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Храм: Господь  
чекає, щоб благословити  
вас тут, сс. 12, 18, 20
Тема спільних заходів на 2018 рік, сс. 24, 50
Сила рад у новому навчальному плані, с. 28
Чому варто захищати традиційні сім’ї, с. 32



ОДНИМ ІЗ 
НАЙВЕЛИЧНІШИХ 

ДАРІВ БОГА ДЛЯ НАС Є 
РАДІСТЬ РОБИТИ НОВІ 

СПРОБИ, ТОМУ ЩО ЖОДНА 
НЕВДАЧА НІКОЛИ НЕ 

ПОВИННА БУТИ КІНЦЕВОЮ.
ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС С. МОНСОН

З послання Першого Президентства, сторінка 4
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24 Ви, молодь і тема  
спільних заходів
Джессіка Гриффіт
Зверніться до цих підказок 
для батьків і провідників щодо 
використання теми спільних 
заходів на 2018 рік під час про-
ведення уроків і заходів.

28 Проводити наради
Майкл Меглебі
Як ми можемо відчути силу 
нарад, коли починаємо 
застосовувати їх на наших 
недільних зборах Мелхиседеко-
вого священства і Товариства 
допомоги.

32 Вічна важливість сім’ї
Старійшина М. Рассел Баллард
Коли ми розуміємо, наскільки 
важливою є традиційна сім’я 
для плану Небесного Батька, ми 
покладаємося на її підтримку.

РУБРИКИ
18 Музика: Прийдіть до храму

Джен Пінборо і Майкл Ф. Муді

38 Портрети віри: Аманда Джирі

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей:  
Мета сотворіння
Президент Н. Елдон Теннер

Ліягона, січень 2018

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого  

Президентства: Дар покаяння
Президент Томас С. Монсон

7 Принципи візитного  
вчителювання: Тримай  
з нею зв’язок завжди, скрізь  
і в будь- який спосіб
Цього року в щомісячних послан-
нях ми зосередимося на принци-
пах візитного вчителювання, 
що допоможе вам краще служи-
ти вашим улюбленим сестрам.

СТАТТІ
8 Дивись і живи

Старійшина В. Марк Бассет
Так само, як генератор мого 
автомобіля, наш дух потребує 
постійної підзарядки, аби ми 
повернулися до небесного дому.

12 Храм спрямовує  
наш погляд вгору
Джин Б. Бінгем
Дізнайтеся, як відвідуван-
ня храму може допомогти 
вам здобути мир і вічну 
перспективу.

20 Обіцяні благословення  
за відвідування храму
Чері Еванс
Ми, батьки, маємо бути кре-
ативними у виконанні своїх 
обов’язків, але благословення 
варті будь- якої жертви.

НА ОБКЛАДИНЦІ
Фотографія освітлення Паризького 
Французь кого храму зроблена  
Крістіною Сміт

7
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44 Передчасне повернення
Дестіні Ярбро
Мені було важко знайти сенс 
у повсякденному житті після 
передчасного від’їзду з місії, але 
потім я зрозуміла, що були інші 
способи продовжити служіння!

48 Як інститут допомагає  
вам вивчати євангелію
По Ньєн (Феліпе) Чоу
Три нові опції допоможуть 
зосередитися на застосуванні 
талантів, щоденників та 
надихаючих запитань, аби 
поглибити вивчення євангелії.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 Тема спільних заходів на 2018 
рік: Учення і Завіти 19:23
Генеральні президентства Товари-
ства молодих чоловіків і Товариства 
молодих жінок

52 Плакат: Мир у Христі

53 Рядок за рядком:  
Учення і Завіти 19:23

54 Тема пісні для спільних  
заходів 2018 р.: Мир у Христі
Нік Дей

56 Вивчайте слова Спасителя
Президент Рассел М. Нельсон
Після вивчення всіх посилань 
у Писаннях, що стосуються 
Христа, ви можете здивува-
тися, наскільки зросте ваше 
свідчення.

60 Футбол, неділі і духовні  
“пірнання животом”
Шарлотта Ларкабал
Чи втратить Вілл своє місце 
в команді, якщо не гратиме в 
неділю?

63 Мій дивний сусід
Саманта Бест
Мої дядько і тітка намагалися 
налякати мене, аби я не розмов-
ляла з сусідом, але він, вірогідно, 
врятував моє життя.

64 Місце для нас

М О Л О Д І

66 Сяйте своїм світлом:  
Ділитися їжею і усмішкою

68 Відповідь для Лючії
Марлен Уоткінс
Лючія була збентежена тим, 
чого навчала вчителька, але 
вона знала, хто допоможе їй 
все зрозуміти.

70 Нехай сяє ваше світло
Президент Томас С. Монсон
Як ви можете бути світлом 
для інших, будучи взірцем?

72 Лукас і образник
Ерік Б. Мердок
Лукасу дуже не подобалося, 
коли його ображали, але чи  
він вчинив правильно?

74 Мороній та механік
Клаудіо Р. М. Коста
Коли поламалася наша автів-
ка, мій син Мороній помолився, 
щоб нам прийшла на допомогу 
потрібна людина.

75 Я можу читати Писання:  
План Бога для мене

76 Історії про Ісуса: Сотворіння
Кім Уебб Рейд

79 Розмальовка: Я— частина  
прекрасного світу

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
в цьому номері 

знайти заховану 
Ліягону? Підказ-

ка: До кого ви 
можете зверта-
тися, щоб отри-
мати відповіді?

44 76

56
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Підпишіться на store .lds .org.
Або зайдіть у розподільчий 

центр, запитайте у провідників 
приходу чи зателефонуйте 

за номером 1- 800- 537- 5971 
(США і Канада).

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.
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48, 56, 68, 70
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Інститут, 48
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Читайте статті та надсилайте свої  
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liahona@ ldschurch .org.
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послання, якими можна 
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португальською та іспан-

ською мовами) на сайті 
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“Наша відповідальність в тому, щоб підятися від 
посередності до компетентності, від провалу до 
успіху,— навчав Президент Томас С. Монсон.— 

Наше завдання— стати якомога кращими. Одним із 
найвеличніших дарів Бога для нас є радість повторних 
спроб, аби нічого не закінчувалося невдачею” 1.

Ми часто пов’язуємо прихід нового року з прийнят-
тям рішень і встановленням цілей. Ми хочемо покра-
щуватися, змінюватися, спробувати ще раз. Можливо, 
найважливіший спосіб, який ми можемо спробувати ще 
раз застосувати— це вдатися, за словами Президента 
Монсона, до “дару покаяння” 2.

У наступних уривках з його вчень, з якими він звер-
тався з того часу, як став Президентом Церкви, Пре-
зидент Монсон радить нам “приклад[ати] спокутуючу 
кров Христа, щоб ми могли отримати прощення наших 
гріхів, і наші серця могли бути очищеними.” 3

Чудо прощення
“Усі ми робили неправильний вибір. Якщо ми ще  

не виправилися в такому виборі, я запевняю вас, що  
такий шлях існує. Цей процес називається покаянням.  
Я благаю вас виправити свої помилки. Наш Спаситель  
помер, щоб наділити вас і мене цим благословенним  
даром. І хоча ця дорога не легка, обіцяння є правдивим: 
“Коли ваші гріхи будуть як кармазин,—стануть білі,  
мов сніг” [Iсая 1:18]. “І Я, Господь, не пам’ятаю їх більше” 
[УЗ 58:42]. Не піддавайте ризику своє вічне життя. Якщо 
ви грішили, чим раніше ви почнете свій шлях назад,  

тим скоріше ви знайдете солодкий мир і радість, які 
приходять разом із чудом прощення” 4.

Повернутися на шлях
“Хоча й вимагається, щоб ми обирали мудро, інколи 

ми робитимемо нерозумний вибір. Дар покаяння, нада-
ний Спасителем, дозволяє нам регулювати наш курс, 
щоб ми могли повернутися на шлях, який приведе до 
целестіальної слави, якої ми прагнемо” 5.

Дорога назад
“Якщо хтось із вас спіткнувся у своїй подорожі, я 

запевняю вас, що є шлях назад. Цей процес називається 
покаянням. Хоч цей шлях і важкий, ваше вічне спасіння 
залежить від нього. Що може бути більш гідним ваших 
зусиль? Я благаю вас прийняти рішення прямо тут і зараз, 
щоб зробити кроки, необхідні для повного покаяння. Чим 
швидше ви це зробите, тим швидше ви зможете відчути 
мир і спокій, і безпеку, про які казав Ісая [див. Iсая 1:18]” 6.

Люди можуть змінюватися
“Нам потрібно пам’ятати, що люди можуть міняти-

ся. Вони можуть позбавлятися поганих звичок. Вони 
можуть каятися в гріхах. Вони можуть бути гідними 
священства. І вони можуть старанно служити Господу” 7.

Станьте знову чистими
“Якщо у вашому житті є щось негідне, існує 

шлях позбутися цього. Припиніть чинити будь- яку 

Президент  
Томас С. Монсон
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Усі ми— недосконалі. Лише застосовуючи дар покаяння, доступний нам 
завдяки жертві Ісуса Христа, ми можемо очиститися від гріха і покра-

щити своє життя. Ви можете обговорити з тими, кого навчаєте, як ми 
можемо “регулювати свій курс” за допомогою покаяння. Наскільки ближче 
вони почувалися до Небесного Батька та Ісуса Христа завдяки позитивним 
змінам, зробленим у житті? Ви можете запропонувати тим, кого навчаєте, 
записати кілька зобов’язань на новий рік і розповісти про їхнє виконання 
одному з друзів, подружжю чи комусь із членів сім’ї.

неправедність. Поговоріть зі своїм 
єпископом. Якою б не була про-
блема, її можна подолати шляхом 
належного покаяння. Ви знову 
можете стати чистими” 8.

Важлива роль Спасителя
“Найважливішим у плані [спасін-

ня] є наш Спаситель, Ісус Христос. 
Без Його спокутної жертви все було 
б загублено. Однак недостатньо 
лише вірити в Нього і Його місію. 
Нам потрібно працювати і навча-
тися, шукати і молитися, каятися й 
удосконалюватися. Нам потрібно 
знати Божі закони і жити за ними. 
Нам потрібно отримати Його спаси-
тельні обряди. Тільки якщо ми буде-
мо це робити, то зможемо отримати 
істинне вічне щастя” 9. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68.
 2. “Вибір”, Ліягона, трав. 2016, с. 86.
 3. Moсія 4:2.
 4. Томас С. Томас С. Монсон, “Три принципи 

вибору”, Ліягона, лист. 2010, с. 69.
 5. “Вибір”, с. 86.
 6. “Виконуйте заповіді”, Ліягона, лист.  

2015, с. 85.
 7. “Бачити інших такими, якими вони 

можуть стати”, Ліягона, лист. 2012, с. 68.
 8. “Сила священства”, Ліягона, трав. 2011, 

с. 67.
 9. “Досконалий шлях до щастя”, Ліягона, 

лист. 2016, сс. 80–81.Ф
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Покаяння—це дар

Дар покаяння не є пода-
рунком, який ви можете 

побачити або доторкнутися 
до нього. Натомість, це той 
дар, який ви можете відчува-
ти. Це означає, що коли ми 
робимо неправильний вибір, 
то можемо покаятися і знову 
відчувати мир та радість.

Небесний Батько та Ісус 
завжди допомагатимуть нам 
покаятися. З’єднайте малюн-
ки з відповідними кроками 
покаяння.

Президент Монсон каже, що 
“нашою є відповідальність за те, 

щоб піднятися від посередності до 
компетентності, від провалу до успіху. 
Наше завдання— стати якомога кращи-
ми”. Багато людей присвячують січень 
встановленню цілей і приймають 
рішення покращитися: більше усміха-
тися, споживати більш здорову їжу або 
навчитися чомусь новому. В той час 
як такі цілі допоможуть вам змінитися 

МОЛОДІ

ДІТЯМ

на краще, найкращий шлях до змін 
пролягає через покаяння.

Хоча покаяння може бути важким, 
воно—дар! Якщо ми покладаємося 
на Ісуса Христа, каючись у гріхах, то 
зможемо зростати і рухатися вперед. 
Президент Монсон казав: “Найважли-
вішим у плані [спасіння] є наш Спаси-
тель, Ісус Христос. Без Його спокутної 
жертви все було б втрачено”. Завдяки 
покаянню ви можете бути омиті й 

Оберіть покаяння

очищені від гріхів та вдосконалювати-
ся, щоб уподібнюватися до Нього.

Подумайте про те, що може заважа-
ти вам ставати такими, як Спаситель. 
Ваша мова? Ставлення до друзів та 
сім’ї? Після того як ви вирішите, що 
можете покращити, помоліться Небес-
ному Батькові й висловіть своє бажан-
ня змінитися. Пам’ятайте, що саме 
завдяки силі Своєї Спокути Ісус Христос 
може вам допомогти в подоланні слаб-
костей. Як навчав Президент Монсон: 
“Дар покаяння, наданий Спасителем, 
робить нас спроможними робити 
поправки у курсі, яким ми рухаємося”.

Ми відчуваємо сум.

Ми молимося Небес-
ному Батькові й 
розповідаємо, що 
сталося, та просимо 
Його допомогти нам 
зробити наступного 
разу кращий вибір.

Ми вибачаємося  
і намагаємося випра-
вити ситуацію.

Ми відчуваємо спокій 
і знаємо, що нас 
прощено.
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Див. також “Вісім міфів 
про покаяння (Eight 
Myths about Repentance)” 
на lds .org/ go/ 1186.

Хоча цілі, встановлені 
на новий рік, можуть 

допомагати нам у зро-
станні, найкращий спосіб 
змінюватися—це каятися.
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П Р И Н Ц И П И  В І З И Т Н О Г О  В Ч И Т Е Л Ю В А Н Н Я

Віра, сім’я, допомога

“Служити”— означає надавати 
служіння, дбати або допома-
гати, такими чином втішаючи 
інших або сприяючи їхньо-
му щастю. Суть візитного 
вчителювання— знаходити 
способи послужити тим, кого 
ви відвідуєте. Ісус Христос слу-
жив усім— завжди і скрізь. Він 
нагодував 5000 чоловік, втішив 
Марію і Марту після смерті 
їхнього брата і навчав Своєї 
євангелії жінку біля криниці. Він 
робив це, бо мав щиру любов.

Наслідуючи Його приклад, 
ми, візитні вчительки, може-
мо більше дізнаватися про 
своїх підопічних та сильніше 
їх любити, пам’ятаючи, що 
любов— це основа всього, що 
ми робимо. Коли ми молимо-
ся, щоб мати натхнення, аби 
знати, як служити їй і сприяти 
зміцненню її віри, “ангели не 

будуть стримуватися, щоб бути 
[нашими] товаришами” 1.

З дня організації Товари-
ства допомоги в 1842 році до 
сьогоднішнього дня служіння 
жінок благословляло життя 
людей. Наприклад, Джоан 
Джонсон, 82–річна вдова і її 
напарниця по візитному вчи-
телюванню відвідують свою 
сусідку, якій виповнилося 89 
років і яка захворіла на пне-
вмонію. Вони побачили, що 
були потрібні своїй сусідці не 
лише раз на місяць, тож вони 
почали відвідувати її кожного 
тижня або особисто, або дзво-
нили по телефону.

Для інших візитних вчите-
льок можливо найкращим, що 
вони можуть зробити упро-
довж місяця— це надіслати 
підбадьорююче послання по 
телефону або електронною 

Суть візитного 
вчителювання— це 
служіння. Ісус служив 
завжди і скрізь. Ми 
можемо робити те 
ж саме.

Служіння
Замість того щоб доносити певне послання,  

на цій сторінці будуть надаватися різні 
принципи, що допомагатимуть нам ефективніше 

служити одна одній. Молячись і прагнучи 
натхнення, ви дізнаєтеся, яке духовне 
послання і служіння потрібне сестрам.

поштою. Встановлення осо-
бистісних зв’язків і вміння 
вислухати з любов’ю— це і є 
суть візитного вчителювання. 
Сучасні технології і постійні 
візити допомагають нам вико-
нувати його завжди, скрізь і 
багатьма способами 2. Це таке 
служіння, яке надавав Ісус.

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви:  

Джозеф Сміт, (2007), с. 460.
 2. Див. Довідник 2: Керування  

Церквою (2010), 9.5.1.

Поміркуйте над цим

Як нам перестати 
хвилюватися через 
те, що “вважається” 

візитним 
вчителюванням, і 

натомість зосередитися 
на тому, що потрібно 

кожній сестрі від її 
візитних учительок?

Тримай з 
нею зв’язок 
завжди, скрізь 
і в будь- який 
спосіб
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Аби я міг рухатися далі, мій 
генератор треба було або 
полагодити, або замінити.

Генератор під’єднується до 
мотора. Дуже важливо, щоб 
автомобіль постійно їхав.

Генератор— це при-
стрій, який перетворює 
механічну енергію 
на електричну.
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Коли я був дитиною, моя сім’я постійно подо-
рожувала між Північною Каліфорнією і Ютою, 
США. Нам не стільки подобалася подорож пусте-

лею, скільки прибуття до місця призначення і радість 
від зустрічі з родичами.

Того літа, коли я відбував на місію повного дня, я зно-
ву поїхав провідати родичів у Юті. Але цього разу ми 
з молодшим братом Девідом подорожували самі. Нам 
було 16 і 18 років на той час. Ми досить часто долали 
той 10- годинний шлях із сім’єю, тож були абсолютно 
впевнені, що цього разу зможемо справитися самі.

Ми відвідали свого дядька Кея, тітку Даяну і двою-
рідну сестру Мішель. Потім, коли Девід вирішив зали-
шитися ще на якийсь час, мені довелося повертатися 
до Каліфорнії самому, щоб потрапити на прийом до 
стоматолога.

