поговорити 
про свою сім’ю, ваші традиції 
святкування і ваші вірування 
про сім’ю.

3. Різдвяні пригощення—це 
чудовий спосіб зробити 
запрошення або єван-
гельське послання навіть 
приємнішим.

Тарілочка печива на дода-
чу до улюбленого уривка 
з Писань? Пиріжок і цитата 
про Різдво? Так, звичайно!
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ПОРА ДЛЯ СВЯТКУВАННЯ
“Це— пора радості! Пора для 
святкування! Чудовий час, коли 
ми визнаємо, що наш Всемогут-
ній Бог послав Свого Єдинона-
родженого Сина Ісуса Христа 
викупити світ! Викупити нас!”
Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий 
радник у Першому Президентстві, “Чи ми 
бачимо Христа в Різдві?” (Різдвяний вечір 
з Першим Президентством, 6 груд., 2009), 
broadcasts .lds .org.

7. Різдво— це прославляння 
Спасителя.

Чого ви чекаєте?
Завдяки євангелії ви знаєте про Ісуса Христа і всю надію, яку Він 

приносить. Це—дивовижний дар, і це те, що ви можете дарувати 
людям. Якщо ви щиро попросите Небесного Батька надати вам можли-
вість ділитися євангелією, Він надихне вас і ви знатимете, з ким пого-
ворити. Різдво— це час, коли ви можете ділитися, дарувати і згадувати 
Ісуса Христа. ◼

8. Є так багато способів  
дарувати і служити о  
Різдвяній порі!

6. Різдвяні мормонські 
послання—чудові й ними 
легко ділитися.

Служіння—це дивовижний 
спосіб бути місіонером, і є так 
багато можливостей служи-
ти іншим людям на свята. Ви 
можете відвідати будинок для 
літніх людей, заспівати сусіду 
колядку або подарувати якісь 
речі місцевому притулку. Ви 
можете знайти ідеї для слу-
жіння в перші 25 днів грудня, 
зайшовши на сайт Mormon .org.

Багато християн будуть 
приділяти трохи більше ува-
ги Спасителю на Різдво. Крім 
того, щоб ділитися ідеями для 
щоденного служіння, сайт 
Mormon.org буде також приді-
ляти особливу увагу вченням 
Спасителя і тому, як можна 
“Освітити цей світ”. Можливо, 
ваші друзі шукають саме цьо-
го, щоб прославляти Христа в 
Різдвяну пору.

Принесіть дух Різдва до 
соціальних медіа, поділив-
шись відео “A Savior Is Born—
Christmas Video”! [Спаситель 
народився—Різдвяне відео]. 
Скільком вашим друзям у 
Facebook сподобається побачи-
ти, як маленький ангел допома-
гає сердитому вахтеру у відео 
“The Reason Behind Christmas” 
[Що ми святкуємо на Різдво] або 
милу історію про безкорисли-
вість у відео “The Coat: A Story 
of Charity” [Пальто: історія про 
милосердя]? Пошукайте ці та 
інші чудові Різдвяні послання, 
якими можна поділитися, на 
LDS.org або на Mormon Channel.



58 Л і я г о н а Ф
О

ТО
ГР

АФ
ІЯ

 В
ІД

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

КОЖЕН З НАС Є  
ГОСПОДАРЕМ  
З А Ї Ж Д Ж О Г О  
Д В О Р У ,  Я К И Й 
ВИРІШУЄ, ЧИ Є 
В НЬОМУ МІСЦЕ  
ДЛЯ ІСУСА!
Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004), 

“Settle This in Your Hearts,” генеральна  
конференція, жовт. 1992 р.



 Г р у д е н ь  2 0 1 7  59

М
О

ЛО
ДІ 

Різдво—це славетна пора року. 
Це також напружений час для 
більшості з нас. Я сподіваю-

ся і молюся, щоб ми не піддалися 
клопотам, які ця пора несе з собою, 
і не зосередили свою увагу на мар-
них речах, пропустивши радість 
святкування народження Святого 
з Віфлеєму.

Ми знаходимо справжню радість 
від Різдва не тоді, коли метушливо 
поспішаємо, намагаючись зробити 
більше. Ми знаходимо справжню 
радість Різдва тоді, коли зосе-
реджуємося о цій порі на 
Спасителі.

Наше святкування Різдва 
має бути відблиском любо-
ві й безкорисливості, яких 

ЯК  
ВІДЧУТИ СПРАВЖНІЙ 
ДУХ РІЗДВА

Президент  
Томас С. Монсон

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

навчав Спаситель. Дарувати, а 
не отримувати—саме в цьому роз-
квітає дух Різдва. Ми з більшою 
добротою ставимося одне до 
одного. Ми з любов’ю допомагаємо 
тим, кому менше поталанило. Наші 
серця пом’якшуються. Ворогів 
прощають, друзів згадують, а Бога 
слухаються. Дух Різдва засвічує 
вікно нашої душі, і ми починаємо 
дивитися на заклопотаний світ та 
більше цікавитися людьми, а не 
речами. Щоб осягнути справжнє 
значення духу Різдва, нам треба 
лише шукати Дух Христа.