Вже наближалася ніч, коли я виїхав зі Спеніш- Форк, 
шт. Юта, щоб розпочати подорож, яка триватиме всю 
ніч. Спочатку все було добре. Невдовзі я повернув з 
траси, яка йшла з півночі на південь, на трасу, яка про-
лягала зі сходу на захід. Я увімкнув фари і помчав крізь 
західну Юту. Я намотував кілометри, ніч у пустелі ста-
вала все темнішою, і я помітив, що мені стає все важче 
і важче бачити дорогу. Нарешті я зрозумів, що мої фари 
світять усе тьмяніше і тьмяніше. Зрештою вони зовсім 
згасли, мотор захлух і авто зупинилося на межі штатів.

Акумулятор сів. Машина не могла рухатися далі. 
Хоча я все робив для того, щоб у мене було достатньо 

пального і навіть розрахував, коли мені треба буде 
спинятися на заправку, я не був готовий до поламки 
в електропостачанні.

Що таке генератор?
Я виховувався батьком, який пишався тим, що 

самостійно ремонтував сімейні авто. Він навчав нас 
автомеханіці, тож я знав, що хороший акумулятор не 
розрядиться, поки машина рухається, якщо тільки немає 
проблеми з генератором. Генератор— це пристрій, 
який перетворює механічну енергію на електричну. Він 
використовує кінетичну енергію працюючого двигуна 
на створення магнітної енергії, яка перетворюється на 
електричний струм, що постійно заряджає акумулятор. 
Це дає можливість фарам, радіо, кондиціонеру та іншим 
електричним пристроям працювати безперебійно. Це 
також допомагає двигуну працювати.

Тож щось сталося з генератором у моїй автівці. Мені 
потрібно було його полагодити або замінити, перш ніж 
я зможу рухатися далі.

У ту добу, коли ще не було мобільних телефонів, 
єдине, що мені залишалося,— це йти пішки. Згодом мене 
підібрав якийсь чоловік і довіз до найближчого міста. З 
телефону- автомата я викликав евакуатор. Я сидів у кабі-
ні з водієм під час годинної поїздки до свого авто. Потім 
я знову сидів з ним, поки ми поверталися до малень-
кого містечка разом з моєю автівкою. Нарешті, через 
чотири години після того, як я вийшов з машини після її 

Старійшина 
В. Марк Бассет
СімдесятникДивись і живи

Коли ми звертаємося до Бога, то 
знаходимо джерело постійного 
духовного оновлення.
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поламки, я знову в ній сидів перед станцією технічного 
облуговування і спав, чекаючи, коли вона відкриється.

Коли прийшов менеджер, він посміявся над тим, що в 
такому маленькому містечку буде необхідна запчастина. 
Він міг подати заявку, але її буде виконано не раніше, 
ніж через два–три дні. Потім він висловив мені свої спів-
чуття. Він сказав, що може поставити мій акумулятор 
на зарядку години на три. Цього буде достатньо, щоб 
доїхати до наступного міста. Можливо, там буде необ-
хідна запчастина.

Після зарядки акумулятора я вирушив у дорогу, 
не вмикаючи нічого, щоб не марнувати дорогоцінну 
електрику. Я доїхав до наступного міста, але і там не 
виявилося необхідної деталі. Цей цикл тривав далі— 
тригодинна зарядка для двогодинної подорожі від 
одного міста до іншого. Завдяки добрим людям в усіх 
містечках, через які я проїжджав, я таки доїхав до бать-
ківського дому, виснажений 30–годинною поїздкою, але 
живий і здоровий.

Духовна манна
Можна провести паралель між моєю поїздкою і пере-

ходом ізраїльтян через пустелю у старозавітні часи. 40 
років ізраїльтяни постійно живилися їжею, яку отри-
мували з небес і яка називалася манною. (Див. книгу 
Вихід, розділ 16, і книгу Числа, розділ 11).

У наш час ми маємо таку ж потребу в небесній 
їжі— духовній їжі. На щастя, ми можемо створити 
духовний генератор, який буде “виробляти” необхідну 
нам “духовну манну”. Оскільки наші духовні потреби 
задовольняються завдяки підтримуванню стосунків з 
Небесним Батьком і Його Сином Ісусом Христом, то так 
само, як ізраїльтяни щодня відводили час на збирання 
фізичної манни, сьогодні ми повинні збирати духовну 
манну за допомогою молитви, вивчення Писань і зусиль 
постійно мати супровід Святого Духа.

З часом ізраїльтяни втомилися збирати фізичну манну 
і “стал[и] вередувати”, згадуючи про те, що вони зали-
шили (Числа 11:4). Якщо ми дозволяємо собі втомлюва-
тися від збирання духовної манни, то можемо помічати, 
як прагнемо того, що не співпадає з нашими найкращи-
ми духовними інтересами. Як і незадоволені ізраїльтяни, 

ми ризикуємо втратити бачення своєї початкової  
мети— прибути до обіцяної землі. Ми можемо навіть 
жалкувати, що взагалі пішли з “Єгипту” (див. Числа 
11:5–6). Згодом наш духовний генератор перестає 
функціонувати, і ми неспроможні рухатися вперед. Ми 
помічаємо, що застрягли, відчуваємо голод і шукаємо 
порятунку. 

Помічати чудеса
Президент Спенсер В. Кімбол (1895–1985) навчав: 

“Іноді здається, що ми сприймаємо Писання як щось 
звичайне, тому що не повністю цінуємо унікальність 
цього скарбу і того, наскільки ми благословенні тим, що 
маємо їх. Здається, що ми настільки звикли до наших 
подій в цьому світі і так звикли чути навчання на єван-
гельську тематику серед нас, що нам важко уявити, що 
щось може бути інакше” 1.

Ми ніколи не повинні легковажити своєю потребою 
щоденно вивчати Писання, молитися і слухатися, бо все 
допомагає нам постійно мати супровід Святого Духа. 
Якщо ми знехтуємо тим, що дає духовний заряд нашому 
життю, втомимося від цього або просто будемо меха-
нічно все виконувати, тоді наш духовний генератор 
не буде повноцінно працювати. Ми можемо повільно 
розряджатися духовно, принаймні настільки поступово, 
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що перестанемо це помічати. У такі часи єдиний спосіб 
відновитися— це звернутися до Ісуса Христа і покаяти-
ся. Завдяки Спокуті Ісуса Христа і щирому покаянню все 
буде відновлено.

Дивись і живи
Коли ізраїльтяни скаржилися, вони переставали 

відчувати вдячність за те, що отримували їжу. Як пока-
рання “послав Господь на той народ зміїв сарафів, і 
вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля” 
(Числа 21:6).

Зрештою “прийшов народ до Мойсея та й сказав: 
Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. 
Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. 
І молився Мойсей за народ.

І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і 
вистав його на жердині. І станеться, кожен покусаний, 
як погляне на нього, то буде жити.

І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на 
жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той 
дивився на мідяного змія і жив!” (Числа 21:7–9).

Сучасні мідяні змії
Мідяний змій— це символ Христа, піднятого на хресті 

(див. Іван 3:14–15). Коли ми шукаємо поради у сучасних 
пророків, ми дивимося на Христа, бо пророки спрямо-
вують наш погляд на план Небесного Батька і на цен-
тральну роль Ісуса Христа. Як і добросердечні люди, які 
дозволяли мені заряджати мій акумулятор, сучасні про-
роки, провидці й одкровителі підзаряджають нас духов-
но, нагадуючи, що ми є дітьми Небесного Батька і що 
Його “робота і … слава—здійснювати безсмертя і вічне 
життя людини” (Мойсей 1:39). Вони особливо радять 
наповнювати більшим сенсом наше поклоніння в  
Суботній день, бо тоді зросте наша віра в Небесного 
Батька і в Його план щастя та в Ісуса Христа і в Його 
Спокуту.

Історія про Мойсея і мідяного змія також згадується у 
Книзі Мормона, де нам сказано, що “багато хто дивився 
і жив” (Aлма 33:19; див. також вірші 20–22). Однак інші 
відмовилися подивитися. “Робота, яку вони мали вико-
нувати, полягала в тому, щоб дивитися; і через простоту 

того шляху, або легкість його, багато було таких, які 
загинули.” (1 Нефій 17:41). Чи скажуть колись так і про 
нас, що ми відмовимося дивитися на пророків і дослуха-
тися до їхньої поради через легкість шляху?

“Якби ви могли бути вилікуваними просто кинувши 
поглядом ваших очей, щоб вас можна було вилікувати, 
чи не глянули б ви швидко[?] …

… Тоді киньте поглядом ваших очей і почніть вірити 
в Сина Божого” (Aлма 33:21, 22).

Я вдячний за благословення, що приходять до нас, 
коли ми невпинно прямуємо “автострадою, що веде 
в небеса” і заохочуємо інших робити так само. Я так 
само вдячний за можливість, якщо ми раптом зійдемо на 
манівці, покаятися, облишити старі звички і повернути-
ся на належний шлях. Благословення— незмірні.

У іншому уривку Книги Мормона, де йдеться про те, 
що сталося з ізраїльтянами, підсумовується: “І так само, 
як всі, хто дивився на того змія, залишалися живими, 
саме так усі, хто дивитиметься на Сина Бога з вірою, 
маючи упокорений дух, можуть жити, аж до того життя, 
яке вічне” (Геламан 8:15).

Якщо ми дослухаємося до слів сучасних пророків, ми 
розвиваємо віру в наших серцях. Ми зміцнюємося, щоб 
подолати перепони на нашому шляху, так само як мені 
довелося йти вперед у пустелі тієї літньої ночі. Я свідчу, 
що коли ми дивимося на нашого Небесного Батька і 
Його Сина Ісуса Христа, ми знайдемо сенс і мету у своїй 
подорожі. ◼

Ви можете знайти ідеї для домашнього сімейного вечора 
на основі цієї статті на сайті lds.org/go/11811.

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви: Спенсер В. Кімбол (2006), с. 66.ЗБ
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Відвідування храму у Вашингтоні, округа Колумбія,— одні з 
найяскравіших і найважливіших спогадів про ті часи, коли 
ми жили на середньому заході Сполучених Штатів, будучи 

молодою сім’єю. В той час то був єдиний діючий храм на схід 
від ріки Місіссіпі. Знання про те, що храмові обряди є важливими 
для всіх дітей Небесного Батька, допомагало відчути нагальність 
наших зусиль.

Як і багато з вас, ми домовлялися з друзями, щоб вони подбали 
про наших дітей, їхали всю ніч автобусом з іншими членами Цер-
кви, кілька безцінних днів виконували якомога більше храмової 
роботи і потім їхали автобусом додому всю ніч, аби прийти на 
церковні збори в неділю. Ті подорожі не здавалися нам жертвою. 
Вони були довгоочікуваними, бо ми отримували духовний злет, 
який живив наші душі впродовж місяців.

Через кілька років ми раділи побудові храму в Чикаго, шт. 
Іллінойс,— першого храму в Північноамериканський Центральній 
території, збудованого через 62 роки після Кардстонського храму в 
Альберті, Канада. Маючи храм на відстані 45- хвилинної подорожі 
від дому, ми раділи, що можемо приїжджати в нього частіше, ніж 
раз на рік і отримувати духовне живлення регулярніше.

Однак сьогодні, коли декому з нас їздити до храму набагато 
ближче, буває важко часто відвідувати його. Можливо, 
саме тому, що храм тепер так близько, ми тішимо себе 
думкою: “Поїду завтра, коли матиму більше часу”. Лег-
ко відволіктися на негайні проблеми і тим часом про-
пускати щось важливіше. Старійшина Річард Г. Скотт 
(1928–2015), з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, сказав: 
“Я пропоную вам встановити для себе мету: вирішіть, 
як часто ви будете знаходити можливість брати участь в 
обрядах, що проводяться в діючих храмах” 1.

Джин Б. Бінгем
Генеральний 
президент Товариства 
допомоги

погляд вгору
ХРАМ  спрямовує НАШ 

Зліва: целесті-
альна кімната в 
храмі Хартфорд, 
шт. Коннектикут

Маючи 88 м заввишки, 
Вашингтонський храм, округа 
Колумбія, є найвищим храмом.
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Подібно до телескопа, 
сфокусованого на зір-
ках, яких ми не бачимо 
неозброєним оком, храм 
допомагає нашому розу-
му здобути вище і шир-
ше бачення.

Вгорі: вітраж у храмі в 
Гілберті, шт. Аризона; две-
рі й вікна у храмі в центрі 
Прово; дверна ручка 
Солт- Лейкського храму

Вітраж Фрайберзько-
го Німецького храму

Фон: целестіальна 
кімната Київського 
Українського храму
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Якщо ми нехтуємо нагодою відвідувати храм так 
часто, як дозволяють обставини, якщо ми легковажи-
мо можливістю ходити до храму, коли він знаходить-
ся через дорогу, тоді ми можемо втратити майбутні 
благословення і можливості, приготовані для нас 

Небесним Батьком і Його Сином Ісусом Хри-
стом. “Я, Господь, зв’язаний Своїм обіцянням, 
коли ви робите те, що Я кажу; але коли ви не 
робите того, що Я кажу, ви не маєте обіцян-
ня” (УЗ 82:10).

Коли здається, що все навколо нас об’єдна-
лося, аби не дати піти до храму, ми можемо 

згадати запевнення Ісуса Христа: “Страждан-
ня зазнаєте в світі, але будьте відважні: Я 

світ переміг!” (Іван 16:33). Якщо ми 
виявляємо наполегливість і йдемо 
до храму, незважаючи на камені 

спотикання, то отримаємо від Спа-
сителя допомогу в подоланні світу, в 

якому ми живемо. Одного разу, коли 
ми з чоловіком готувалися до храмової 

поїздки, на нас посипалися проблеми. В 
кінці, майже перед виходом з дому, ми 
почали “з’ясовувати стосунки”. Коли ми 

удвох мовчки йшли до машини, то почу-
ли, як найстарша дочка заспокоювала свою сестру: 
“Не переживай. Вони завжди повертаються з храму 
щасливі”. І вона була права!

Храм нагадує нам про вічність
Незалежно від того, приходимо ми до храму з 

радісним серцем, чи пригнічені сумом, храм— це 
місце, де кожен гідний член Церкви, який має щире 
серце, отримує натхнення і зміцнення.

Я приходила до храму, відчуваючи крила за спи-
ною, завдяки почуттю вдячності за благословення, 
які проливалися на близьку людину в скрутних 
обставинах; я також тихо плакала від смутку за власні 

Храм у Канзас- Сіті, 
шт. Міссурі



промахи. Я отримувала підказ-
ки і настанови, а іноді й догану 
від Духа, коли служила повірником 
за жінку, яка отримувала обряди, що дозво-
лять їй розвиватися протягом вічності. Усі 
ті випадки надихали й зміцнювали мене. 
І, так, зізнаюся, я багато разів відсиджува-
ла у храмі з відчуття “обов’язку”, просто 
виконуючи своє зобов’язання, і навіть іноді 
дрімала під час храмових сесій у ті роки, 
коли була вчителем ранкової семінарії! Але 
після кожного відвідування храму я отри-
мувала благословення. Незалежно від того, 
отримуємо ми негайні благословення чи 
наші зусилля спрямовані на накопичення 
благословень у майбутньому, кожна мить, 
яку ми проводимо в храмі, сприяє нашому 
особистому зростанню.

Перебування у храмі нагадує нам про 
період вічності: і тоді, коли ми озираємо-
ся на своїх предків, і тоді, коли дивимося 
в майбутнє— на наших дітей. Наші діти 
також зміцнюються у баченні вічності, 
коли зосереджуються на храмі. Як ми 
можемо краще підготувати їх до храму— 
до цього важливого кроку на шляху 
вічного зростання? Президент Рассел М. 
Нельсон, президент Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, казав: “Батьки мають 
навчати дітей про важливість храму з ран-
нього віку” 2. Президент Спенсер В. Кім-
бол (1898–1985) радив батькам повісити 
зображення храму в дитячій кімнаті, щоб 
діти могли дивитися на священне нагаду-
вання кожного дня, поки воно не стане 
частиною їхньої сутності 3. Ви також може-
те розповідати дітям про благословення, 
які отримували завдяки відвідуванню 

храму, а також ділитися влас-
ним свідченням про радість, яку 

приносить думка про те, що ваші 
з ними стосунки триватимуть у вічності. 
І ви можете підтримувати своїх підлітків 
у їхньому бажанні виконувати хрищення 
за померлих. Під час уроків на домаш-
ніх сімейних вечорах і коли в розмові 
виникне можливість навчати, пам’ятайте, 
що “храм— це тема для кожної вправи, 
кожного уроку, кожного кроку вперед у 
Церкві” 4.

Якщо ви будете співати з дітьми: 
“Люблю на храм дивитись, Колись туди 
ввійду. І там з Небесним Батьком завіти 
укладу” 5, ви їм допоможете розвинути 
бажання увійти в святий Господній дім. 
І ваше серце сповниться вдячністю за 
Небесного Батька, за Його план спасіння, 
за Спасителя і Його Спокуту, яка дала вам 
можливість бути разом зі своїми рідними. 
Шлях Спасителя є шляхом, “що веде до 
щастя в цьому житті і вічного життя у світі 
прийдешньому” 6. Той шлях веде до храму 
і пролягає через храм!

Храми є прихистком від світу
Вплив світу може віддаляти нас від 

храму. Один милий юний друг бентежився 
через думки та інсинуації навколо Церкви, 
про які читав у Інтернеті. Він вирішив 
не ходити до храму до тих пір, поки не 
знайде відповіді на свої запитання. Від 
щирого серця я благаю всіх вас, хто може 
мати запитання, що впливають на ваше 
свідчення, не припиняти молитися і вивча-
ти Писання та продовжувати ходити до 
храму, поки ви будете шукати відповіді, 

Зліва: сходи храму в Наву, шт. Іллінойс, 
який було освячено на 158 роковини 
мученицької смерті Джозефа і Гайрума 
Смітів; кімната із зображенням саду 
в храмі Айдахо- Фоллз, шт. Айдахо; 
дверна ручка в храмі в Калгарі, пров. 
Альберта, Канада; інтер’єр храму в 
Хартфорді, шт. Коннектикут (фон)

Зліва: Президент Девід О. 
Мак- Кей, сестра Емма Мак- 
Кей та інші провідники Цер-
кви відвідують в 1955 році 
освячення Бернского Швей-
царського храму, першого 
храму, зведеного в Європі.

Внизу: вітраж храму в  
Стар- Веллі, шт. Вайомінг
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що принесуть вам мир. Міцно 
тримайтеся євангелії, аби не 
відволіктися на розумні, однак хибні 
ідеї та думки. Людина, яка має фізичне 
захворювання, не буде просити зірку 
футболу дати пораду щодо лікування, так 
само і важливі питання духовного харак-
теру не можуть бути правильно вирішені 
тим, хто має обмежене розуміння віднов-
леної євангелії Ісуса Христа. Святий Дух, 
Який свідчить про правду стосовно всього 
(див. Moроній 10:5), скаже “у твоєму розу-
мі і у твоєму серці” (УЗ 8:2), що є вічною 
істиною.

Місцем, де цей Дух відчувається най-
сильніше, є храм. Якщо ви гідні увійти до 
Господнього дому (як це було визначено 
вами та єпископом), будь ласка, приходьте 
до храму зі своїми запитаннями і отри-
муйте запевнення, що навіть якщо ви не 
розумієте всього зараз, Господь це розуміє. 
Пам’ятайте про все, що ви дійсно знаєте 
і розумієте. Те, що ви дійсно знаєте і про 
що отримали духовне свідчення, принесе 
вам “мир Божий, що вищий від усякого 
розуму, [і] [з]береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі” (Филип’янам 4:7). Я 
свідчу, що розуміння і мир, яких ви праг-
нете, прийдуть, якщо ви будете й надалі 
вірити, що Небесний Батько направить і 
скерує вас до істини. 

Ісая нагадує нам, що храм є “захистом 
… від негоди” (Iсая 4:6). Слова Прези-
дента Монсона також дають запевнення: 
“Входячи у двері храму, ми залишаємо 
позаду себе відволікання й збентеження 
світу. У цьому священному святилищі ми 
знаходимо красу й порядок. Тут наші душі 

знаходять спокій і перепочинок 
від життєвих турбот” 7.
Оскільки життєві клопоти збіль-

шуються і тиск повсякденного життя стає 
сильнішим, ми повинні зосередити свою 
увагу на тому, що дійсно має значення. 
Легко зосереджуватися на негативному 
і на мирських негараздах, розглядаючи 
всі наші недоліки та проблеми під мікро-
скопом. Перебування в храмі нагадує 
нам, що треба мати в полі зору вічну 
перспективу. Подібно до телескопа, сфо-
кусованого на зірках, яких ми не бачи-
мо неозброєним оком, храм допомагає 
нашому розуму здобути вище і ширше 
бачення. Він допомагає нам бачити себе 
такими, якими Небесний Батько заду-
мав нас, сподіватися і працювати над 
тим, щоб стати такими. Це допомагає 
нам зосередитися на вічних істинах— на 
Небесних Батьках, які люблять нас і бажа-
ють нам допомагати, на істинній цінності 
Їхніх дітей і на тому, якими ми здатні 
стати як “спадкоємці … Божі, а співспад-
коємці Христов” (Римлянам 8:17). У храмі 
пояснюється план Бога і укладаються свя-
щенні завіти. У храмі ми отримуємо засо-
би, що допоможуть сягнути своєї вищої і 
кращої вічної сутності.

“Коли ми відвідуємо храм,—сказав Пре-
зидент Монсон,—можуть зростати наша 
духовність і відчуття миру, які перевершу-
ють будь- які інші почуття, здатні прийти 
в людське серце. Ми будемо розуміти 
справжнє значення слів Спасителя, коли 
Він сказав: “Зоставляю вам мир, мир Свій 
вам даю! Серце ваше нехай не тривожить-
ся, ані не лякається” [Іван 14:27]” 8.

Справа: різьба по дереву в 
храмі Папеете на Таїті; храм у 
Форт- Лодердейл, шт. Флорида; 
внутрішнє оздоблення храму 
в Хартфорті, шт. Коннектикут

156- й діючий храм, 
Паризький Французький 
храм, було освячено 21 
травня 2017 року. 
Внизу: вітраж храму 
в Стар- Веллі, шт. 
Вайомінг Внизу зліва: найменший 

храм— це храм в Колонія–Хуа-
рес, Чіуауа, Мексика.
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ОСОБЛИВІ ОБІЦЯННЯ

Пророки і апостоли дали особливі обіцяння тим, 
хто відвідує храм. Пам’ятайте, що Бог зв’язаний 

Своїм обіцянням, коли ми робимо те, що Він наказує, 
але коли ми не робимо того, що Він наказує, ми не 
маємо обіцяння (див. УЗ 82:10).

• Президент Томас С. Монсон пообіцяв: “Якщо 
ми ходимо у святий дім, якщо ми пам’ятаємо 
завіти, укладені там, ми зможемо знести будь- яке 
випробування і опиратися будь- якій спокусі” 9.

• Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008) пообіцяв: 
“Якщо ви підете в дім Господа, то матимете бла-
гословення, ваше життя покращиться. … Скори-
стайтеся цією чудовою можливістю— піти в дім 
Господа і тим самим отримати всі дивовижні бла-
гословення, які ви спроможні отримати там” 10.

• Старійшина Річард Г. Скотт пообіцяв: “Регуляр-
не відвідування [храму] збагатить ваше життя 

більшою метою” 11.

Ваше служіння у храмі вплине на інших людей
Дух, який ви матимете після служіння у храмі, 

впливатиме на багатьох людей, з якими ви 
спілкуєтеся— навіть на тих, про кого ви й не думає-
те. Після одного з відвідувань храму у Вашингтоні, 
округа, Колумбія, група членів Церкви ділилася свід-
ченнями, поки автобус долав кілометри, везучи нас 
додому. Один за одним учасники ділилися своєю 
радістю і вдячністю за земні та вічні благословення 
храму. Наш водій, який не належав до Церкви, зреш-
тою не витримав. Він схопив мікрофон і подякував 
за можливість бути з нами. Потім він сказав: “Люди, 
я не знаю, що у вас таке є, але відчуваю щось осо-
бливе”. Звичайно ж, провідник місіонерської роботи 
приходу, який був в автобусі, узяв у нього контактну 
інформацію і пізніше передав її місіонерам.

Пропоную і вам якомога частіше користуватися 
перевагами дару, яким є наявність храму поблизу 
вас. Ви відчуєте більше сили і знайдете спокій у 
домі Господа Ісуса Христа, бо Він є світлом, життям 
та надією для світу. Оскільки ми живемо в останні 
дні перед Його обіцяним поверненням, отримуйте 
Його світло і відчувайте надію, яку дають Його святі 
храми. ◼
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На п’ятьох храмах ангела Моронія 
зображено з золотими пластинами 
в руках: на Лос- Анджелеському 
Каліфорнійському храмі (зліва), 
Вашингтонському храмі, округа 
Колумбія, храмі в Сіетлі, шт. Вашинг-
тон, храмі в Джордан–Рівер, шт. Юта, 
і в храмі в Мехіко, Мексика. Для 
отримання докладнішої інформації 
зайдіть на сайт: temples .lds .org.
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Чері Еванс

Кілька років тому Президент Олдройд, член прези-
дентства колу, відвідав мій приход і сказав те, що 
я ніколи не забуду: “Я обіцяю вам: якщо ви будете 

відвідувати храм, буде благословенна кожна складова 
вашого життя”.

Коли я обдумувала це, я не могла уявити, як відвідуван-
ня храму могло торкнутися кожної складової мого життя. 
Але після зборів я вирішила, що в будь- якому випадку 
візьму це зобов’язання і почну відвідувати храм більш 
регулярно. Я хотіла перевірити те обіцяння. Мій чоловік 
хотів ходити до храму частіше, але я не була такою охо-
чою, тому що в нас були малі діти. Нам потрібно було 
їхати машиною півтори години до храму в Сан- Антоніо, 
шт. Техас, США, побувати на сесії ендаументу і потім 
приїхати додому. Це було нереально просити когось 
побути з нашими дітьми протягом семи- восьми годин.

Обіцяні 
благословення за 
відвідування храму

Я хотіла відвідувати храм частіше— і 
навіть не уявляла, наскільки це 

благословить мою сім’ю.
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Початок благословення
Спочатку ми намагалися по чер-

зі з іншою сім’єю залишати одне 
одному дітей, але хтось раптово 
захворював або в когось з’являлися 
інші перешкоди. Ми вирішили, що 
нам просто потрібно визначитися 
з датами на весь рік і їхати! Потім 
ми придумали метод “піца і гра”. Ми 
їхали до храму разом. Хтось із нас 
йшов на сесію в храм, а інший в 
цей час відводив дітей поїсти піцу. 
Потім ми мінялися: другий з нас 

виконував храмову роботу, поки 
перший з дітьми гуляв по храмовій 
території. Цей метод був успішним. 
Наші діти знали, що храм був для 
нас важливим— вони знали про 
всі інші справи, якими б ми могли 
займатися в суботу. Крім того, ми 
проводили час з сім’єю.

Я й не здогадувалася, наскільки 
відвідування храму зможе благосло-
вити мою сім’ю. Після того як про-
йшов рік з того часу, як ми почали 
частіше їздити в храм, одного дня я 

сиділа на сесії і помітила паралізова-
ного чоловіка. Я була вражена поба-
чити його там. Вийшовши з храму, 
я побачила його біля паркувального 
майданчика, тож ми з чоловіком 
вирішили підійти привітатися.

Цей брат запитав мого чоловіка, 
Чеда, і мене, чи не могли б ми допо-
могти йому зробити телефонний 
дзвінок. Ми погодилися допомогти, і 
цей чоловік сказав Чеду, де був його 
телефон. Чед набрав номер і потім 
простягнув йому слухавку. Чоловік 
не в змозі був його взяти, однак він 
лагідно усміхнувся. Чед подивився 
на руки чоловіка, які були прикріп-
лені до його інвалідного візка, і 
швидко зрозумів, що йому потрібно 
було потримати телефон біля вуха. 
Міський службовий автобус, який 
мав забрати чоловіка, запізнювався. 
Ми залишилися з ним і розмовляли, 
доки не приїхав його автобус. Ми 
були вражені, що, незважаючи на 
його труднощі, він був у храмі. Він 
був такою позитивною людиною! У 
нього була яскрава усмішка. До того, 
як піти, ми обмінялися контактами і 
дізналися, що його звали Макс Пара.

Якщо брат Пара міг дістатися 
до храму, ми тим більше могли— 
жодних виправдань!

Приклад брата Пари
Ми вирішили відвідати його 

наступного місяця під час поїздки до 
храму. Ми подзвонили заздалегідь, 
і він сказав, що ми можемо зайти 
самі, коли дістанемося його дому. Ми 
поїхали до Сан- Антоніо і знайшли 
маленький дім брата Пари. Він лежав 
на своєму ліжку, і його тіло аж до 



 С і ч е н ь  2 0 1 8   23

підборіддя було накрито білим про-
стирадлом. Він повернув голову на 
бік і розмовляв з нами, у нього знову 
була сяюча усмішка. Він розповів 
нам, як став паралізованим після 
падіння з даху, коли йому було за 
30- ть. Він розповів про свою бороть-
бу і поділився своїм свідченням.

Цей один візит до брата Пари 
обернувся на роки відвідувань. Він 
зайняв особливе місце в нашому 
житті. Ми не знали, що для нього 
зробити— його труднощі були над-
звичайними. Але ми знали одне— ми 
могли бути його друзями. Ми могли 
приносити йому невеличкі подарун-
ки: картинку із зображенням Спаси-
теля, диск із записом Книги Мормона 
іспанською, зображення храму, 
сумку свіжих апельсинів. Ми могли 
відвідувати його, співати пісні Почат-
кового товариства і слухати його. 

Який це був дивовижний досвід— 
неможливо дати крихту Господу, не 
отримавши взамін буханець хліба 1.

Він навчив нас вдячності, що 
змінило кожну складову нашого 
життя. Ми навчилися бути вдячними 
за наше знання євангелії, за наші сто-
сунки з Богом; за наше знання плану 
спасіння; за нашу домівку, машини, 
їжу і одяг; за здатність користува-
тися нашими тілами; за можливість 
робити добро для наших громад; та 
за гарних людей, які нас оточують. 
Брат Пара змінив наше розуміння 
слів важко і випробування. У нас 
була причина радіти багатьом нашим 
благословенням і використовувати ті 
благословення для піднесення інших.

Вчитися служити
Одного разу, коли Чед був у 

храмі з одним із наших друзів, 

братом Гонзалесом, він знову поба-
чив брата Пару в храмі, коли той 
чекав на мікроавтобус, який мав 
його забрати. Брат Пара чекав уже 
багато часу. Чед і брат Гонзалес 
вирішили самі відвезти брата Пару 
додому. У брата Гонзалеса була 
велика чорна вантажівка. Саме в 
цей момент під’їхала машина зі 
священиками з нашого колу і вони 
допомогли поставити важкий інва-
лідний візок у кузов вантажівки. 
Потім вони занесли брата Пару в 
машину, пристебнули і підтримува-
ли його, щоб він не перевернувся. 
Гадаю, той день був дивовижним 
для брата Пари— він не міг навіть 
уявити, що поїде додому з храму 
у вантажівці своєї мрії!

Благословенні в усьому
Під час нашої останньої поїзд-

ки до храму в Сан- Антоніо перед 
тим, як ми переїхали, ми змогли 
відвідати брата Пару. Це була 
особлива остання зустріч, і брат 
Пара запросив всю нашу сім’ю 
на вечерю.

Я дуже вдячна, що вирішила 
перевірити обіцяння президента 
Олдройда. Моя сім’я ніколи б не 
зустріла брата Пару, якби ми не від-
відували храм. Я— інша людина— і я 
стаю такою, якою Господь хоче, аби 
я була. Коли ми поставили Господа 
на перше місце і відвідували храм, 
наші життя були благословенні в 
кожному аспекті. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Melvin J. Ballard, in Marion G. Romney, 

“Welfare Services: The Savior’s Program”, 
Ensign, Nov. 1980, 93.
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Джессіка Гриффіт
Співробітник редакції церковних журналів

Кожного року генеральні президентства 
Товариства молодих жінок і Товариства 
молодих чоловіків запрошують молодь 

вивчати, відкривати для себе і застосовувати 
тему, вибрану з Писань і затверджену 
Першим Президентством. Вивчення 
учень, пов’язаних з темою спільних 
заходів, і застосування їх у житті може 
зміцнити віру і свідчення та об’єдна-
ти кворуми, класи і сім’ї.

Тема на 2018 рік
Тема цього року допоможе 

молоді навчитися знаходити 
мир, який приходить від Ісуса 
Христа. В Ученні і Завітах 19:23 
Господь запрошує: “Учись 
від Мене і слухай Мої сло-
ва; ходи в лагідності Мого 
Духа, і ти матимеш мир у 
Мені”. Це могутнє обіцяння у 
світі, який може бути сповне-
ний непевності і страху.

Як нас може об’єднати 
тема спільних заходів?

Ви, молодь  

І ТЕМА  спільних заходів



 С і ч е н ь  2 0 1 8   25

Цей уривок надає батькам, провідникам, наставни-
кам і вчителям можливість навчати зразкам поведінки, 
які можуть зміцнювати молодь у часи випробувань.

Як я можу використовувати цю тему?
Генеральні президентства Товариства молодих 

жінок і Товариства молодих чоловіків запросили 
нас вивчити напам’ять цей уривок з Писань, дослі-
дити саме вчення і застосовувати ці принципи у 
своєму житті. Незважаючи на те, що все це може 
робитися індивідуально, коли ми робимо завдан-
ня разом, це може сприяти єдності і зміцнювати 
молодь та їхні сім’ї.

Існує багато можливостей для втілення цієї теми 
в життя нашої молоді. Її можна використовувати на 
домашньому сімейному вечорі, на уроках в церкві і 
в семінарії, як тему для виступів молоді на причасних 
зборах; для того, щоб покращити вступну частину 

Спільних заходів та надати тематичного спрямуван-
ня заходам для молоді, зокрема таборам, моло-

діжним конференціям, об’єднаним заходам, 
Новим починанням і духовним вечорам.

Кілька ідей для заходів
Далі подані кілька ідей для вті-
лення теми Спільних заходів 

протягом року. Щоб знайти 
більше ідей, зайдіть на 

сайт youth .lds .org.

“Учись від Мене”
Пізнання Ісуса Христа важливо для того, щоб 
знайти мир у Ньому. Мир і впевненість при-
ходять від знання того, який Він насправді; 
від знання про те, як Він жив; і розуміння 
того, що Він робить для нас.

Коли Президенту Спенсеру В. Кімболу 
(1895–1985) було 14 років, його 

запитали, чи прочитав він Біблію від 
початку до кінця. “На той час я прочитав 
уже багато книжок, коміксів та легкого 
чтива, але серце обвинувачувало мене, 
кажучи: “Ти, Спенсере Кімболе, жод-
ного разу не прочитав цю святу книгу. 
Чому?” 1 Відтоді Президент Кімбол узяв за 
правило “бенкету[вати] словами Христа” 
(2 Нефій 32:3).
• Ви можете попросити молодь вести записник для 

вивчення, щоб занотовувати там те, що вони діз-
наються про Ісуса Христа і Його євангелію.

• Ви можете запропонувати молоді взяти зобо-
в’язання відгукнутися на заклик президента 
Рассела М. Нельсона “присвячувати певний час 
щотижня вивченню усього, що сказав і зробив 
Ісус, як це записано в [Писаннях]”  2. Під час уро-
ку або домашнього сімейного вечора ви можете 
попросити їх розповісти про те, що вони дізнали-
ся і як застосовують це в особистому житті.

Матеріали
• Якова 1:22; Мойсей 1.
• “Живий Христос: Свідчення апостолів”, Ліягона, 

квіт. 2000, с. 2.
• Рассел М. Нельсон, “Прикликати силу  

Ісуса Христа в наше життя”, Ліягона, трав.  
2017, сс. 39–42.