Тож даваймо, як давав 
Спаситель. Віддавати себе—це 
святий дар. Ми віддаємо в памʼять 
всього того, що віддав Спаситель. 

Тож робімо подарунки, які мають 
вічну цінність, разом з подарунками, 
які згодом зіпсуються або забудуть-
ся. Наскільки кращим був би світ, 
якби всі ми приносили в дар розу-
міння і співчуття, служіння і дружбу, 
доброту й ніжність.

Коли Різдвяна пора огортає нас 
усією своєю величчю, давайте, як 
колись мудреці в давнину, шукати 
яскраву, особливу зірку, що вести-
ме нас у святкуванні народження 
Спасителя. Давайте всі ми про-
йдемо шлях до Віфлеєму в дусі, 
взявши з собою ніжне, турботливе 
серце, щоб принести його в дар 
Спасителю. ◼

З духовного Різдвяного вечора з Першим  
Президентством у 2013 р.
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“Я молився про дещо  
важливе, однак не знаю, 
чи отримав відповідь.  
Як мені розпізнати її?”

Отримання відповіді на молитви описується 
як процес: спочатку ви вивчаєте питання в 
своєму розумі, потім питаєте Бога, чи ваша 
відповідь є правильною. Якщо ваша відпо-
відь правильна, Господь “промовля[тиме] мир 

[вашому] розуму” (УЗ 6:23).
А якщо у вас немає надзвичайного відчуття спокою? Або 

що робити, коли вам здається, що ви маєте відповідь, але не 
впевнені, чи ця відповідь від вас, чи від Святого Духа?

Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, навчав: “Найчастіше, одкровення приходить 
поступово, з часом, і дається нам відповідно до наших 
прагнень, гідності та підготовки” 1. Воно не завжди прихо-
дить раптово; у більшості випадків воно приходить “рядок 
за рядком, приписання за приписанням” (2 Нефій 28:30), і 
часто вам потрібно зробити крок у певному напрямку до 
того, як ви відчуєте, що отримали повну відповідь. Іноді ви 
можете не отримати відповіді взагалі—саме тоді вам треба 
все ж таки діяти з вірою, що Бог відповість у належний час.

Якщо ви занепокоєні тим, що не знаєте, чи отримана від-
повідь є вашою особистою, чи від Святого Духа, пам’ятайте, 
що найкраща відповідь буде та, що “запрошує і принаджує 
творити добро, і любити Бога” (Moроній 7:13).
ПОСИЛАННЯ
 1. Девід А. Беднар, “Дух одкровення”, генеральна конференція,  

квітень 2011 р.

Прийміть рішення 
і чекайте Духа
Одного разу влітку  
мені здавалося, що  
Господь не відповів на  
питання стосовно важ-

ливого рішення. Я щиро молилася 
кожного дня, щоб знати Його волю  
щодо мене, і я сказала Йому, що я 
хочу робити. Все ще не отримавши 
чіткої відповіді, я прийняла рішення. 
Я відразу ж відчула, як Дух свідчив 
мені, що те прийняте мною рішення 
допоможе зростати і ставати більше 
схожою на мого Небесного Батька. 
Іноді нам потрібно діяти, щоб отри-
мати відповідь—Небесний Батько 
поважає нашу свободу волі і правед-
ні бажання. Якщо ми живемо гідно, 
Його Дух буде скеровувати нас у 
бажаннях, бо вони будуть узгоджу-
ватися з Його бажаннями.
Аманда Х., 16 років, шт. Юта, США

Будьте терплячими 
і спостережливими
Нещодавно я поста-
вила перед собою 
завдання молитися, 
щоб мати можливо-

сті для служіння. Я думала про те, 
як можу допомагати іншим, але, як 
вважала, не отримала спонукання. 
Я почала занепадати духом, коли 
мама поділилася зі мною уривком з 
Писань Алма 5:40: “Усе, що є добро, 
походить від Бога”. Я зрозуміла, 
що спокійні думки про служіння 
насправді й були спонуканнями 
від Святого Духа. Я знаю, що на 
наші молитви завжди надходить 
відповідь; нам просто треба бути 

Відповіді слід розглядати як допомогу і спрямування, а не як офіційне проголошення вчень Церкви.

З А П И Т А Н Н Я  І  В І Д П О В І Д І
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терплячими, спостережливими і 
довіряти Господу.
Лібі Б., 16 років, шт. Орегон, США

Покладайтеся 
на Духа
Коли ви навчаєтеся 
покладатися на Свя-
того Духа і розвивати 
вміння розпізнавати 

спосіб, у який Небесний Батько 
вам відповідає, то ви побачите, 
наскільки досяжним для вас є Дух. 
Його голос спонукає нас настільки 
ніжно, що якщо ми переймаємося 
мирськими речами, то не помітимо 
лагідного нашіптування і відчуттів, 
що йдуть згори. Однак якщо ми 
живемо так, як маємо жити, тоді 
ми завжди матимемо обіцяння  
знати у своєму серці, що про-
мовляє Дух у відповідь на наші 
благання.
Сестра Рібейро, 24 роки, Південна  
Бразильська місія Порто- Алегре

Моліться про допомогу
Я молилася і отримувала відповіді 
на багато питань, але найбільше 
запам’яталися випадки, пов’язані 
з виконанням шкільних завдань. 
Перед одним екзаменом я моли-
лася, щоб заспокоїтися і пригада-
ти весь матеріал, який я вивчила.  
Багато разів я пригадувала цілі 
абзаци, і я знаю, що ніколи не  
змогла б їх пригадати без Його 
допомоги. Він благословив моє 
життя надзвичайно; я ціную силу 
молитви і Його вплив, який відчу-
ваю через неї.
Емілі Б., 18 років, Квінсленд, Австралія

НАТХНЕННЯ 
ПРИХОДИТЬ 
ПОТРОХУ
“Коли ми прагне-
мо натхнення у 
прийнятті рішень, 
Господь лагідно 

спонукає нас. Від нас вимагається 
обдумувати, виявляти віру, працю-
вати, іноді боротися і діяти. Рідко 
повна відповідь щодо вирішальної 
справи або складної проблеми 
приходить вся за один раз. Частіше 
вона приходить потроху, не відкри-
ваючи фінальної картини”.
Старійшина Річард Г. Скотт (1928–2015), з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Learning 
to Recognize Answers to Prayer,” генеральна 
конференція, жовт. 1989 р.

НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ

Спробуйте 
і побачите!
Іноді Господь вимагає, 
щоб ми діяли, покла-
даючись на свою віру, 
перш ніж отримаємо 

повну відповідь. Чи ви хочете зна-
ти, що Слово мудрості—це дійсно 
заповідь від Бога? Тоді дотримуй-
теся його! Чи хочете ви знати, що 
Книга Мормона істинна? Тоді про-
читайте її! Довіряйте обіцянню, що 
міститься в євангелії від Івана 7:17: 
“Коли хоче хто волю чинити Його, 
той довідається про науку, чи від 
Бога вона, чи від Себе Самого кажу”.
Престон О., 19 років, Юта, США

Силою Христа
Я дивилася трансля-
цію “Лицем до лиця” зі 
старійшиною Разбан-
дом і сестрою Оскар-
сон, коли молодь 

ставила таке ж запитання про отри-
мання відповідей. Сестра Оскарсон 
процитувала Мороній 7:16: “Силою 

“Іноді я не відчуваю 
себе гідним любові 
Спасителя. Як мені 
подолати це почуття 
і усвідомити свою  
цінність?”

Надсилайте свої відповіді і, за бажанням, фото-
графію високої роздільної здатності до 15 січня 
2018 року на сайт liahona .lds .org (клацніть на 
“Submit an Article” (Надіслати статтю).

Відповіді можуть бути відредаговані для більш 
стислого чи ясного подання інформації.

і даром Христа … ви можете знати 
досконалим знанням, що це є від 
Бога”. Цей вірш показує нам, що ми 
зможемо знати досконалим знанням 
волю Бога щодо нас. Відчувайте 
Духа і ви будете знати відповідь.

Сара С., 17 років, Санта- Катарина, 
Бразилія
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МІСЦЕ ДЛЯ НАС

ЗНАХОДИТИ НОВИХ ДРУЗІВ
Коли мої батьки сказали, що 

наша сім’я переїжджає, я з раді-
стю чекала на можливість знайти 
нових друзів. Коли ми прибули до 
нового міста, то пішли до церкви. 
Там я відчувала Духа дуже сильно 
і знала, що все буде добре.

Невдовзі після цього я почала 
навчатися в новій школі. Я була 
одна з небагатьох мормонів у школі. 
Коли я увійшла, то мені стало ніяко-
во. Я бачила, що відрізняюся від 
інших учнів.

Перший тиждень я намагалася 
знайти друзів. Але відчувала себе не 
в своїй тарілці! Я намагалася сідати 
біля різних учнів на кожному уроці і 
обідати за різними столами кожного 
дня. Здавалося, що все безуспішно.

Я вирішила показувати своїм 
одноліткам кращий приклад. Я 
зосередилася на виконанні програ-
ми Особистий розвиток і старанно 
вивчала Писання. Старанно працю-
ючи, я краще зрозуміла, що є доч-
кою Бога і що Він мене любить.

Час минав, я продовжувала 
все це робити і згодом помітила 
дещо: я почала знаходити друзів у 
школі. Здавалося, що людей тяг-
не до мене. Вони помічали, що я 
не схожа на всіх. Я зрозуміла, що 
це завдяки тому, що я дала змогу 
моєму світлу сяяти. Мої манери 
відрізнялися від тих, що мали мої 
однокласники, я скромно одягала-
ся, моя мова була пристойною і я 
була доброю до інших.

Ми всі діти Бога. Я така вдячна, 
що дала своєму світлу сяяти, хоча 
я й почувалася ніяково. Я знаю, що 
ми ніколи не самотні, якщо ми на 
Господньому боці! ◼
Ребека С., острів Принца Едуарда, Канада
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ЧИ МОЖУ Я 
ПОДІЛИТИСЯ 
КНИГОЮ 
МОРМОНА?