• Девід A. Беднар, “Характер, схожий на 
Христовий”, Ліягона, жовт. 2017, сс. 50–53.
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“Слухай Мої слова”
Слухати слова Спасителя означає не лише 
чути, а й прислухатися (або виконувати). 
Справжній мир і впевненість можуть прийти 
завдяки знанню, що ми живемо в гармонії з 
Його вченнями.

Коли Президенту Томасу С. Монсону було 
8 років, він разом зі своїм другом Денні 

вирішив розвести багаття. Була лише одна 
проблема— на полі, де вони хотіли це зроби-
ти, була суха, колюча трава і повно бур’янів. 
Саме тоді у юного Президента Монсона 
з’явилася ідея: “Я сказав Денні: “Все, що нам 
треба—це підпалити траву. Ми просто випа-
лимо коло в бур’янах!” Він охоче погодився, 
і я побіг у наш будиночок за сірниками. …

… Я пригадую, як думав, що вогонь випа-
лить лише ту частину, яка нам була необхідна, 
а потім якимось таємничим чином сам загасне.

Я провів сірником по каменю і підпалив 
висохлу червневу траву”. Невдовзі зрозу-
мівши, що вогонь сам собою не зникне, 
хлопчики побігли по допомогу, і після кілька-
годинних зусиль вогонь було загашено.

“Того дня ми з Денні засвоїли кілька важ-
ких, але важливих уроків,— сказав Президент 
Монсон,— і не найменший з них стосувався 
важливості послуху” 3.

• Попросіть молодь опрацювати тему 
послуху в розділі 6 посібника Проповідуй-
те Мою євангелію, зокрема параграф про 
послух у вправі на характер, яка знахо-
диться в кінці розділу. 

• Обговоріть те, що може відволікати нас від 
послуху Господнім словам. Наприклад, ви 
можете запропонувати молоді замінити 10 
хвилин часу перед екраном на 10 хвилин 
вивчення Писань.

• Використовуйте нагоди, щоб регулярно 
запитувати молодь, що саме вони робити-
муть, аби застосовувати отримані знання.

Матеріали
• Вихід 20; Матвій 5:1–12.
• “Слухняність”, Проповідуйте Мою  

євангелію: Путівник для місіонерського 
служіння (2005), с. 133.

• Хедлі Гріггс, “Десять хвилин на день”,  
Ліягона, вер. 2017, сс. 58–61.

• Роберт Д. Хейлз, “Якщо ви Мене любите,—
Мої заповіді зберігайте”, Ліягона, трав. 
2014, сс. 35–38.



 С і ч е н ь  2 0 1 8   27

“Ходи в лагідності Мого Духа”
Завдяки вивченню і слуханню ми розуміємо, що 
нам треба робити. А спосіб, у який потрібно це 
робити— ходити в лагідності Його Духа.

“Ти матимеш мир у Мені”
Мир може мати різне значення для різних 
людей— надія, що зцілення можливе; впевне-
ність, що вдасться пережити важкі часи; або 
ж підтвердження, що ми на вірному шляху.

Бути лагідним означає “переносити травми з тер-
пінням і без образ” 4. Це потребує як сили, так 

і смирення. У 1838 році Томас Б. Марш, перший 
президент Кворуму дванадцятьох, пішов з Церкви 
частково через образу, що провідники Церкви не 
пристали на бік його дружини в суперечці щодо 
молока. Через багато років він оплакував втрачені 
благословення й повернувся до Церкви з такими 
словами: “Я часто хотів дізнатися, як почалося моє 
відступництво, і прийшов до висновку, що я певно 
втратив Дух Господа з мого серця. … Я відчував 
гнів і злість; і Дух Господа пішов, як говориться в 
Писаннях; через це я був сліпим” 5.
• Життя Спасителя не було легким. Знайдіть при-

клади в Писаннях, коли Ісус виявляв лагідність 
перед лицем випробувань. Обговоріть, як ми 
можемо застосовувати приклад Спасителя в 
ситуаціях, з якими можемо стикатися сьогодні.

• Один із способів ставати лагідними— це слу-
жити іншим. Розгляньте різні вияви служіння, 
яке молодь може виконувати індивідуально або 
групою.

Матеріали
• Титу 3:2–5; Мороній 8:26; Учення і Завіти 112:13.
• Уліссес Соарес, “Будьте лагідними і невибагли-

вими серцем”, Ліягона, лист. 2013, сс. 9–11.
• Neal A. Maxwell, “Meekness—A Dimension of True 

Discipleship”, Ensign, Mar. 1983, 70–74.

• Прочитайте історії про те, як інші знайшли мир у 
Христі на сайті Mormon .org/ easter, а також на сто-
рінках 60 та 63 цього номера. Як ви знайшли мир?

• За бажанням подивіться Пасхальне відео 2017 р. 
“Prince of Peace” [“Князь миру”] на сайті Mormon.
org/easter. Ви можете запропонувати молоді поді-
литися цим відео он- лайн, додавши свідчення про 
те, як вони знайшли мир у Христі.

Матеріали
• Іван 14:27; Филип’янам 4:7.
• В. Крістофер Уедделл, “Зразок для здобуття миру”, 

Ліягона, трав. 2016, сс. 90–93.
• Квентін Л. Кук, “Особистий мир: нагорода за  

праведність”, Ліягона, трав. 2013, сс. 32–36. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Spencer W. Kimball, “Read the Scriptures”, Friend, Dec. 1985, inside 

front cover; див. також “What I Read as a Boy”, Children’s Friend, 
Nov. 1943, 508.

 2. Рассел М. Нельсон, “Пророки, провідництво та божественний 
закон” (всесвітній духовний вечір для дорослої молоді, 8 січня 
2017), broadcasts .lds .org.

 3. Томас С. Монсон, “Послух приносить благословення”, Ліягона, 
трав. 2013, сс. 89–90.

 4. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. (2003), “respect”.
 5. Thomas B. Marsh, in Journal of Discourses, 5:206–7 (see also “The 

Faith and Fall of Thomas Marsh”, in Revelations in Context: The 
Stories behind the Sections of the Doctrine and Covenants, Matthew 
McBride and James Goldberg, eds. [2016], 57–59).



28 Л і я г о н а

ЯК ЗРОБИТИ ЗБОРИ  
МЕЛХИСЕДЕКОВОГО  
СВЯЩЕНСТВА І ТОВАРИСТВА 
ДОПОМОГИ БІЛЬШ ПОТУЖНИМИнаради

Вступне слово старійшини М. Рассела Балларда, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів
Під час свого апостольського служіння я часто наго-
лошував на силі й важливості рад, у тому числі рад 
колу, приходу і допоміжних організацій та сімейних 
нарад. Я впевнений, що співпраця в радах—це найе-
фективніший шлях досягнення реальних результатів.

Цього місяця ми запроваджуємо прості, однак 
важливі зміни в навчальному плані, які члени кворуму 
Мелхиседекового священства і Товариства допомоги 
вивчатимуть, збираючись кожної неділі у відповід-
них організаціях. Крім вивчення слів сучасних пророків 
з останньої конференції, ми також будемо “сидіти … 
в раді” (УЗ 107:89) разом, щоб обговорювати проблеми, 
з якими стикаємося, і потреби, які маємо.

Майкл Меглебі
Директор Відділу навчальних планів, священства та сім’ї

ПРОВОДИТИ 

До того як цей світ було створено, Небесний Батько 
здійснював свою роботу за допомогою рад (див. 
УЗ 121:32). Починаючи з Адама і Єви, Божий народ 

шукав Його поради під час нарад. В дійсності, Бог нази-
вав себе “Людина Поради” (Moйсей 7:35). На початку 
цього розподілу Джозеф Сміт почав відновлювати “поря-
док Рад давнини” 1. У наш час Церква скеровується рада-
ми на кожному рівні.

Якщо ми навчимося ефективніше радитися, Бог 
благословить нас більшим потоком одкровень і розу-
міння та більшою силою здійснювати його роботу.



 С і ч е н ь  2 0 1 8   29

Упродовж останніх місяців гене-
ральні провідники Церкви радилися 
разом про те, як покращити збори 
Мелхиседекового священства і Това-
риства допомоги. Наслідком цього є 
новий навчальний план під назвою 
За Мною йдіть— для Мелхиседе-
кового священства і Товариства 
допомоги, який включає використан-
ня більшої кількості виступів з гене-
ральної конференції та привносить 
силу рад у наші кворуми священства 
і Товариство допомоги.

“На тому рівні, де ми були, ми 
зробили багато хорошого,— сказав 
старійшина Крістоффель Голден, 
сімдесятник, який допомагав скеро-
вувати ці зміни.—  Але Господь хоче, 
щоб ми рухалися далі. Покращення 
відбудеться завдяки більшій увазі до 
вивчення слів сучасних пророків і 
ролі рад”.

Нещодавно генеральне прези-
дентство Товариства допомоги і сім-
десятники зустрілися на нараді, щоб 
обговорити, як робота рад відкри-
ває шлях до одкровення, зміцнює 
єдність і дає силу. Вони запропону-
вали наступні принципи, знаючи, 
що ви будете опиратися на ці ідеї у 
пошуках рішень, які є правильними 
для вас, вашого приходу і вашого 
кворуму або Товариства допомоги.

Сила в наявності цілі
“Оскільки ви зібралися разом 

згідно з заповіддю, яку Я заповідав 
вам, і погодилися стосовно одного 
цього, і просили Батька в Моє імʼя, 
саме так ви отримаєте” (УЗ 42:3).

Ради— це спосіб, у який ми “спіль-
но шукаємо Господню волю” 2. Інши-
ми словами, недостатньо просто 
ділитися ідеями; радячись разом, ми 
запрошуємо одкровення, аби мати 
змогу дізнатися, що, за волею Госпо-
да, ми маємо робити в нашій ситуа-
ції. Ми досягнемо більшого успіху в 
отриманні такого одкровення, якщо 
пам’ятатимемо ось про що:

1. Зосередьтеся— почніть з кон-
кретного, суттєвого питання або 
потреби. Зосередившись на одно-
му питанні чи потребі, ви зможете 
збільшити свою здатність досягнути 
суттєвого результату. Зосередже-
ність також допомагає нам зазир-
нути за видимі симптоми (те, що 
відбувається) і спробувати зрозумі-
ти корінь проблеми (чому і як щось 
впливає на людей). Наприклад, ми 
можемо радитися про те, як бути 
наставниками для молоді і допо-
могти молодим людям встановити 
зв’язок з небесами, а не обговорю-
вати, скільки часу вони проводять 
біля екранів.

2. Бачення перспективи— 
допомагає окреслити проблему 
або потребу у вигляді питання. 
Тема, виражена у формі запитання, 
може набирати доктринального 
забарвлення. Ми можемо запиту-
вати: “Як ми можемо вирішувати 
дану ситуацію так, щоб допомагати 
і зцілювати?” або “Яке вчення, якщо 
його краще зрозуміти, допоможе у 
вирішенні цієї проблеми?”

3. Сила— пошук одкровення. Під 
час нарад ви можете шукати рішення 
методом мозкового штурму, однак 
мета наради— зрозуміти Божу волю, 
а не просто скласти перелік кращих 
способів вирішення проблеми, ска-
завши: “Ось як ми з цим справлялися 
в моєму попередньому приході”. Як 
навчав старійшина Беднар, з Квору-
му Дванадцятьох Апостолів, нам не 
потрібні збори; нам потрібен досвід 
отримання одкровення 3. Радячись 
разом, ми знаходимо потужні рішен-
ня, які ведуть до дій.

Сила в участі
“Призначте з- поміж себе вчите-

ля, і нехай не всі будуть промовця-
ми водночас; але нехай усі говорять 
по черзі, і нехай усі слухають його 
висловлювання, щоб коли всі вислов-
ляться, усі могли бути наставле-
ними всіма, і щоб кожна людина 
мала рівні привілеї” (УЗ 88:122).

Під час нарад інтереси окремих 
людей і організації— приходу чи 
філії— поєднуються унікальним 
чином, особливо якщо учасники 
розуміють наступне:

1. Кожен член ради має важли-
ву роль. Члени ради мають активно 
брати участь, але не домінувати. Як 
навчав Павло: “Око не може ска-
зати руці: Ти мені непотрібна; або 
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чи вона відповідальні за те, щоб 
роздати доручення, записати їх 
і пізніше прослідкувати, як вони 
виконуються. Сестра Шерон Юбенк, 
перший радник у генеральному 
президентстві Товариства допомоги, 
додає: “Сила— в нас. Якщо ми бере-
мо відповідальність діяти, Господь 
освятить наші зусилля (див. УЗ 43:9). 
Готовність узяти доручення і допо-
вісти про його виконання— в цьому 
основа наших дій, скерованих укла-
деними завітами”.

Роль провідника
“Проповідник не був кращим 

за слухача, і також учитель не 
був ні в чому кращим за учня; і 
таким чином вони всі були рівні” 
(Aлма 1:26).

Аби покращити наші наради, 
ми уникаємо мирських понять про 
лідерство. У Господньому царстві 
провідник є “всім за раба” (Maрк 
10:44). Подібним чином, провідник 
під час наради— головуючий авто-
ритет чи учитель— опікується тим, 
щоб давати скерування, а не бути 
центром уваги. Він чи вона уникає 
того, щоб домінувати або приймати 
рішення до того, як кожен зможе 
висловитися.

Під час ради провідник відіграє 
важливу роль в оформленні мети, в 
організації обговорення і запрошує 
учасників взяти зобов’язання діяти. 
Рада функціонує краще, якщо про-
відник слухає, скеровує, запрошує, 
захищає і дає оцінку.

1. Слухає. Хороший провідник 
слухає промовця і Святого Духа. “Я 
впевнений, що дар проникливості 
працює більш ефективно,— казав 
старійшина Беднар,— коли ми слу-
хаємо, ніж коли говоримо” 7.

2. Скеровує. Під час ради про-
відник скеровує розмову, даючи 
можливість висловлювати ідеї. Якщо 
необхідно, провідник переформато-
вує обговорення або м’яко скеровує 
його в інше русло.

3. Запрошує. Господь розподіляє 
одкровення серед членів ради. Коли 
запрошують кожного— у тому числі 
не дуже говірких— ділитися ідеями, 
це збільшує потенціал дізнатися, 
якою є Господня воля.

4. Захищає. Провідник, який веде 
раду, створює атмосферу, в якій 
можна висловлюватися без побо-
ювань і належним чином. Він дбає 
про тих, хто висловлюється, захи-
щає їх від критицизму та засудження. 
Делікатні теми вимагають дбайливо-
го скерування. Конфіденційні питан-
ня такими й залишаються.

5. Дає оцінку. Коли учасники 
діляться думками та ідеями, про-
відник оцінює вклад, висловлюючи 

голова знов ногам: Ви мені непо-
трібні. Але члени тіла, що здаються 
слабіші, значно більше потрібні” 
(1 Коринтянам 12:21–22).

2. Члени наради прагнуть дода-
ти світла. Пророк Джозеф Сміт 
навчав, “що кожна людина, перш ніж 
висловити якесь заперечення з будь- 
якого питання, що розглядається 
на нараді, має переконатися, що це 
проллє більше світла на проблему, 
ніж темряви, і що це заперечення 
буде основуватися на праведності” 4.

3. Члени наради прагнуть єдно-
сті. Попри різницю в поглядах, 
члени ради об’єднуються, прагнучи 
“скерування Святого Духа” 5. Під час 
наради Джозеф Сміт одного разу 
сказав, що “аби отримувати одкро-
вення і благословення небес, необ-
хідно налаштувати свій розум на 
Бога, виявляти віру й стати одним 
серцем і одним розумом” 6.

Сила в планах дій
“Щоб кожна людина могла 

діяти за вченням та принци-
пом стосовно майбуття, згідно з 
моральним вибором, який Я дав їй, 
щоб кожна людина була відпові-
дальна за свої власні гріхи в день 
суду” (УЗ 101:78).

Нарада є неповною без пла-
ну дій відповідно до отриманого 
одкровення. Учасників наради слід 
просити брати конкретні зобо-
в’язання, відповідно до яких вони 
будуть діяти. “У кінці наради вам 
необхідно мати доручення,— каже 
сестра Джин Б. Бінгем, генеральний 
президент Товариства допомоги.—  
Найважливіша робота відбувається 
між зборами”.

Провідник скеровує раду до 
розуміння і консенсусу. Потім він 
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ЩО БУДЕ ПО- ІНШОМУ НА ЗБОРАХ  
МЕЛХИСЕДЕКОВОГО СВЯЩЕНСТВА  
І ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ?

У першу суботу кожного місяця обговорення на 
зборах Мелхиседекового священства і Товари-

ства допомоги проводяться членом президентства 
або провідником групи. Ці збори є радами, на яких 
ми “навча[ємо] і напучу[ємо]” (УЗ 43:8), коли ради-
мося разом стосовно наших проблем і потреб. Ці 
обговорення ведуть до дій— як індивідуальних, так 
і колективних.

У інші недільні дні ми доповідаємо і перевіряємо, 
що зроблено з того, що обговорювалося, а також 
про виконання доручень. Якщо є потреба, ми даємо 
нові доручення і записуємо їх. Обговорення під час 
цих зборів зосереджені на доктрині, якої навчали в 
посланнях на генеральній конференції, та особливих 
темах, обраних генеральними провідниками Церкви. 
Обговорення проводить член президентства, провід-
ник групи або покликаний вчитель. Почуття, які ми 
маємо під час цих обговорень, надихають кожного 
нас до дій та змін.

вдячність і поєднуючи подібні ідеї. Таке оцінювання 
допомагає учасникам почувати себе складовою процесу 
отримання одкровення і вони докладають максимальних 
зусиль, аби переконатися, що їхній вклад є корисним.