МОЇ КАНІКУЛИ ВІД ЗАНЯТЬ 
НА ФОРТЕП’ЯНО

НАСТАЛА ВАША ЧЕРГА
Ліягона радо запрошує вас ділитися історіями та думками. Чи є у вас улюблений 
уривок з Писань? Чи отримували ви відповідь на молитву? Чи довелося виявляти 
мужність, щоб жити за євангелією? Надсилайте свою історію на liahona .lds .org 
(натисніть “Submit an Article or Feedback” (Надіслати статтю або відгук).
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Під час спільного заходу для 
молоді нам дали завдання стати 

місіонерами. Ми мали знайти собі 
напарника, поділитися свідченнями 
з нечленом Церкви і подарувати 
нашому другу- нечлену Церкви при-
мірник Книги Мормона.

Після спільного заходу я попро-
сила у мами поради. Вона пообіця-
ла, що Небесний Батько неодмінно 
відповість мені, якщо я буду моли-
тися з вірою і питати у Нього.

Мені знадобилося два тижні, щоб 
знайти людину, яка б прийняла Кни-
гу Мормона. Спочатку мені неодно-
разово відмовляли. Я так втомилася 
від образ, що була готова здатися.

Одного разу я бачила уві сні 
жінку, яка була близькою подру-
гою нашої сім’ї. Уві сні я зрозуміла, 
що саме до неї нам треба прийти з 
моєю напарницею. Прокинувшись, 
я подякувала Господу за допомогу.

На наступному спільному заході 
для молоді ми з напарницею написа-
ли свої свідчення на титульній сто-
рінці книги і приготували тій жінці 
кошик фруктів. Ми пішли до неї 
додому, постукали у двері і зачекали. 
Хоча мені було страшно, що вона 
може відмовити, я сказала собі, що 
треба мати хоч трохи віри. Нарешті 
вона вийшла з радісним обличчям і 
прийняла Книгу Мормона.

Завдяки цьому випадку я зрозу-
міла, що коли маєте трохи віри і 
знаєте, що Небесний Батько поруч, 
ви легко можете відчути, що немож-
ливе стає можливим. ◼
Рапунцель Л., Американське Сомоа

Одного тижня я вирішила оголосити про канікули від занять гри на 
фортеп’яно. Моя вчителька гри на фортеп’яно не погодилася на ці 

канікули, і мама також. Увесь тиждень я не займалася. Я думала, що це 
чудово, бо мала час просто відпочити й зайнятися чимось іншим.

Радість минула в четвер увечері, коли моя мама нагадала мені, що 
наступного дня буде урок гри на фортеп’яно. Я думала, що вирішу  
проблему: я прокинулася на годину раніше і почала займатися. Але  
зрозуміла, що цього зовсім недостатньо, і вже було надто пізно щось 
змінити. Я насолоджувалася свободою вибору, але не подумала про 
наслідки.

Наступного ранку, коли я зустрілася з учителькою, то відразу ж від-
чула наслідки. Мені довелося зізнатися, що я не займалася, а вчителька 
сказала, що мені слід додати той час, який я пропустила, до звичних 
годин репетицій.

Я вдячна за уроки про свободу волі, відповідальність і підзвітність, 
які я засвоїла. Кожен вибір має наслідки, і я зрозуміла, що буду приймати 
кращі рішення, якщо спочатку подумаю про наслідки. ◼
Блейк Х., шт. Юта, США
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Холлі К. Вортінгтон
Ґрунтується на справжніх подіях

“Співайте пісні немовляті- Христу: нехай усі  
відчують вашу турботу” (Children’s Songbook, 51).

Клара так любила традиції своєї сім’ї на Святве-
чір. Спочатку вони їли на обід запечену рибу і 

Різдвяне печиво на десерт. Потім вони ходили на 
Різдвяний базар. Коли вони приходили додому, то 
разом читали Різдвяну історію з Біблії. А перед тим 
як лягати спати, вони вперше вмикали вогники на 
ялинці й кожен відкривав свій подарунок. То був 
Кларин улюблений вечір року. Вона вже не могла 
дочекатися!

І тут мама зробила оголошення.
“Цього року у нас на Різдво буде особлива гостя. 

Ви пам’ятаєте пані Рейнер?
Клара застогнала. “Та сусідка, яку тато минулого 

тижня запросив до церкви?”

“Саме так. Тато якраз пішов за нею”.
Клара плюхнулася на стілець. Як можна почуватися 

невимушено і розважатися, коли в домі хтось сторон-
ній? Святвечір був зіпсований! Що ж, пані Рейнер не 
прийшла до церкви, коли тато її запросив. Може вона 
й зараз не прийде.

Але коли тато увійшов у двері, з ним була “осо-
блива гостя”. Пані Рейнер виглядала стомленою і 
трохи сумною. Клара привіталася з нею. Але їй біль-
ше не хотілося ще щось казати. Під час обіду вона 
просто зосередилася на своїй страві, поки мама і 
тато розмовляли з пані Рейнер.