Новий навчальний план, нові обов’язки
Упродовж цього нового року і з огляду на новий нав-

чальний план наступає період нових обов’язків. Ми маємо 
благословення знати про відновлену євангелію Ісуса Хри-
ста. Наш обов’язок і привілей— прагнути Його скерування 
і виконувати Його роботу. Цей крок вперед, який ми здійс-
нюємо на недільних зборах Мелхиседекового священства 
і Товариства допомоги, не стосується лише того, щоб 
провести урок про роботу; натомість ми сидимо в раді і 
спонукаємо до праведних дій— дій, які “зруш[ать] багатьох 
людей до Сіону з піснями вічної радості” (УЗ 66:11). ◼
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Х рами є дуже важливими для святих останніх днів, бо в них подружжя 
укладають шлюб на час і на вічність, а не лише поки смерть не роз-
лучить їх. Як 23 роки тому Церква заявила в документі “Сім’я: Прого-

лошення світові”, “шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом і … сім’я 
є центральною частиною Творцевого плану для вічної долі Його дітей” 1. 

Це вчення пояснює нашу тверду позицію щодо сім’ї. Ми також віримо, що 
маємо ставитися до всіх людей з розумінням, любов’ю і співчуттям. У своєму 
виступі я в першу чергу зосереджуся на доктринальних причинах того, чому 
традиційні сім’ї відіграють настільки важливу роль у нашій Церкві. По- друге, я 

поясню взаємозв’язок між релігійними почуттями, пов’язаними 
із сім’єю, і релігійною свободою. І в кінці я запропоную кілька 
керівних принципів того, як спілкуватися з людьми навколо 
нас, незважаючи на їхнє помилкове бачення чи незгоду.

Старійшина  
М. Рассел Баллард

З Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів

У цьому виступі, виголошеному 
під час дев’ятого Всесвітнього 

конгресу сімей у Солт- Лейк- 
Сіті, шт. Юта, США, старій-
шина М. Рассел Баллард казав, 
що ті, хто вірить у традицій-

ний шлюб, мають об’єднати 
найкращі зусилля для зміцнен-
ня та захисту своєї віри, сім’ї 

та свободи. 

ВІЧНА  

сім’їВАЖЛИВІСТЬ  

Віровчення Церкви про сім’ю
Аби пояснити контекст віровчення Церкви про сім’ю, я б 

хотів процитувати пісню, яку часто співають наші діти і яка 
називається “Жив я на небі колись”. У пісні розповідається про 
те, звідки ми прийшли, чому ми тут і куди підемо. Саме це свя-
ті останніх днів називають планом спасіння— вічним планом 
Небесного Батька.
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Жив я на небі колись, як всі люди землі.
Всіх там я знав і любив. Знаю, був там і ти.
Батько Небесний дав план нам чудовий й простий,
Щоб кожен з нас міг спасіння свого досягти.

Батько сказав, що потрібен один серед нас,
Хто із любов’ю життя за людей всіх віддасть.
Вийшов один, хто пошани бажав й визнання.
Інший сказав: “Батьку, воля хай буде Твоя!”

Батько Ісуса обрав і на землю послав,
Щоб Він у славі Своїй зло і смерть подолав.
Він дав надію—я щастя знайду неземне
Вдома на небі, де Батько чекає мене 2.

На основі цієї пісні я хочу пояснити кілька важливих 
складових плану спасіння, де наголошується на нашій 
безсмертній та вічній природі й на сім’ях.

До цього життя ми жили з Богом, Який є нашим 
Небесним Батьком. Він— у буквальному розумінні є 
Батьком наших духів, і ми— Його духовні діти. Отже, 
всі хто народжується на цій землі, є духовними брата-
ми і сестрами.

“Уся мета Бога— Його робота і слава— це дати можли-
вість кожному з нас насолоджуватися Його благословен-
нями”. Наш вибір виконувати або не виконувати Його 
заповіді— визначає нашу вічну долю. “Ісус Христос посі-
дає центральне місце в Божому плані. Завдяки Спокуті 
Ісус Христос виповнив мету Свого Батька і дав можли-
вість кожному з нас насолоджуватися безсмертям і вічним 
життям” 3. Шлюбні й сімейні узи скріплюються повнова-
женням священства, щоб тривати після смерті, якщо ми 
уклали шлюб “на час і на всю вічність” у храмі (УЗ 132:7).

Я сподіваюся, що такий короткий огляд допоможе 
вам зрозуміти, наскільки глибоко наша теологія пов’яза-
на з традиційною сім’єю. Суспільство, закон і популяр-
на думка можуть змінюватися, але суспільна версія сім’ї 
не може замінити і не замінить Божу мету і план для 
Його дітей.

У сьогоденному світі, де шлюб і діти все більше від-
совуються на задній план, Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів не одинока у визначенні традиційної сім’ї 
як однієї з найважливіших складових доктрини.

Папа Франциск сказав: “Він [Бог] створив чоловіка 
і жінку для щастя, щоб пройти разом шлях з тим, хто 
доповнюватиме їх, щоб відчути красу любові: любити 
і відчувати любов до себе, та побачити, як їхня любов 
приносить плоди— дітей” 4.

Південна баптистська церква проголошує: “Шлюб— 
це союз одного чоловіка і однієї жінки, які беруть на 
себе зобов’язання через завіт, що триватиме все жит-
тя. … Чоловік і дружина є однаково цінними для Бога, 
оскільки обоє створені на образ Божий” 5.

Наші доктринальні віровчення про вічну сім’ю та 
заяви, зроблені іншими видатними християнськими 
провідниками полегшують розуміння того, чому ми 
настільки віддано плекаємо, захищаємо і пропагуємо 
традиційні сім’ї.

Наукова підтримка на користь релігійних поглядів
Є люди, які вважають таку доктрину й такі заяви 

нераціональними релігійними поглядами. Однак Вер-
ховний суд США доклав усіх зусиль, щоб у 2015 році 
підтвердити таке—щирі й розважливі люди можуть 
мати іншу думку, навіть визнаючи право інших на одно-
статеві шлюби:

“Шлюб є священним для тих, хто живе відповідно до 
своїх релігійних переконань. …

… Є незліченна кількість джерел, де описується краса 
шлюбу в релігійних та філософських текстах упродовж 
усіх часів, в усіх культурах і релігіях, а також в усіх видах 
мистецтва і літератури. Було б справедливо й необхідно 
вказати, що ці джерела основуються на розумінні того, 
що шлюб є союзом двох осіб протилежної статі. …

… Шлюб, як вони його бачать, за своєю приро-
дою є різностатевим союзом чоловіка і жінки. Таке 
бачення давно і активно підтримувалося,— і зараз 
підтримується— з твердим переконанням хорошими і 
розсудливими людьми в цій країні та по всьому світу” 6.

Як правильно визнав Верховний Суд, багато щирих 
та розумних людей у світі продовжують визнавати тра-
диційний шлюб.

Віра, сім’я і свобода
Розуміючи, що розумні та щирі люди можуть роз-

глядати шлюб лише як союз людей протилежної статі, 
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громадська думка має брати це до уваги, а релігійна 
свобода повинна захищати такі погляди. Дійсно, оскіль-
ки релігійні вірування можуть впливати на те, як віруючі 
ставляться до самої мети життя, такі погляди є ознакою 
того, як вони будуть взаємодіяти із суспільством.

Пригадую історію із новин про малих дітей, яким 
вчителька у школі читала оповідання про двох принців, 
які закохалися один в одного. Вчителька викладала цей 
матеріал без жодних застережень або попереджень. 
Коли батьки попросили, щоб їм повідомили, якщо цю 
історію будуть читати ще раз у майбутньому, школа 
відмовилася 7.

Чи було так важко шкільній адміністрації дозволити 
батькам не приводити своїх дітей тоді, коли навчаль-
ний матеріал суперечив їхнім поглядам? Рішення школи 
виглядає як прямий напад на роль батьків у вихованні 
дітей.

Ми живемо в час крайнощів. Часто здається, що 
досягнути компромісу важко і неможливо. Ми чуємо 
історії про людей, які намагалися бути вірними сво-
їм нормам, а їх за це звинувачували у фанатизмі, або 
нетерпимості, або карали понад міру.

Більшість із 200 націй, які існують у світі, у тому числі 
Сполучені Штати, визнали за батьками пріоритетне пра-
во вирішувати, чого навчати своїх дітей, коли підписали 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 
Стаття 18 цього документа проголошує: “Держави, … 
зобов’язуються поважати свободу батьків … забезпечу-
вати релігійне і моральне виховання своїх дітей відпо-
відно до своїх власних переконань” 8.

Цей міжнародний захист людських прав перегукуєть-
ся з позицією Церкви, яка заявляє в Проголошенні про 
сім’ю: “Батьки мають священний обов’язок виховувати 
своїх дітей у любові й праведності … і вчити їх любити 
один одного й служити один одному, [та] дотримувати-
ся заповідей Божих. … Чоловіки і дружини—матері й 
батьки—будуть відповідати перед Богом за виконання 
цих обов’язків” 9.

Може здаватися, що ми йдемо проти течії, але у нас є 
велика підтримка, щоб і надалі триматися своїх поглядів 
на традиційний шлюб. Я назвав лише кілька джерел. 
Але існує набагато більше.

Ми повинні об’єднати всі можливі для нас зусилля 
для зміцнення та захисту своєї віри, сім’ї та свобод. 
Деякі люди активно намагаються позбавити нас цих 
прав. Якось у новинах повідомлялося, що на підрив 
руху на захист релігійної свободи було витрачено міль-
йони доларів 10. 

Стосовно такого роду нападок, на мою думку,  
найкраще висловився мій колега, старійшина  
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Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів: 
“Навіть тоді, коли ми прагнемо бути лагідними й уни-
кати суперечок, ми не повинні йти на компроміс з істи-
нами, які ми розуміємо, чи применшувати їх значення. 
Ми не повинні здавати своїх позицій або поступатися 
цінностями” 11.

Якщо ті, хто протистоїть нам, щирі у своїй відда-
ності цінностям різноманітності й рівності, нам слід 
навчитися співпрацювати з ними, щоб знайти співчуття 
і мир. Нав’язування своїх вірувань іншим, як це трапи-
лося з дітьми, яким читали історію всупереч бажанням 
їхніх батьків, зменшує різноманітність і порушує рів-
ність. Знаходячи компроміс і виявляючи любов усім 
Божим дітям, які є нашими братами і сестрами, ми 
можемо створити мирну, різноманітну картину ідеалів 
і вірувань.

Керівні принципи того, як любити одне одного
Тепер, коли я розповів про важливість традиційно-

го шлюбу і що ми повинні захищати свої права, хочу 
пояснити, чому нам слід простягувати руку дружби тим, 
з ким ми не погоджуємося. Ісус Христос заповідував:

“Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас 
проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і 
моліться за тих, хто вас переслідує,

щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі” 
(Maтвій 5:44–45).

Так само як ми не цураємося і не повинні цуратися 
членів сім’ї, з якими не погоджуємося, ми не можемо і 
не повинні цуратися тих, хто виглядає, думає або діє 
не так, як ми. Ми виявляємо найбільшу гуманність, коли 
виявляємо любов і доброту всім дітям Бога. Ми демон-
струємо свою належність до учнів Христа, коли відмов-
ляємося від різкості в голосі, коли ми відмовляємося від 
іронічних ярликів і коли ми беремо участь у широкому 
обговоренні, прагнучи отримати чесний результат шля-
хом порозуміння і взаємоповаги.

Нещодавно Церква підтримала закон, що врівнова-
жує інтереси представників нетрадиційної сексуальної 
орієнтації з інтересами тих, хто має традиційні релігійні 
погляди. Закон захищає представників нетрадиційної 
сексуальної орієнтації від звільнення з роботи або 
відмови в наданні житла з причини їхньої сексуальної 

орієнтації або сутності. У той же час релігійні погляди і 
право жити за своїми релігійними переконаннями також 
захищені цим надійним законом 12.

Жодна із сторін не досягнула усього, чого хотіла, але 
наша робота з представниками нетрадиційної сексуаль-
ної орієнтації і законодавством штату Юта зменшила 
розбіжності в наших громадах, не завдаючи шкоди 
основним принципам 13. Ми можемо любити одне одно-
го, не ставлячи під удар особисті божественні ідеали. І 
ми можемо говорити про ті ідеали без того, щоб прини-
жувати інших.

Ісус Христос був найкращим прикладом вияву любо-
ві до інших. Усього за кілька годин до того, як почався 
болісний процес сплати за гріхи кожного з нас, Він 
зустрівся зі своїми апостолами, щоб святкувати Пасху— 
Його Останню вечерю— і дати їм Свої останні настано-
ви у цьому житті. Серед Його вчень є хвилююча заява, 
яка спонукає до змін: “Нову заповідь Я вам даю: Любіть 
один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного 
й ви!” (Іван 13:34).

Ми можемо бути конкретними і гаряче відстоювати 
переваги різностатевого шлюбу без того, щоб зневажа-
ти або ображати тих, хто думає по- іншому. Незалежно 
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від того, у що ми віримо або як це сповідуємо, як брати 
і сестри ми повинні намагатися розуміти одне одного. 
Пам’ятайте, що зрештою, незалежно від того, у шлюбі 
ми чи самотні, кожен є унікальною складовою велично-
го Божого плану.

Висновок
Пророк Джозеф Сміт і Його брат Гайрум загинули 

мученицькою смертю 27 червня 1844 року від рук 
натовпу, коли знаходилися в ув’язненні. Після їхнього 
вбивства переслідування і зловмисники загрожували 
знищенням членам Церкви, поки вони будували храм у 
Наву. Однак вони продовжували роботу, навіть знаючи, 
що їм доведеться звідти піти. Перш ніж їх було вигнано 
зловмисниками, члени Церкви ходили до храму вдень і 
вночі, щоб укласти священні обіцяння, які поєднають їх 
у вічні сім’ї 14.

Під час переходу до Долини Солоного озера мої пра-
дідусі й прабабусі як по батьку, так і по матері, сплатили 
величезну ціну страждань і нужди. Сім’ї піонерів були 
розділені смертю, і хоча вони ховали дітей, подружжя, 
батьків, дідусів і бабусь та друзів під час важкого пере-
ходу на захід, вони рухалися вперед.

Їхня віра в божественний план, розроблений Небес-
ними Батьками, Які люблять нас, давали їм сміливість 
перед лицем величезних земних труднощів. Вони 
шукали місце, де не буде переслідувань і вони зможуть 
виховувати свої сім’ї в любові до Бога та служінні Йому. 
Я вдячний, що вони пройшли той шлях.

Учення і теологія Церкви Ісуса Христа Святих  
Останніх Днів у буквальному розумінні починається 
і закінчується сім’єю. Я повторю те, що сказав раніше: 
ми віримо, що жили до цього життя в духовній доземній 
Божій сім’ї. Як діти Небесних Батьків ми маємо підготу-
ватися тут, на землі, до того, щоб повернутися і отрима-
ти благословення, обіцяні тим, хто дотримується Божих 
заповідей.

Таке знання підготує кожного з нас до того дня, коли 
ми помремо, а потім будемо певно знати, після повер-
нення у Божу присутність, справжню мету Його плану 
для нас. Тому, як зазначено в Проголошенні про сім’ю: 
“Ми закликаємо свідомих громадян та відповідальних 
урядових службовців усього світу сприяти заходам, 
спрямованим на збереження і зміцнення сім’ї як фунда-
ментальної сполуки суспільства” 15. ◼
З виступу, виголошеного 27 жовтня 2015 року.
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П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Аманда Джирі
Кейптаун, Південно- Африканська Республіка

Я була неактивною років вісім. 
За цей час у мене з’явилися не 
ті друзі. У мами розвинулася 
смертельна хвороба. Я була дуже 
пригнічена. Всередині була якась 
порожнеча. Я почала міркувати: 
“Коли я востаннє була щаслива?”

Потім я пригадала час, коли 
була в Товаристві молодих жінок. 
Я зрозуміла, що саме тоді я 
востаннє була щаслива. Я вирі-
шила повернутися до церкви 
наступної неділі. Я зустрілася з 
президентом філії і почала свій 
шлях покаяння.

Через короткий час мене 
покликали служити в Товаристві 
молодих жінок. Коли ми промов-
ляли девіз Товариства молодих 
жінок, я відразу ж його згадала! 
Сьогодні, кожного разу, коли ми 
промовляємо цей девіз, я отри-
мую підтвердження, що маю бути 
саме в цій Церкві.

Коли в підлітковому віці життя 
Аманди стало складним, вона 
відійшла від Церкви, шукаючи чогось 
нового. Через кілька років Аманда 
відчула порожнечу. Пошуки щастя 
почалися з важливого запитання.
КОДІ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ
Читайте більше про пошуки щастя Амандою  
на сайті liahona .lds .org.
Дізнайтеся більше про те, як знаходити щастя, від 
Президента Монсона на сайті lds .org/ go/ 11839.



Я закінчував служіння в Південній 
місії Чикаго, шт. Іллінойс, коли 

отримав особливий дозвіл відвідати 
попередню зону служіння і пообі-
дати з сім’єю Тремільйо. Я провів у 
їхньому приході увесь рік і зблизив-
ся з ними.

Під час обіду брат Тремільйо 
заохочував мене поділитися хоча 
б одним посланням радості по 
дорозі додому. Він сказав, що 
Господь пошле когось на мій рейс, 
кому потрібна буде моя допомо-
га. Я пообіцяв, що виконаю його 
прохання.

З того часу як я поїхав з Чикаго, 
я також молився, щоб отримати під-
твердження, що Господь приймає 
мою жертву— служіння на місії.

Через три тижні я сідав на літак, 
який віз мене додому. Коли я 
підійшов до свого місця, людина, 

яка сиділа на сусідньому сидінні, 
поглянула на мене. “Це неможли-
во,— сказала вона.—  Я не можу в це 
повірити!”

Моя перша думка була такою: 
“Класно, ця жінка не любить мор-
монів!” Коли я сів, жінка розповіла 
мені, що її звуть Келлі і що вона 
новонавернена. Вона сказала, як їй 
радісно сидіти поруч з місіонером. 
Келлі розповіла, що остання паса-
жирка, з якою вона сиділа, була 
вороже настроєна до мормонів і 
дуже грубо висловила свою дум-
ку про нову віру Келлі. Келлі була 
розгублена і мала багато запитань. 
Вона почала молитися, щоб знайти 
відповіді і втішення.

Я в серці помолився і свідчив про 
істинність євангелії і про любов 
Бога до Його дітей, у тому числі й 
до неї. Я розповів їй про пораду, 

отриману від брата Тремільйо. Я 
сказав, що Бог підготував цей осо-
бливий момент спеціально для неї.

Зі сльозами на очах Келлі подя-
кувала мені. Вона також сказала: 
“Можу сказати, що ви були хоро-
шим місіонером і що Господь 
прийняв вашу жертву”. У ту мить я 
відчув, як сильно Бог любить мене. 
Тепер настала моя черга плакати. Зі 
сльозами на очах я подякував Келлі 
і сказав, що вона була відповіддю 
на мою молитву. Я відповів ще на 
кілька її запитань і ми обмінялися 
електронними адресами.

Наш політ закінчився і ми помаха-
ли на прощання одне одному, коли 
вона йшла на інший рейс. Я завжди 
буду вдячний за те, що Небесний 
Батько готовий нас благословляти 
у такий лагідний спосіб. ◼
Лівай Кемптон, шт. Аризона, США ІЛ
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Коли я підійшов до свого місця, 
людина, яка сиділа на сусідньому 

сидінні, поглянула на мене. “Це 
неможливо,—сказала вона.—
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Мені ставало все 
важче і важче 

виконувати покликання 
в Товаристві молодих 
жінок. Я не знала, як з 
ним справлятися.

ПІКЛУВАННЯ ПРО ХВОРЕ 
НЕМОВЛЯ І МОЄ ПОКЛИКАННЯ

Коли мене покликали служити 
радником у Товаристві молодих 

жінок в моєму приході, я прийня-
ла покликання, але непокоїлася, як 
буду його виконувати. Мені здава-
лося, що я не готова, і у мне були 
великі труднощі.

За три місяці до отримання 
покликання, після вагітності, яка 
супроводжувалася великим ризиком, 
народився мій маленький синочок 
Ніколас. Йому потрібен був постій-
ний медичний нагляд. Через кілька 
тижнів після народження у нього 
на одній повіці з’явилася червона 
плямка і поступово почала рости. 
Наш педіатр пояснила, що то добро-
якісна пухлина, і вона зникне, коли 
Ніколасу виповниться рік. Однак 
пухлина швидко росла. Вона поши-
рилася на очну ямку і зрештою при-
звела б до пошкодження зору, якби 
ми не лікували її.

Ми прийняли тяжке рішення 
почати хіміотерапію. Тендітне тільце 
Ніколаса негативно відреагувало на 
таке лікування. У нього щодня була 
температура, він постійно підхоплю-
вав інфекції і мав малу вагу. Через 
усе це він постійно плакав. Мені 
ставало все важче і важче за таких 
обставин виконувати покликання. 
Я не знала, як з ним справлятися.

На щастя, мене підтримував 
чоловік. Разом ми відчували, що 

мені слід продовжувати. Президент 
Товариства молодих жінок також 
мене підтримувала. Вона була 
вірною і терплячою сестрою. Вона 
допомогла мені побачити ті якості, 
про які я не знала, і допомогла зна-
ходити способи служити, про які я 
й гадки не мала.

Щотижневе спілкування з моло-
дими жінками допомогло мені не 
зациклюватися на повсякденних 
уколах, оглядах і лікарях. Це допо-
могло мені не марнувати час на те, 
щоб жаліти себе або запитувати, 
чому це сталося з моїм маленьким 
ангелом. Моє покликання стало 
благословенням, і перш ніж я 
усвідомила це, Ніколас підріс, а 
лікування закінчилося. Ніколас 
став веселим і здоровим хлоп-
чиком, повним енергії.

Служіння тим доблесним 
дочкам Небесного Батька допо-
могло мені подолати почуття 
невідповідності, розвинути вічні 
узи дружби, розкрити в собі таланти 
і покращитися у виконанні своїх 
обов’язків мами і дружини.

Господь не завжди усуває від 
нас випробування, але я знаю всім 
серцем, що Він завжди хоче допо-
магати нам мати силу з ними справ-
лятися. ◼

Аріель Кейрос Мейер Фішер, 
Санта- Катарина, Бразилія



Одного дощового осіннього 
дня я пішов на горище і помі-

тив, що протікає дах. Вода капала 
з кінців покрівельних цвяхів між 
двома кроквами. Кілька років тому 
я ремонтував свій дім, тож не боявся 
взятися за нові проекти. Але цього 
разу у мене були особисті трудно-
щі, і я відчув невпевненість. Мені 
бракувало моральних сил справити-
ся з тим протіканням, хоча я розу-
мів, що треба щось робити, перш 
ніж настане зима.

Через тиждень або два я заліз на 
дах з господарським ножем, шпате-
лем та пістолетом з покрівельною 
смолою. Я думав, що мені лише 
треба знайти місце протікання і 
залити його покрівельною смолою. 
Але я навіть не уявляв, де дірка. 
Я розгубився. Я зупинився і про-
мовив молитву, просячи Господа 

МОЯ МОЛИТВА НА ДАХУ
спрямувати мене до необхідного 
місця, аби я міг усунути протікання. 
Я сподівався, що Він покаже мені 
місце протікання. Натомість, у мене 
в голові виникло одне слово: шукай.

То не була відповідь, яку я хотів 
отримати, але я поглянув навкруги. 
Мій погляд упав на вентиляцію. Я 
відірвав два невеликі клаптики чере-
пиці біля вентиляції і побачив те, що 
могло бути місцем протікання. Я від-
різав стару суху смолу і залив багато 
нової смоли. Я замінив черепицю і 
менше, ніж за годину закінчив робо-
ту. Мій настрій явно покращився, і я 
був задоволений собою, бо вирішив 
проблему. Під час наступного дощу 
я пішов на горище, щоб пошукати 
протікання, але там було сухо!

Я подумав про Олівера Каудері, 
який “не взяв на думку нічого, 
крім того, щоб просити ” (УЗ 9:7). 

Подібно до нього я сподівався, що 
Господь просто швидко відповість 
на мою молитву без жодних зусиль 
з моєї сторони. І я подумав про те, 
як мій настрій покращився завдяки 
тому, що я доклав зусиль, щоб 
“з’ясувати” (УЗ 9:8)—тобто, пошука-
ти. Я зрозумів, що Господь не буде 
все для нас робити. Він допоможе і 
скерує, але очікується, що ми буде-
мо робити те, що можемо робити 
самі, бо без цього немає особистого 
зростання. ◼
Валіянт К. Джоунс, шт. Мічиган, США

Мені просто потрібно було 
знайти місце протікання, але 

я не уявляв, де воно було, тож я 
зупинився і помолився. ІЛ
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Я був здоровим батьком двох 
прекрасних дітей і чоловіком 

чудової працелюбної дружини. У 
мене була хороша робота і ста-
більний доход. Життя здавалося 
безхмарним, але мій світ почав 
розпадатися, коли мені поставили 
діагноз: рак носоглотки— рідкісна 
форма раку голови і шиї.

Я служив радником у єпископаті 
в той час, і ми проводили щоріч-
ний баскетбольний турнір у церкві, 
коли мені стало дуже погано. Я 
пішов до лікаря, і після багатьох 
аналізів він оголосив, що у мене 4- а 
стадія раку носоглотки. Я був схви-
льований і наляканий. Я думав, чи 
це кінець мого життя і що станеться 
з моєю сім’єю, коли я помру. Єдине, 
на що я міг дійсно покладатися, аби 
знайти скерування і втішення,— це 
молитва Небесному Батькові.

ЦЕ КІНЕЦЬ МОГО ЖИТТЯ?
Через три дні постійних моли-

тов я відчув, як тихий голос про-
шепотів: “Не бійся”.

З тієї миті страх смерті зали-
шив мої думки. Проте труднощі 
продовжувалися. Був час, коли 
я не міг ковтати ніяку їжу і був 
надто хворий, щоб спати, але 
я ніколи не здавався і не від-
вертався від Бога— і Він мені 
допоміг.

Мій рак перебуває у ремісії 
понад 18 років. Я не знаю, скіль-
ки ще Бог дасть мені жити, але я 
радий, що все ще можу служити 
братам і сестрам. Я знаю, що наш 
Небесний Батько ніколи не зали-
шає і не покидає нас. І якщо ми 
хочемо отримати благословення 
від Бога, ми не можемо ні зали-
шати, ні покидати Його. ◼
Самсон Хо, Гонконг, Китай



44 Л і я г о н а

Дестіні Ярбро

Мої батько і мама служили на 
місії. З дитинства я чула їхні 
місіонерські історії та мрі-

яла про день, коли зможу служити 
Господу місіонером повного дня.

Підготовка до місії була найпре-
краснішим часом у моєму житті. Я 
була ближче до Господа, ніж будь- 
коли. Я отримала покликання служи-
ти в Будапештській Угорській місії і 
поїхала до центру підготовки місіо-
нерів (ЦПМ) у Прово, налаштована 
повністю присвятити себе Небесно-
му Батькові.

Перебування в ЦПМ дало мені 
надзвичайний духовний досвід. 
Наближаючись до Господа, я щиро 
молилася, щоб бути готовою вико-
нувати все, що Він попросить, і 
пообіцяла, що любитиму угорців 
усім серцем.

Майже під кінець перебування в 
ЦПМ я захворіла. Після короткого 
перебування вдома для одужання 
я отримала можливість продовжи-
ти свою місію в Угорщині. У мене 

була прекрасний тренер, сестра 
Саншайн Нестор, яка навчала мене, 
як бачити щоденні лагідні милості й 
чудеса Господа.

Через кілька місяців я знову 
захворіла. Хоча разом з сестрою 
Нестор ми продовжували працюва-
ти якнайкраще, мені знову довелося 
повернутися додому.

Я відчувала, що зрадила Господа, 
бо не відслужила “повну” місію. Я 
була переконана, що залишалися 
угорці, яких я “повинна була” нав-
чати, якби не захворіла. Я думала, 
може в мене не було достатньо 
віри, щоб зцілитися, бо, зрештою, 
Господь оберігає місіонерів. Я 
ніколи не думала, що моя жертва 
Господу полягатиме не в тому, щоб 
віддати півтора роки життя, а в 
тому, щоб пожертвувати тією місі-
єю, яку так чекала.

Мої пошуки сенсу життя вдома
Коли я зійшла з літака, повер-

нувшись додому, то не могла не 

думати, що найважливіша робота 
в моєму житті залишилася на місії. 
Знадобився час, щоб зрозуміти, що 
була робота і вдома, яка наповню-
вала моє життя сенсом.

З якої б причини ви не поверта-
лися раніше з місії, вирішіть сьо-
годні, що цей досвід стане вашим 
кроком вперед на шляху зростання, 
а не кроком назад. Я повернулася 
додому через стан здоров’я, але 

Є багато способів 
продовжувати 

служити Господу 
і знаходити сенс 

життя після 
передчасного 

повернення з місії.

Передчасне повернення
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інші повертаються додому з різних 
причин, у тому числі й через прови-
ну. Саме тому кілька поданих нижче 
ідей можуть не підходити для вашої 
ситуації. Моліться Господу, щоб 
знайти спосіб служити Йому вдома. 
Наприклад, якщо ви повернулися 
додому через провину і все ще не є 
гідними відвідування храму, для вас 
можуть стати суттєвими регулярні 
прогулянки навколо храму і зобо-
в’язання колись повернутися у Його 
святий дім.

Крім того, читання Писань, 
молитва і відвідування церкви стали 
наступними важливими кроками на 
моєму шляху до зцілення.
1. Підтримувати зв’язок

Моїм першим кроком до пошу-
ку сенсу в житті було підтримання 
зв’язку зі святими і з місіонерами 
в Угорщині. Деякий час я жила в 
очікуванні днів підготовки, коли 
зможу отримати електронні листи 
від сестри Нестор і моїх напар-
ниць з ЦПМ. Маю зізнатися, іноді 

було нелегко читати про служіння 
на місії моїх напарниць або роз-
мовляти з угорцями, за якими я 
так сильно сумувала. Але тепер, 
озираючись назад, я усвідомлюю, 
що було вкрай необхідно для мого 
зцілення почути про дива, які там 
відбувалися.
2. Індексування он- лайн

Мій молодший брат, який отри-
мав лагідну підказку від мами, пере-
конав мене почати індексувати. 
Спочатку я індексувала партії імен, 
щоб заспокоїти його, але одно-
го дня на моєму екрані з’явилися 

реєстри з угорськими іменами. Дух 
пролився на мене і навчав, що я 
можу допомагати приводити душі 
угорців до Христа— просто по 
інший бік завіси!
3. Встановлення цілей

Після місії усі мої цілі, які я стави-
ла до місії, здавалися недосяжними 
з огляду на мій стан здоров’я. Але 
з часом я зрозуміла, що були цілі, 
яких я могла досягати, навіть лежа-
чи. Я назвала такі цілі, як читання 
книги Ісус є Христос “горизонталь-
ними цілями” і щоденно працювала 
над ними.



індексаторам. Це була місія, яку я 
могла виконувати!*
6. Викладати заняття з підготовки 
до місії

Коли мені стало легше контро-
лювати своє здоров’я, я почала 
навчатися в громадському коледжі, 
в той же час служачи на місії он- 
лайн. Мене попросили вести заняття 
з підготовки до місії в найближчо-
му інституті релігії. Це викладання 
допомогло зрозуміти, що мій ентузі-
азм до місіонерської роботи не згас 
і що навіть коротка місія збагатила 
мене значним досвідом, який був 
цінним для студентів.
7. Волонтерське служіння в ЦПМ

Після того як я успішно провчи-
лася один семестр у коледжі неда-
леко від дому, я переїхала до Юти, 
США, щоб навчатися в УБЯ. Спочат-
ку я ледь могла спокійно проходити 
повз ЦПМ у Прово, не відчуваючи 

припливу суперечливих почуттів. 
Але я почала щотижня працювати 
волонтером у ЦПМ і зрозуміла, що 
мені дуже допомагали зустрічі з 
чудовими місіонерами, яких направ-
ляли в мою улюблену Угорщину.
8. Виконання храмової роботи

Угорська сестра Едіт, яка підго-
тувала приблизно 150 тис. імен для 
храму, попросила мене віднести 
кілька з тих імен до храму. Я відчу-
вала таку радість, виконуючи спаси-
тельні обряди для цих угорців!

Поступове зцілення шляхом 
виконання Його роботи

Служіння на місії було моєю най-
важливішою мрією в житті і, зрозу-
міло, я відчувала себе розгубленою, 
повернувшись додому передчасно. 
Певний час мені було важко говори-
ти про місію. Мені треба було подо-
лати відчуття провалу. Мені треба 

4. Повернення до навчання
Серед цілей, поставлених до 

місії, було закінчення коледжу. 
Хоча ходити на навчання було б 
важко через хворобу і постійні 
візити до лікаря, батько заохотив 
мене навчатися он- лайн в Універ-
ситеті Бригама Янга. Це була не 
лише досяжна горизонтальна ціль, 
але я також зрозуміла, що, можли-
во, зможу досягнути більше цілей, 
поставлених до місії, ніж раніше 
думала.
5. Служити на місії он- лайн

Якось у церкві одна сестра 
підійшла до моєї мами і сказала: 
“А чи знаєте ви, що Дестіні може 
служити на он- лайн місії з індексу-
вання? Таке несподіване запитання 
було відповіддю на мої молитви. 
Я могла служити Господу дев’ять 
місяців як місіонер церковного 
служіння з надання підтримки 
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ПРИЙНЯТНЕ ПРИНОШЕННЯ
“Коли Я даю наказ будь- кому з синів [або дочок] людських виконати роботу 
Моєму імені і [вони] йдуть виконувати цю роботу з усією своєю силою і з усім, 
що вони мають, і не припиняють своєї старанності, а їхні вороги нападають на 
них і заважають їм виконувати цю роботу, ось, не потрібно Мені більше вима-
гати виконання цієї роботи з рук тих синів [і дочок] людських, але прийняти 
їхні приношення.
—Учення і Завіти 124:49

ПІДКАЗКИ ДЛЯ БАТЬКІВ
Далі подано перелік дій на ваш 
розгляд:

• Дайте час вашому місіонерові 
посумувати і зцілитися.

• Часто кажіть вашому місіонерові, 
як сильно ви його чи її любите.

• Заохочуйте його чи її регуляр-
но зустрічатися з президентом 
колу та єпископом.

• Запитайте свого місіонера, 
чи хоче він або вона, щоб інші 
люди знали про причину повер-
нення додому.

• Дайте іншим людям знати, що 
ваш місіонер вдома і що ви раді 
знову бачити його чи її.

• Дайте вашому місіонерові час 
поговорити з вами про місію 
і розповісти як про чудові, так 
і про складні моменти.

• Заохочуйте свого місіонера 
молитися про те, що далі роби-
ти в житті, а потім підтримайте 
його чи її рішення повертатися 
чи ні на місію.

було навчитися оцінювати свою 
місію з огляду на бажання служити, 
а не на тривалість служіння. Хоча я 
в той час не розуміла, що кожен з 
цих кроків у пошуках сенсу життя 
також приносив зцілення.

Упродовж років я хвилювалася, 
що повернення до Угорщини буде 
для мене емоційно важким. Коли я 
згодом поїхала туди, лише на другий 
день я усвідомила, що не лише не 
маю відчуття болю, але навпаки: мене 
переповнює радість повернення! Тоді 
я зрозуміла, що Небесний Батько дав 
мені можливість відчути силу зцілення 
Спасителевої Спокути. Я знаю тепер, 
що завдяки Спокуті Ісуса Христа все 
в кінці буде виправлено. ◼
Автор живе в шт. Аризона, США.

*Багато місіонерів, які передчасно повернулися, 
продовжують служити місіонерами церковного 
служіння. Зустріньтеся зі своїм єпископом 
або президентом філії, щоб отримати більше 
інформації.

ПІДКАЗКИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ 
ПРИХОДУ

Може бути важко знати, що каза-
ти, коли місіонери повертаються 
передчасно. Ви можете допомогти їм 
перейти до домашнього життя, віта-
ючи з поверненням, виявляючи свою 
любов і дякуючи за служіння на місії.