“Ти коли- небудь брала уроки танців?”—запитав 
тихий голос. Клара бачила, що пані Рейнер чекає на 
її відповідь. Вона кивнула і знову перевела погляд у 
свою тарілку.

Гість на 
Святвечір

То завжди був найкращий вечір  
року. Тепер його зіпсують!
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“Я також,—сказала пані Рейнер таким самим тихим 
голосом.— Який твій улюблений вид танців?”

Клара, розвозячи овочі по тарілці, знизала плечима.
“Мені подобається балет,—сказала пані Рейнер.—  

Я була в танцювальній трупі в університеті. 
Одного року ми були в турне по всій Європі. То 
було дивовижно”.

Клара підвела погляд. То, звичайно ж, було 
дивовижно.

“А що ще вам подобається?”—запитала Клара.
Пані Рейнер злегка усміхнулася. “Грати на піаніно. 

І математика”.
Кларині очі стали великими. “Справді? Математика 

мій улюблений предмет!”
Клара проговорила з пані Рейнер до кінця обіду. 

Вона дізналася, що пані Рейнер здобула ступінь з 

Я виявляю любов моїй сусідці, яка живе  
самотньо, відвідуючи її і малюючи їй малюнки!
Джилл К., 10 років, шт. Каліфорнія, США

математики в коледжі і що вона навчалася, щоб стати 
професором математики, коли познайомилася зі сво-
їм чоловіком. Він прийняв певні неправильні рішення 
і зараз був у в’язниці.

Після обіду Клара була поруч з пані Рейнер, поки 
вони гуляли по Різдвяному базару. А потім, коли вони 
читали Різдвяну історію, вона читала з пані Рейнер зі 
своїх Писань, аби та могла слідкувати за текстом.

Невдовзі настав час розгортати подарунки. Кла-
ра отримала м’якеньку піжаму бузкового кольору. 
Вона не могла дочекатися, щоб одягнути її. Але їй 
було трохи ніяково, що пані Рейнер залишилася 
без подарунка.

Саме в цю мить мама вручила подарунок для пані 
Рейнер. Пані Рейнер сором’язливо усміхнулася і, 
розгорнувши подарунок, побачила в ньому пару 
темно- синіх шкарпеток. Вона поглянула на маму 
зі сльозами в очах. “Дякую. Вам не потрібно було 
щось мені дарувати”.

Клара пішла у свою кімнату і вдягнула свою 
новеньку піжаму. Вона весь час думала про пані Рей-
нер. Було видно, як їй приємно отримати на Різдво 
шкарпетки!

Коли Клара вдягала свої пухнасті шкарпетки, 
вона почула, як зазвучала прекрасна музика. Клара 
побігла вниз і побачила, що мама і тато співають 
різдвяні пісні, а пані Рейнер грає на піаніно. Клара 
приєдналася до них. Коли вона співала, тепле почут-
тя наповнювало її серце. “Здається, не так уже й 
погано мати особливого гостя на Святвечір”, 
—подумала вона.

У неділю пані Рейнер прийшла до церкви і сиділа 
поруч з Клариною сім’єю під час причасних зборів. 
У неї був справді щасливий вигляд. Клара усміхалася, 
співаючи з пані Рейнер з одного збірника гімнів. Може, 
настав час додати ще одну Різдвяну традицію. ◼
Автор живе в штаті Айдахо, США.
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Наша сім’я жила в багатьох місцях по всьому сві-
ту. Ми зустрічалися з великою кількістю різних 

людей і мали багато можливостей розповідати про 
євангелію. Ділячись своїми свідченнями, наші діти 
благословляли життя інших людей.

Коли наші діти були малими, ми жили в Казахста-
ні. Там не було місіонерів у той час. Коли друзі або 
сусіди хотіли дізнатися про євангелію, ми ставали 
місіонерами!

Наша дочка Марні розповіла про євангелію сво-
їй подрузі Альоні. Альона вирішила охриститися з 
дозволу своєї мами, яка пізніше охристилася разом 
з молодшою сестрою Альони. Нещодавно Альона 
уклала шлюб з праведним юнаком у Манхеттенсько-
му Нью- Йоркському храмі, і Марні була там! Вона 
була така рада, що допомогла своїй подрузі дізнатися 
про Ісуса Христа.

Коли ми жили у Вірджинії, США, наш син Кріс 
був у Початковому товаристві. Один з друзів Кріса 
та його сім’я почали зустрічатися з місіонерами. Кріс 
допомагав навчати ту сім’ю. Він готувався до кожно-
го уроку і допомагав відповідати на їхні запитання. 
Сім’я вирішила христитися. Після цього Кріс уже 
ніколи не хвилювався, чи зможе служити на місії. 
Він знав, що зможе!

Якось у наш дім прийшов чоловік, щоб виконати 
певну роботу. Ми з дружиною подякували йому, коли 
все було зроблено. “Ми б хотіли зробити вам подару-
нок”,—сказала дружина. Вона дала йому примірник 
Книги Мормона.

Чоловік засмутився. Він не розумів того, у що ми 
віримо. Він думав, що ми не віримо в Ісуса Христа.