Ви можете не знати, чому той 
місіонер вдома, а причина повер-
нення може відрізнятися від тієї, яку 
ви можете уявляти. Пам’ятайте, що 
процес зцілення стосується лише 
місіонера й Господа і що місіонерові 
треба знати лише те, що ви його чи 
її підтримуєте.

Було б добре, якби місіонери 
могли розповісти про свій місіонер-
ський досвід у спокійній атмосфері. 
Зрозумійте, що їм може знадобитися 
час, перш ніж вони будуть здатні 
говорити про місію. Якщо ви хочете, 
щоб місіонер розповів якусь історію 
в класі, зателефонуйте заздалегідь 
і запитайте, чи буде це для нього чи 
для неї зручно.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЛУЖІННЯ
Провідники можуть дізнатися, як розуміти і допомагати місіонерам,  
що повернулися передчасно, зайшовши на сайт ministering .lds .org.
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По Ньєн (Феліпе) Чоу
Відділ семінарій та інститутів релігії

“Сучасний світ більш склад-
ний, ніж він був … багато 
років тому,— сказав старій-

шина М. Рассел Баллард, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів.—  Наші 
молоді чоловіки і жінки мають наба-
гато більше відволікань, які відво-
дять їх від підготовки як до місії, так 
і до майбутнього щасливого життя”. 

Зараз, як ніколи, нам треба навчи-
тися “чути підказки Святого Духа і 
відповідати на них” 1.

Аби допомогти вам бути краще 
духовно налаштованими, Церква 
запровадила інститут релігії. Інсти-
тут може надавати вам практичний 
і “змістовний досвід вивчення слова 
Бога” 2.

Коли ви відвідуєте інститут, то 
можете вибирати з великої кількості 
класів. Вчителі, які розуміють потре-
би і запитання дорослої молоді, 
допоможуть вам навчатися з Писань 
і вчень пророків останніх днів.

Нещодавні зміни в інституті 
тепер дають вам можливість вико-
ристовувати (1) щоденники вивчен-
ня курсу, (2) запитання до курсу і 
(3) особисті навчальні проекти, щоб 
поглибити ваше вивчення і зміцни-
ти вашу віру в Ісуса Христа. Ці три 
навчальні опції допоможуть вам 
персоніфікувати засвоєння євангелії 
і зрозуміти з власного досвіду, як 
Дух працює з вами.

Щоденник вивчення курсу
Старійшина Річард Г. Скотт 

(1928–2015), з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, рекомендував 
записувати отримані нами духовні 
враження в щоденник: “Записуйте в 
надійне місце те важливе, що дізнає-
теся від Духа. Ви побачите: якщо ви 
записуєте важливі враження, часто 
вони приходитимуть знову” 3.

Студенти використовують 
щоденник (чи то паперовий, чи 
як застосунок в Gospel Library) під 
час уроку і вдома, щоб записувати 
враження під час вивчення Писань. 
Хайме Деннц, студент інституту на 
Філіппінах, побачив переваги веден-
ня щоденника: “Я насправді не можу 
знехтувати можливістю записувати 
уривки і послання з Писань або 
виступів пророків, бо це поглиблює 
моє вивчення євангелії”.

Студенти інституту, яких нав-
чає брат Сеїчі Такахаші в Нагої, 
Японія, люблять вести щоденники, 
бо це сприяє “безперешкодному Ф
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Спробуйте 
застосувати ці 
три способи, 

які допоможуть 
вам більше 

отримувати від 
занять в інсти-

туті релігії

Як інститут допомагає  
вам вивчати євангелію
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протіканню навчального процесу” і 
допомагає студентам приходити на 
заняття краще підготовленими до 
навчання та участі.

Таїсія Бартоломео з півдня Італії 
каже: “Записуючи те, що вивчи-
ла, я здатна легше пригадувати ті 
поняття, коли вони мені потрібні”. Її 
одногрупниця Маріатераса Санторо 
додає: “Мій щоденник— це джерело, 
до якого я можу звернутися, аби 
пригадати певні духовні поняття 
або особисті одкровення”.

Запитання до курсу
Запитання, які ставлять на почат-

ку курсу, пропонують студентам 
теми для роздумів і вивчення упро-
довж курсу. У кінці студенти здають 
особисті, скеровані Духом відповіді 
своєму вчителю.

Іларія Белломо, студентка з пів-
дня Італії, розповідає: “Запитання 
змушують мене розмірковувати 
про своє життя і про той факт, що 
вивчене мною в інституті допо-
магає краще пізнавати Ісуса 
Христа”.

Їнсеоп Єонг, студент інституту з 
Кореї, каже: “Ці запитання допомог-
ли мені глибше розмірковувати над 
вивченим і звертатися до нього. То 
був важливий час, щоб проглянути, 
подумати і застосувати вивчене”.

Духовне зростання студентів стає 
очевидним завдяки їхнім відпові-
дям. Сестра Сеонсім Канг, вчитель 
інституту релігії в Корейському 
колі, каже: “Я здобула неймовірний 
досвід, читаючи свідчення і думки 
студентів та вивчаючи їх”.

Особисті навчальні проекти
Багато студентів інституту з 

молитвою приймають рішення вико-
нувати змістовний проект. В залеж-
ності від їхніх інтересів, студенти по 
всьому світу створили зосереджені 
на євангелії витвори мистецтва, 
музику, відео та пости в соціальних 

медіа. Ці проекти спонукають сту-
дентів діяти відповідно до того, що 
вони засвоїли в класі. Наприклад, 
один студент вирішив намалювати 
портрет Спасителя як доповнення до 
курсу “Ісус Христос і вічна євангелія”.

Ще один студент, який відвідував 
курс “Вічна сім’я”, створив проект, 
присвячений храму та сімейній 
історії, що “завершився поїздкою до 
храму з бабусею та найближчими 
членами сім’ї, під час якої вони разом 
виконали 40 запечатувань, імена для 
яких готувалися упродовж семестру. 
Це дуже згуртувало нашу сім’ю”.

Сенія Авіла Органіс, студентка 
інституту в Біколі, Філіппіни, зазна-
чає, що робота над особистим 
навчальним проектом “здійснюється 
в темпі, обраному студентом”, нада-
ючи свободу вивчати слово Бога і 
відчувати Духа під час застосування 
своїх талантів. 

Покращені результати
Застосування цих навчальних 

методів може покращити вивчення 
вами євангелії і поглибити ваше 
свідчення. Глибше занурюючись 
у вивчення євангелії за допомогою 
інститутських курсів, ви зможете 
краще зрозуміти, як застосовувати 
слово Бога в своєму житті та як бла-
гословляти життя інших. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. М. Рассел Баллард, “Найвеличніше  

покоління дорослої молоді”, Ліягона, 
трав. 2015, с. 67.

 2. “Teaching with Power,” lds .org/ si/ objective/ 
elevate - learning/ teaching - with - power.

 3. Річард Г. Скотт, “To Acquire Knowledge 
and the Strength to Use It Wisely,” Liahona, 
Aug. 2002, 12.
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Якими б не були ваші обставини, ви  
завжди можете знаходити мир у Христі.

МИР  
У ХРИСТІ

Бонні Л. Оскарсон, президент (по центру); Керол Ф. Мак- Конкі, 
перший радник (зліва); Ніл Ф. Мерріотт, другий радник (справа)

Стівен В. Оуен, президент (у центрі); Дуглас Д. Холмс, перший 
радник (зліва); М. Джозеф Бро, другий радник (справа).
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ДІ Генеральні президентства Товари-

ства молодих жінок і Товариства 
молодих чоловіків

У світі, сповненому сум’яття, 
суперечливих ідеалів, спо-
кус і заплутаних філософій, 

знайти мир не завжди просто. 
Але Спасителеве обіцяння, що 
міститься в Ученні і Завітах 19:23 
(тема спільних заходів на 2018 
рік) вказує надійний шлях до 
миру: “Учись від Мене і слухай 
Мої слова; ходи в лагідності Мого 
Духа, і ти матимеш мир у Мені”.

Ми, генеральні президентства 
Товариства молодих жінок і Това-
риства молодих чоловіків, свідчи-
мо, що це істина. Ми спостерігали 
це в нашому особистому житті, 
і якщо ви будете дотримуватися 
цього взірця, Бог виконає Своє 
обіцяння дати мир і у ваше життя.

Багато з вас могли відчувати 
тривогу і занепокоєння щодо 
свого майбутнього. Багато з вас 
непокояться про свій зовнішній 
вигляд, здібності, потенціал. Але 
незалежно від того, з чим ви сти-
каєтеся, ви можете знайти мир. 
Це не означає, що всі питання 
або тривоги негайно зникнуть, 
але ви можете відчувати спокійне 
запевнення, що все складеться 
добре. Що найбільш важливо, 
ви можете відчувати любов Ісуса 
Христа особисто до вас, і це при-
несе вам великий мир.

Давайте поговоримо про кож-
ну складову цього вірша.

УЧИСЬ ВІД МЕНЕ
Прийти до пізнання Небес-

ного Батька та Ісуса Христа— це 

найважливіше завдання на вашому 
життєвому шляху. Господь сказав: 
“Життя ж вічне— це те, щоб пізна-
ли Тебе, єдиного Бога правдивого, 
та Ісуса Христа, що послав Ти 
Його” (Іван 17:3). Якщо ви краще 
пізнаєте Христа, ви зможете зрозу-
міти, наскільки хорошим, мудрим, 
добрим і люблячим Він є. Ваша 
віра в Нього зросте, і ви матимете 
більше бажання наслідувати Його 
і Небесного Батька.

СЛУХАЙ МОЇ СЛОВА
Ісус Христос промовляє до нас 

через Писання, сучасних проро-
ків і Святого Духа. Нам потрібно 
бенкетувати цими словами, роз-
мірковувати над ними і застосо-
вувати їх у своєму житті. Під час 
вивчення Спасителевих слів зосе-
реджуйтеся на Книзі Мормона, бо 
вона “найбільш правильна з усіх 
книг на світі і є ключовим каме-
нем нашої релігії,— навчав Джо-
зеф Сміт,— і людина буде ближча 
до Бога, твердо дотримуючись 
її заповідей, ніж будь- якої іншої 
книги” 1. Потужне запрошення 
Президента Томаса С. Монсона, з 
яким він звернувся до нас під час 
генеральної конференції у квітні 
2017 року, запрошуючи читати 
Книгу Мормона щодня, допоможе 
слухати і розуміти слова Христа 2.

ХОДИ В ЛАГІДНОСТІ 
МОГО ДУХА

Слухаючи слова Спасителя, 
ми починаємо змінюватися лише 

тоді, коли готові виконувати їх. 
Це вимагає від нас лагідності. Це 
вимагає того, щоб ми відмовили-
ся від своїх шляхів і пішли Його 
шляхами. Іноді ми думаємо, що 
наш шлях кращий. Але якщо ми 
лагідні та йдемо за Ним, куди б 
Він нас не вів, то завжди будемо 
іти кращим шляхом.

ТИ МАТИМЕШ МИР 
У МЕНІ

Це— велике обіцяння: якщо 
ви будете виконувати ці три 
речі— навчатися, слухати і ходи-
ти зі Спасителем— ви будете 
мати мир у своєму житті. Ви 
матимете запевнення, що Бог— 
поруч з вами і що Він буде 
пильнувати вас попри страхи, 
невпевненість або слабкості, 
які ви можете мати. Ви можете 
бути впевнені— не лише у собі, 
але і в Ісусі Христі та в Його 
любові й силі.

Ми запрошуємо вас, молодь 
Церкви, вивчити напам’ять цей 
вірш. Користуйтеся ним як 
дороговказом у житті. Коли імла 
темряви огортатиме вас і здавати-
меться непроглядною, ви зможете 
пригадати цей вірш, скористатися 
вказаним у ньому взірцем і закрі-
питися на надійному фундаменті 
Ісуса Христа. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви: Джозеф 

Сміт (2007), с. 66.
 2. Див. Томас С. Монсон, “Сила Книги 

Мормона”, Ліягона, трав. 2017, с. 86.
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УЧИСЬ ВІД МЕНЕ І  СЛУХАЙ МОЇ СЛОВА;  
ХОДИ В ЛАГІДНОСТІ МОГО ДУХА,  

І  ТИ МАТИМЕШ МИР У МЕНІ.
УЧЕННЯ І  ЗАВІТИ 19:23
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ХОДИТИ
Навчання і слухання необ-

хідні, щоб по- справжньому йти за 
Ісусом Христом. Однак лише їх 
недостатньо. Ми повинні також 
ходити, тобто діяти, відповідно до 
того, про що дізналися і що почули.

“Завжди— саме той час, щоб 
іти Його шляхом. Ніколи не буває 
надто пізно” (Президент Дітер Ф. 
Ухтдорф, другий радник у Першому 
Президентстві, “Шлях учня”, Ліяго-
на, трав. 2009, с. 78).

УЧИСЬ  
ВІД МЕНЕ

“Ми знаємо, що цей 
учитель “прийшов … 
від Бога” [Іван 3:2], і 
був більше, ніж про-

сто вчителем. Він, Хто навчав нас 
любити Господа Бога нашого всім 
серцем, всією душею, всією міццю 
і всім розумом та любити ближньо-
го, як себе, є Взірцевим Учителем і 
Прикладом досконалого життя. …

Коли ми приймаємо Його ласкаве 
запрошення: “Навчіться від Мене”, 
ми стаємо причасниками Його 
божественної сили”.
Президент Томас С. Монсон, “Навчіться від Мене”, 
Ліягона, бер. 2016, сс. 4, 6.

Учення і Завіти 19:23
Господь вказав Джозефу Сміту через одкровення кроки до отримання миру в Христі.

МИР У МЕНІ
“Мир не мож-

на знайти, здобувши 
велике багатство, силу 
або видатне станови-
ще. Мир не знайдеш 

у гонитві за задоволеннями, роз-
вагами чи дозвіллям. Жодна з цих 
речей, навіть у великій кількості, 
не може створити тривалого щастя 
або миру.

… Спасител[ь] … є Джерелом і 
Творцем миру. Він— “Князь миру” 
(Iсая 9:6).
Старійшина Квентін Л. Кук, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, “Особистий мир— нагорода за правед-
ність”, Ліягона, трав. 2013, с. 34.

Від редакції: Мета цієї сторінки не в тому, щоб дати всебічне пояснення 
вибраного вірша, а в тому, щоб спонукати вас до особистого вивчення.

Р Я Д О К  З А  Р Я Д К О М

ЛАГІДНІСТЬ
Бути лагідним, означає бути 

“терплячим у стражданнях” (Путів-
ник по Писаннях, “Лагідність, лагід-
ний”, scriptures .lds .org). Якщо ми в 
лагідності терпимо в наших страж-
даннях, не обурюючись на Бога, 
то не лише навернемося, але Він 
також зцілить нас (див. УЗ 112:13).

СЛУХАЙ МОЇ СЛОВА
Слухання є важливим для 

зміцнення віри в Ісуса Христа.  
“Віра від слухання, а слухання через 
Слово Христове” (Римлянам 10:17).

“Божі діти мають навчатися слу-
хати, а потім слухати, щоб навчати-
ся від Господа” (President Russell M. 
Nelson, President of the Quorum of 
the Twelve Apostles, “Listen to Learn”, 
Ensign, May 1991, 24).

МІЙ ДУХ
Лагідність спричиняє “відвіду-

вання Святого Духа” (Moроній 8:26), 
і вона є “плодом Духа” (див. Галатам 
5:22–23).

1 3

2

4

5

6

1 2

34 5

6



54 L i a h o n a

&
&

bbb
bbb

44

44
..
..

‰ œ œ ..œœ œ

Œ œ

AbВдумливо     q = 72

˙̇ œœ œ œ œœ œ

.˙ œ

Eb Ab ˙̇ œœ œ œ œ œ
..˙̇ œœœ

C m Ab jœ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ

œ ..˙̇

Bb

&

&
&

bbb

bbb
bbb

5 Ó ‰ œ œ .œ œ
1. Ма
2. Ма

ю
ю

в сер
в сер

ці
ці

5 jœ œœ œ ˙̇̇ œœœ
œœœ

˙̇ œœ?

Ab Eb Ab
˙ ‰ œ œ œ œ

мир,
мир,

Зна
Ко

ю
ли

пев
ра

но
зом

...˙̇̇ œœœœ œœ

...˙̇̇ œœœ

Eb Ab

(під час другого куплету грайте менші ноти)

˙ ‰ œ œ œ œ
я,

з Ним,
Взяв
По

грі
дум

хи
ки

мо
і

..˙̇ œœœ œœ

..˙̇ œœœ

C m Ab
- - - - - -
- - - - - - -

&

&
?

bbb

bbb
bbb

8

œ œ œ œ œ œ œ œ
ї
ду

Хрис
з Хрис

тос,
том

Мій
У

тя
Є

гар
ру

по
са

8

œœœ ˙̇ œœ œœœ
œœ ˙̇ œ

Eb Bb
˙ ‰ œ œ .œ œ

ніс.
лим.

Всі
Я

Йо
зміц

го
ню

сло
слаб

jœ œœ œ ˙̇ jœ œœ
œœœ ˙̇̇ œœœ

Ab Eb Ab
˙ ‰ œ œ œ œ
ва

ких.
Ви

Сльо
ко
зи

на
вит

ю
ру

...˙̇̇ œœœœ œœ

..˙̇ œœœ

Eb Ab
- - - - - - - -
- - - - - - - -

&

&
?

bbb

bbb
bbb

11 ˙ ‰ œ œ œ œ
я.
їм.