Кріс сміливо склав своє свідчення тому чоловікові. 
Він сказав, що належить до Церкви Ісуса Христа  
Святих Останніх Днів. Він сказав, що вірить в Ісуса.

Багато дітей Небесного Батька не знають про єван-
гелію. Інші не розуміють, що ми віримо в Ісуса. Цим 
людям потрібен хтось, хто буде добрим і поговорить 
з ними. Ми можемо бути відважними і ділитися своїм 
свідченням. Ми можемо допомагати іншим дізнавати-
ся про Ісуса Христа! ◼

Будь сміливим  
Старійшина  

Пол Б. Пайпер
Сімдесятник

і РОЗПОВІДАЙ!
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Святі збудували прекрасне місто в Долині Солоного озера і присвятили 40 років побудові Солт- 
Лейкського храму. Церква дуже зросла з тих давніх часів. Зараз нараховується 156 збудованих храмів  
по всьому світу, а Книгу Мормона перекладено 110 мовами! Президент Томас С. Монсон є нашим  
пророком у цей час. Як ти можеш допомагати в зростанні Церкви?

Церква сьогодні
Скористайся цими фігурками, 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

ІЛ
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СТ
РА
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Ї Б
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ТЕ
КЕ

Р

Ми сподіваємося, що тобі сподобається серія фігурок персонажів з історії Церкви у цьому  
році! Ти можеш знайти фігурки персонажів з минулих номерів на сайті liahona .lds .org.

Президент Монсон
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Дарсі Дженсен Морріс
Ґрунтується на справжніх подіях
“Слухняним завжди буду я, бо усіх люблю” (Збірник 
дитячих пісень, с. 71).

Матео подивився на задачу з математики на дош-
ці й швидко записав її у свій зошит. Математика 

була його улюбленим предметом, тож йому дійсно 
хотілося бути уважним. Але він ледь чув, що каже 
пані Сантос, бо його друг Деніел розмовляв.

“Ш- ш- ш! Деніеле, я нічого не чую!”— прошепотів 
Матео. Але Деніел продовжував розмовляти. Згодом 
і пані Сантос почула його.

“Деніеле, ти знову порушуєш тишу,—сказала пані 
Сантос.— Ти вже мав попередження. А зараз тобі 
доведеться дати мені картку”.

Деніел повільно простягнув руку до парти і дав 
їй червону картку. Його плечі опустилися, і він вту-
пився в підлогу. Пані Сантос давала картки учням, 
які добре поводяться і виконують її настанови. 
Учні писали свої імена на картках і кожного дня 
клали їх у банку. Але треба було повертати карт-
ку, якщо поведінка була поганою. Кожної п’ятниці 
пані Сантос виймала картки з банки і переможець 
отримував приз з класної скарбнички! Деніел мав 

ЧЕРВОНА картка
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О- ох! Деніел втратив 
ще одну картку.
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повертати багато карток через розмови, тож його 
ім’я не зустрічалося часто. Матео було неприємно, 
що Деніел втрачає ще одну картку.

На перерві Матео побіг на поле грати в футбол. 
Він побачив, що Деніел самотньо стоїть біля гойдал-
ки. Було зрозуміло, що Деніел плаче. Матео хотілося 
покращити йому настрій.

“Хочеш пограти в футбол?”— запитав Матео.
Деніел нічого не сказав. Матео спробував більше 

з ним поговорити, але Деніел просто відвернувся.
“Якщо ти передумаєш, я буду на футбольному 

полі”.
Матео пішов пограти з іншими друзями, але він 

постійно думав про Деніела. Матео виповнювало-
ся вісім років, і він невдовзі буде христитися. Він 
хотів бути схожим на Ісуса і бути хорошим другом. 
Чи міг він якось допомогти Деніелу не потрапляти 
в халепу?

Наступного дня клас читав історію, розбившись на 
маленькі групи. Але замість того щоб читати, Деніел 
підкидав свою книгу в повітря.

Матео намагався його зупинити. “Деніеле, нам тре-
ба читати книгу, а не гратися нею”.

Деніел знову підкинув книгу. Пані Сантос побачи-
ла, що книга мало не долетіла до стелі. Вона підійш-
ла до Деніела і простягнула руку, щоб взяти картку. 

ІСУС СПЛАТИВ ЗА НАС
Матео сплатив своєю карткою за Деніела, бо він 
піклувався про нього. Ми не можемо сплатити за 
чиїсь гріхи, але Ісус Христос може! Оскільки Ісус нас 
любить, Він сплатив ціну за всі наші гріхи. Коли ми 
робимо щось неправильно, ми можемо покаятися  
і отримати прощення. Ісус може допомогти нам  
стати кращими!

Деніел підійшов до своєї парти. На його обличчі 
відобразилася паніка, поки він шукав.

“О ні! Мабуть, у нього більше немає карток!”— 
подумав Матео. Відсутність карток означала, що 
Деніелу доведеться під час перерви залишатися в 
класі. Матео почав швидко думати. Що він міг зроби-
ти? Тоді з’явилася хороша думка.

“Деніеле,—сказала пані Сантос, якщо у тебе немає 
картки, щоб дати мені, тоді …”

Матео зробив глибокий вдих. “Чи можу я заплатити 
за нього, пані Сантос?”—запитав він.

Клас затих. Ніхто ніколи не просив у неї про таке. 
Матео не знав, що вона відповість.

Пані Сантос була здивована. Потім вона усміхнула-
ся. “Ти дуже хороший друг. Так, ти можеш дати свою 
картку за Деніела”. Матео вручив пані Сантос одну зі 
своїх карток.

“Дякую, Матео”,—сказав Деніел.
“Нема за що!”—сказав Матео. “Чи хочеш ти, щоб 

ми читали разом тепер?”
Деніел кивнув і взяв свою книгу.
Коли Деніел почав читати, Матео відчув тепло і 

радість. Та хороша ідея прийшла від Святого Духа! 
Матео знав, що Ісус хотів, аби він допоміг Деніелу. 
І Матео також відчув Ісусову любов! ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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З виступу 
“Покаяння: 
радісний вибір”, 
Ліягона, лист. 
2016, сс. 121–124.

Як покаяння може допомогти 
мені бути щасливим?

В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А

Старійшина 
Дейл Г. Ренлунд

З Кворуму  
Дванадцятьох 

Апостолів

Коли Він прощає нас,  
ми також можемо  
відчувати радість.

Він радіє,  
коли ми приймаємо 
рішення покаятися.

Ісус може прощати нас,  
оскільки Він сплатив ціну за наші 

гріхи. Він хоче прощати нас,  
бо любить нас.

Покаяння означає,  
що ми відвертаємося від гріха 

і повертаємося серцем  
до Бога.
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К оли старійшині Дейлу Г. Рен-
лунду було 12 років, його сім’я 

жила у Швеції. Одного разу в неділю Стеффан, друг 
Дейла, приніс у церкву велику петарду і сірники. 
Дейл дуже зрадів. Дейл взяв петарду і запалив гніт. 
Він хотів затушити гніт, але обпік свої пальці і петар-
да випала з рук! Дейл і Стеффан з жахом дивилися, як 
гніт продовжував горіти.

Петарда вибухнула! Жахливий сморід наповнив 
каплицю. Дейл і Стеффан швидко позбирали залиш-
ки петарди і відчинили вікна, щоб сморід вивітрився. 
Вони сподівалися, що ніхто не помітить.

Коли люди прийшли на причасні збори, вони таки 
помітили. Запах був настільки сильним, що люди 
не могли зосередитися на зборах. Дейлу було дуже 
ніяково і соромно. Він знав, що зроблене ним засму-
тило Небесного Батька. 

Після церкви президент Ліндберг, президент 
філії, попросив Дейла зайти до його офісу, бо він 
розумів, що щось сталося. Дейл розповів президен-
ту Ліндбергу, як він шкодував через свій вчинок з 
петардою.

Президент Ліндберг був добрим. Він відкрив 
Писання і попросив Дейла прочитати кілька підкрес-
лених віршів. Дейл прочитав: “Ось, хто покаявся у 

своїх гріхах, того прощено, і Я, Господь, 
не пам’ятаю їх більше. По цьому ви можете 

знати, чи покаялася людина у своїх гріхах—ось, вона 
зізнається в них і полишить їх” (УЗ 58:42–43).

Коли Дейл закінчив читати, то побачив, що прези-
дент Ліндберг усміхається. Він відчув, що його було 
прощено. Коли Дейл вийшов із офісу, він відчував 
радість.

Старійшина Ренлунд зрозумів, що він може отри-
мати прощення, коли зробить помилку. Він міг від-
чувати радість, коли каявся і дотримувався заповідей 
Небесного Батька. ◼
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Петарда 
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Знайди для Нього місце
Слова: Ларрі Гіллер
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Ця позначка має бути на кожній окремій копії.
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Ми розмовляли про важли-
вість храму для нашого життя 
і для сім’ї. Ми робили моделі 
храмів з нашими сім’ями.
Діти Початкового товариства 
в одному з приходів Сан- 
Паулу, Бразилія

НАША СТОРІНКА

Ми поїхали на узбережжя, щоб провести там 
відпустку, і з піску ми зробили щит ВП.

Софія, Матіас і Томас О., Аргентина

Я завжди виявляю  
любов своєму брату 
і сестрі, допомагаючи 
їм робити домашні  
завдання. Посміхайтеся!
Бенджамін С., 11 років, 
Кенія

ВСЕМОГУТНІЙ
Усі запитують себе:  

“Хто є всемогутнім?”
Багато людей не знають.

Вони не знають,  
що Він в очах дітей,

У шепоті вітерця,
У серці доблесної людини,
В усмішці рідних людей,

І ви не називаєте Його лише  
“Бог” або “Всемогутній”,
А натомість звете Його …  

“мій Небесний Батько”
Адріана Г., 9 років, Чилі
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Ісус народився у Віфлеємі
І С Т О Р І Ї  П Р О  І С У С А
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Марія та Йосип 
подорожували до 

Віфлеєма. Ісус мав 
ось- ось народитися. 

Так багато людей 
прийшло до Віфлеєма, 
що Марія та Йосип не 

змогли знайти місця, де 
зупинитися. Власник 

одного готелю дозволив 
їм зупинитися в стайні.

Ангел явився Марії і сказав, що 
Бог задоволений нею. Вона стане 
матір’ю Ісуса!

Кім Уебб Рейд
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Ангел сказав пастухам, 
що народився Ісус. Вони 
поспішили, щоб побачити 
маленького Ісуса, який 
лежав у яслах.

Невдовзі народився Ісус. З’явилася яскрава нова 
зірка, яка оповістила всіх, що на землю прийшло 

Світло для світу.
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Ісус прийшов на землю, бо Він любить мене. Я буду йти за Його 
світлом цього Різдва і впродовж усього року! ◼

З Євангелії від Луки 1:26–38; 2:1–20
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“І прийшли [пастухи], поспішаючи, і знайшли там Марію  
та Йосипа, та Дитинку, що в яслах лежала” (Лука 2:16).ІЛ
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Я люблю справу Христову— 
справу чесноти, чистоти і пра-

ведного, неухильного поводження і 
святої ходи.

Я вірю в те, що потрібно вести 
чеснотне, праведне і святе жит-
тя перед Богом і відчуваю, що це 
мій обов’язок—переконувати всіх 
людей, яких я можу переконувати, 
чинити те саме, щоб вони покину-
ли чинити зле і навчилися творити 
добро, щоб вони зупинили свої 
гріхи праведністю.

Зміцнюючи нашу віру, додаючи 
кожну добру якість, що прикрашає 
дітей благословенного Ісуса, ми 
можемо молитися, коли слід моли-
тися; ми можемо любити свого 
ближнього, як самого себе, і бути 
вірними в бідуваннях, знаючи, що 
винагорода за це буде більшою в 
царстві небесному. Яка втіха! Яка 
радість! Дозвольте мені жити жит-
тям праведника, і нехай моя нагоро-
да буде нагородою праведника! …

Як людині, що надзвичайно силь-
но бажає спасіння людям, дозволь-
те мені нагадати всім вам, щоб ви 
прагнули з праведною ретельністю 
до чесноти, святості і дотримання 
заповідей Господніх. Будьте добри-
ми, будьте мудрими, будьте спра-
ведливими, будьте щедрими [в тому, 
чим володієте]; і понад усе, будьте 
милосердними, завжди зайнятими 
добрими справами. …

Будьте лагідними і скромними, 
праведними і чистими. … Будьте 
смиренними і терплячими в усіх 
обставинах життя; тоді наша пере-
мога буде більш славетною.

Ми бажаємо увіщувати наших 

ДОБЛЕСНІ У 
СПРАВІ ХРИСТА
Неможливо бути занадто хорошими.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

братів [і сестер] із сміливістю—бути 
смиренними і сповненими молит-
ви, ходити як справжні діти світла 
і своєї доби, щоб мати благодать 
витримати кожну спокусу і здолати 
кожне зло у гідне ім’я нашого Госпо-
да Ісуса Христа.

Роздуми про те, що кожний має 
отримати згідно зі своєю старанні-
стю і наполегливістю, виявленими у 
винограднику Господньому, мають 
надихати кожного, кого поклика-
но бути священнослужителем цих 
радісних новин. …

Наша довіра—в Бозі, і ми маємо 
рішучість через Його благодать 
підтримувати справу і залишатися 
вірними до кінця, щоб ми могли 
бути увінчані вінцями целестіальної 
слави і ввійти в покій, підготовле-
ний для дітей Божих. …

Неможливо бути занадто хоро-
шими. Терпіння—небесна риса, 
послушність—шляхетна, прощення 
—милостиве, а піднесення—боже-
ственне; і той, хто залишається 
вірним до кінця, в жодному разі не 
втратить своєї нагороди. Добра 
людина витерпить усе до кінця, 
щоби шанувати Христа. ◼
З Учення Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт (2011), сс. 357– 360.

Джозеф Сміт 
(1805– 1844)
Перший Президент 
Церкви



“Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром,
бо побачили очі мої Спасіння Твоє,
яке Ти приготував перед всіма народами,
Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!”
—Лука 2:29–32; див. також вірші 25–35.

ІСУСА ПРИНЕСЛИ ДО ХРАМУ,  
ХУДОЖНИК КРІСТЕН ДАЛСГААРД



Читайте в цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

Мій дар Спасителю

Вісім причин того, чому 
Різдво—це чудовий час 
бути місіонером

ДЛЯ МОЛОДІ

Чи хотіли ви поділитися євангелією зі своїми друзя-
ми, але не знали як? Саме тому Різдвяна пора—це 
найкраща пора року, щоб бути місіонером!

Я була місіонеркою і відчувала невідповідність 
своєму покликанню. Потім я зрозуміла, що 
мені треба перестати зосереджуватися на собі 
й почати зосереджуватися на Спасителі.

с. 48

с. 54

ДЛЯ ДІТЕЙ

Вчення 
Христа
Підготуйтеся до Різдва цього року, 
скориставшись зірками, щоб жити 
за вченнями Ісуса.

с. 72