Ма
Ма

ти
ти

му
му

то
то

11

..˙̇ œœœ œœ

..˙̇ œœœ

C m Ab
œ œ œ œ œ œ œ œ
ді
ді

зав
зав

жди
жди

Мир
Мир

я
я

у
у

Хри
Хри

œœœ ˙̇ œœ œœœ
œœ ˙̇ œ

Eb Bb
˙ ‰ œ œ œ

сті.
сті. На ді ю

jœ œœ œ ˙̇̇ œœœ œœœ
œœœ ˙̇ œœœ

Ab Eb
- - - - -
- - - - - - -

&

&
?

bbb

bbb
bbb

14 % ˙ œ œ .œ œ
дасть, Ко ли ми в жур

14 ...˙̇̇ œœœœœ œœ
...˙̇̇ œœ

Ab C m

˙ ‰ œ œ œ
бі. Він у крі

˙˙̇ œœœ œœœ œœœœ
..˙̇ œœœ

Bb Eb
˙ œ œ œ .œ œ

пить, Ко ли важ ко

...˙̇̇ œœœœœ œœ

...˙̇̇ œœ

Ab C m
- - - - - -

Мир у Христі
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Під час всесвітнього духовного вечора для дорослої молоді, який відбувся 
в січні 2017 року, я закликав тих, хто мене слухав, зміцнити свідчення 
про Спасителя, присвятивши більше часу кожного тижня, щоб:

• Вивчити все, що сказав і зробив Ісус, записане в Старому Завіті.
• Вивчити Його закони, записані в Новому Завіті.
• Вивчити Його вчення, записане в Книзі Мормона.
• Вивчити Його слова, записані в Ученні і Завітах.

Я пообіцяв тим, хто мене слухав, що якщо вони будуть вивчати все, що  
знайдуть про Ісуса Христа, їхня любов до Нього і до Божих законів зросте 
більше, ніж вони можуть уявити.

Чого я не сказав під час того виступу, це те, що я знаю про правдивість  
цього обіцяння, бо сам на той час вперше в житті виконував саме це завдання.

1 грудня 2016 року я придбав новий набір Писань і почав виконувати зав-
дання, яке в січні доручив виконувати дорослій молоді. Коли через шість тиж-
нів я закінчив виконання завдання, то побачив, що зробив позначки в понад 
2200 віршах у чотирьох книгах Писань 1.

Мені так цікаво було виконувати це завдання!

Я не лише маю тепер сильніше свідчення про Господа і 
Спасителя Ісуса Христа, але я також маю підтвердження своєї 
абсолютної переконаності в тому, що система, яку мав Джозеф 

Сміт для перекладу Книги Мормона, була Божим даром.

Вивчайте  
СЛОВА СПАСИТЕЛЯ

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів
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Найглибші думки у мене викликало сказане Спа-
сителем про Самого Себе в ці різні періоди часу— в 
часи Старого і Нового Завітів, у період Відновлен-
ня і в наш час. В усіх книгах Писань історія співпа-
дає, і Оповідач один і той самий.

Я присвятив більшу частину своїх 93 років життя 
вивченню Спасителя, але рідко коли я міг дізнава-
тися стільки, скільки дізнався упродовж цих шести 
тижнів вивчення Писань. В дійсності, я стільки 
дізнався про Нього завдяки цьому вивченню, що 
планую розповісти багато чого під час майбутніх 
виступів, які зараз готую 2.

Починаючи виконувати це завдання, я не очіку-
вав, що навчання допоможе мені отримати нове 
свідчення про божественність роботи Джозефа 
Сміта— але це так! Одкровення, записані Джозе-
фом Смітом, і написане в Біблії дивовижним чином 
поєднуються. Було дуже надихаючим бачити це 
протягом мого вивчення.

У Джозефа Сміта не було можливості мати 
достатньо часу, щоб узгоджувати переклад з Біблі-
єю й робити перехресні посилання на неї, беручи 
до уваги ту швидкість, з якою він перекладав Книгу 
Мормона— але все це є!

Тож я не лише маю тепер сильніше свідчен-
ня про Господа і Спасителя Ісуса Христа, але 
я також маю підтвердження своїй абсолютній 
переконаності в тому, що система, яку мав Джо-
зеф Сміт для перекладу Книги Мормона, була 
Божим даром.

Зараз я розумію, що хтось із вас, можливо, 
думає, що не має часу для виконання подібного 
завдання.

Мені знайомі ваші почуття. Я думав так само: я 
не зможу знайти час, щоб виконати все це. Мені 
потрібно було нагадувати собі, що такі думки не 
скеровані сильною вірою. Думки, скеровані вірою, 
будуть такими: “Я знаю, що у мене немає часу, але 

Ви можете подивитися або прочитати виступ президента Нельсона на 
духовному вечорі в січні 2017 року, клацнувши на “worldwide devotional” 
на сайті lds .org/ broadcasts.

Президент Нельсон виконав своє завдання за шість тижнів.

“Я присвятив більшу частину 

своїх 93 років життя 

вивченню Спасителя, але 

рідко коли я міг дізнаватися 

стільки, скільки дізнався 

упродовж цих шести тижнів 

вивчення Писань”.
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я знайду для цього час. І я виконаю це завдання, 
маючи той час, який маю”.

Кожен з нас, хто береться за це завдання, закін-
чить його з огляду на власні часові обмеження. 
Мені було дуже радісно закінчити все за шість тиж-
нів. Таке інтенсивне навчання упродовж відносно 
короткого проміжку часу дозволило мені оцінити 
взаємодоповнюючу природу навчання за допомо-
гою Старого Завіту, Книги Мормона, Нового Завіту 
та Учення і Завітів.

Тим, хто вважає, що не має часу,— якщо ви піде-
те на цю жертву, то отримаєте величезну нагороду 
і будете дуже вдячні, бо ваше бачення зміниться, 
знання збільшиться, а навернення поглибиться. Я 
знаю, що це правда, бо отримав цю нагороду в 
своєму житті.

Як я уже згадував на духовному вечорі, колись 
ви постанете перед Спасителем. Ви будете при-
голомшені до сліз, перебуваючи в Його святій 
присутності. Вам буде важко знайти слова, щоб 
подякувати Йому за те, що Він сплатив за ваші грі-
хи, що Він пробачив будь- який недобрий вчинок 
по відношенню до інших людей, за те, що Він зці-
лив вас від усіх життєвих ран і несправедливостей.

Ви подякуєте Йому за те, що Він зміцнив вас, 
даючи можливість зробити неможливе; за те, що 
перетворив слабкості на силу, і за те, що дав вам 
можливість жити з Ним і з вашою сім’єю вічно. 
Його сутність, Його Спокута і Його якості стануть 
для вас особистісними і реальними.

Але вам не потрібно чекати до того часу. 
Прийміть зараз рішення бути одним з його справж-
ніх учнів. Будьте людиною, яка по- справжньому 
Його любить, яка дійсно хоче Йому служити і керу-
вати так, як Він. Я обіцяю, що якщо ви вивчатимете 
Його слова, зросте ваша здатність бути більше 
схожими на Нього. Я знаю, що це істина. ◼
Зі статті на сайті lds .org/ blog.

ПОСИЛАННЯ
 1. Як запропонував президент Нельсон під час свого духовного 

вечора, ви можете звертатися до Путівника по Писаннях і шука-
ти посилання в статті під назвою “Ісус Христос”.

 2. Див. виступ президента Нельсона на квітневій генеральній конфе-
ренції 2017 року “Прикликати силу Ісуса Христа в наше життя”.

Президент Нельсон опрацював 2200 уривків з Писань про Ісуса 
Христа і Його вчення.

“Тим, хто вважає, що не має 

часу,— якщо ви підете на 

цю жертву, то отримаєте 

величезну нагороду”. 



Для Вілла вибір не грати 
у футбол в неділю міг 
означати втрату мож-
ливості грати в одній 
з найкращих команд.
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Коли я був дитиною, ми з друзями грали у гру під назвою “Стрибай 
або пірнай”. В основному, все, що вам потрібно, це глибокий басейн 
або озеро і щось, з чого стрибати, наприклад, трамплін для стрибків 

у воду. На початку гри ви зістрибуєте з трампліна. Як тільки ви це зро-
били, хтось вигукує “стрибай”, що означає— першими торкнутися води 
мають ваші ноги, або “пірнай”, що означає— першими торкнутися води 
мають ваші руки, тобто треба зануритися вперед головою.

Коли ви намагаєтеся перекрутитися в повітрі, то, зазвичай, зрештою 
стаєте схожими на летючий крендельок або ж дуже боляче плюхаєтеся 
животом у воду.

Життя не обов’язково має бути грою у “Стрибай або пірнай”. Ви може-
те прийняти багато рішень значно раніше й уникнути великої кількості 
духовних “пірнань животом”. Пророк Старого Завіту Ісус Навин не сказав: 
“Вибирай, поки ще не пізно”. Він сказав: “Виберіть собі сьогодні, кому 
будете служити” (Ісус Навин 24:15; курсив додано).

Вілл В., 14 років, із Сан- Франциско, шт. Каліфорнія, США, мабуть, не 
робить багато духовних “пірнань животом”, тому що вірить у важливість 
прийняття рішень заздалегідь.

“Якщо ви приймете рішення робити або не робити щось до того, як наста-
не момент вибору, вам буде набагато легше,— каже він. — Скажімо, ви пішли 
на вечірку і хтось запропонував вам випити. Якщо вам потрібно буде вирі-
шувати в цей момент— погодитися чи відмовитися— у вас може бути спокуса 
погодитися. Але якщо ви давно вирішили казати ні, коли хтось запропонує 
вам випити, ви почуватиметеся набагато впевненіше. Ви навіть не встигнете 
відчути спокусу. Ви скажете “ні”, тому що вже давно це вирішили”.

Шарлотта Ларкабал
Співробітник редакції церковних журналів

ФУТБОЛ, 

І ДУХОВНІ “ПІРНАННЯ ЖИВОТОМ”

НЕДІЛІ  



У темі Спільних заходів на 2018 рік говориться: 
“Учись від Мене і слухай Мої слова; ходи в лагідності 
Мого Духа, і ти матимеш мир у Мені” (УЗ 19:23). Для 
Вілла мир означає почуватися впевнено, коли він виби-
рає те, що правильно, і не перейматися негативними 
коментарями від інших. Цей мир приходить до Вілла 
завдяки тому, що він заздалегідь прийняв рішення слу-
хати і виконувати слова Ісуса Христа.

“Іноді діти погано ставляться до мене через те, що 
я роблю або не роблю, але я цим не дуже переймаю-
ся, тому що давно вирішив, що саме так буду жити”,— 
каже він.

Серед рішень, які Вілл і його сім’я прийняли вже 
давно— дотримання святості Суботнього дня. Ситуація 
дещо ускладнилася, коли Вілла запросили до елітної 
футбольної команди. Але, як і Нефій, його сім’я вірить, 
що “Господь не дає заповідей дітям людським без того, 
щоб не приготувати шлях для них, аби вони могли 
виконати те, що Він наказав їм” (1 Нефій 3:7).

Для Вілла футбол— це все. Як каже його мама: “Він 
їсть, п’є, спить і просто любить, любить футбол. Це 
його пристрасть, і в нього дуже гарно виходить”.

Тож коли Вілла запросили до однієї з місцевих 
команд вищого рівня, він був у захваті. Єдина проблема: 
команда мала багато ігор в неділю. Більшість команд не 
буде приймати гравця, який пропускатиме кожну гру в 
неділю. Рішення не грати в неділю могло означати втра-
ту свого місця в команді.

Але Вілл прийняв рішення набагато раніше. Він буде 
дотримуватися святості Суботнього дня.

Вілл і його сім’я разом молилися і сказали Небесному 

Батькові про своє бажання дотримуватися Його заповідей 
та попросили Його про допомогу. Тоді Вілл і його мати 
поговорили з тренерами команди щодо своїх вірувань. 
На їхній подив, тренери висловили бажання прийняти 
Вілла в команду, навіть якщо він не гратиме в неділі!

“Я знаю, що коли шаную Суботній день, отримую 
благословення,— каже Вілл. — Можливо мені не вдається 
зіграти стільки ігор, як іншим, але я бачив благословен-
ня, коли, наприклад, недільні ігри раптом переносилися 
на інший день. Також я думаю, що граю краще, тому 
що маю день відпочинку”.

Далі ще цікавіше. Невдовзі Вілл дізнався, що один 
з гравців його команди також є членом Церкви. Після 
кількох місяців спільної гри, цей інший хлопець пішов 
за прикладом Вілла і також припинив грати в неділю.

Якщо ви відчуваєте, що не отримуєте благосло-
вень за слухняність, це може бути тому, що ви не в 
змозі побачити все, що приготував для вас Небесний 
Батько. Рішення дослухатися до слів Христа і служити 
Господу— це завжди правильне рішення, тож прийміть 
його зараз!

“Я благаю вас прийняти рішення прямо тут і прямо 
зараз не відхилятися з путі, яка вестиме до нашої мети: 
вічного життя з нашим Небесним Батьком”,— сказав 
Президент Томас С. Монсон (“Три принципи вибору”, 
Ліягона, лист. 2010, с. 68).

Не робіть ваше життя грою у “Стрибай або пірнай”. 
Не ризикуйте, плюхаючись животом духовно або будь- 
яким іншим чином. Вирішіть прямо зараз наслідувати 
Ісуса Христа і насолоджуватися миром, який Він прино-
сить у ваше життя. ◼
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Саманта Бест

К ілька років тому я була в депресії, бо мені здавалося, що мені ні з ким погово-
рити. Моя сім’я була далеко, і в мене не було друзів, тож я не могла зрозуміти, 
навіщо мені взагалі жити.

Я жила з дядьком і тіткою. Єдине, що вони мені забороняли— це розмовляти  
з сусідом. Вони казали, що він дивний, і вони вигадували історії про нього, щоб  
налякати мене.

Однак якось у суботу він разом з двома дівчатами підліткового віку попросив  
мене допомогти ставити паркан. Я погодилася і взялася до роботи.

Спостерігаючи за дівчатами, я зрозуміла, що вони привітні, тож почала розмовля-
ти з ними. Згодом ми торкнулися теми Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
У мене було так багато запитань, на які вони відповідали. Я була заінтригована. Мій 
сусід запросив мене піти до церкви з ним наступного дня, щоб побачити, чи мені 
сподобається. Я переживала не найкращий період у своєму житті, тож вирішила, 
що мені нічого втрачати.

Увійшовши у двері каплиці наступного ранку, я відразу ж відчула внутрішній 
спокій, якого не розуміла, але я знала, що саме в цій церкві я маю бути. Того ранку 
мене познайомили з місіонерами, і я побачила, яким чином вони знали, що Церква 
істинна.

Я почала слухати різні уроки, яких навчали місіонери. Небесний Батько вибрав 
найкращий час, щоб послати мені тих двох люблячих, турботливих і духовних місіо-
нерів. Вони допомогли мені здобути знання, яке вони мали про євангелію.

Коли я почула, як їхнє знання про Небесного Батька допомогло їм долати випро-
бування, у мене виникло відчуття, що мені слід помолитися і перевірити, чи сказане 
ними є правдою. Після молитви я відчула всередині неймовірне відчуття щастя, миру 
і спокою. Я знала, що того вечора отримала свою відповідь через Святого Духа.

З цим знанням моє свідчення швидко почало зростати. Після того як я приєдналася 
до Церкви в 2013 році, я безсумнівно бачила благословення, які принесло мені знання 
про Небесного Батька. Я вдячна за тих місіонерів і за те, що мій сусід запросив мене 
прийти до Христа. ◼
Автор живе в штаті Вікторія, Австралія.
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Я переживала 
не найкращий 
період у своєму 
житті, однак 
відвідування 
церкви разом з 
моїм сусідом все 
змінило.

Мій ДИВНИЙ СУСІД
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ЗАСТОСУВАННЯ МОЄЇ ВІРИ
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з ними англійською, і вони були 
настільки цим вражені, що запитали, 
чи не зможу я перекладати урок для 
брата Ерфрі.

Я подумав, що буду виконувати 
пасивну роль перекладача. Але 
я став активним учасником, коли 
їхні слова торкнулися самих гли-
бин мого серця. У мене виникло 
непоясниме відчуття, тривале 
відчуття радості, якого я раніше 
ніколи не мав.

Після цього випадку я попросив 
місіонерів навчати мою сім’ю. Але 
коли вони прийшли, мої батьки 

Мою гру в пін- понг з другом 
Ерфрі перервали три удари 

у вхідні двері. Я почув незнайо-
мий голос людини, яка розмов-
ляла мовою хілігайнон, нашим 
місцевим діалектом, але мала 
дивний акцент.

Ерфрі поспішив до дверей. Було 
видно, що він чекав тих людей. “Іди 
сюди,— сказав він мені.—  Я хочу 
познайомити тебе зі своїми друзями!”

Вони були у білих сорочках і 
краватках та прийшли, щоб навчати 
молодшого брата Ерфрі, готуючи 
його до хрищення. Я розмовляв 

рішуче заявили, що в нашій сім’ї 
ніколи не буде місця мормону.

Я хотів охриститися, тож вирішив 
застосувати свою віру. Я постився і 
молився. Я намагався бути для них 
прикладом.

Через два роки завдяки моїй 
щирій вірі та люблячій підтрим-
ці Небесного Батька, серце мого 
батька зрештою пом’якшилося і він 
підписав дозвіл на хрищення. Я з 
радістю можу сказати, що моє свід-
чення про відновлену євангелію— 
це мій найцінніший скарб. ◼
Арнел М., Негрос- Оксіденталь, Філіппіни
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Мені завжди було важко при-
стосовуватися до нової ситу-

ації. Ось чому я хвилювалася, коли 
закінчувала Початкове товариство і 
переходила до Товариства молодих 
жінок. Спочатку я не могла звикнути 
до розкладу. Товариство молодих 
жінок дуже відрізнялося— ні співів, 
ні спільних заходів. У нас також 
були спільні заходи протягом тижня.

Я просто хотіла призвичаїтися і 
почуватися зручно, тож я вирішила, 
що буду звикати до нового роз-
кладу. Я багато молилася і почала 
звикати до нового розпорядку та 
розвивати стосунки з іншими моло-
дими жінками.

Минали тижні, і я почала розу-
міти, чому мені потрібна програма 
Товариства молодих жінок. Я більше 
дізнавалася про євангелію, у мене 
з’являлося більше можливостей кож-
ного тижня ставати трохи кращою, 
і я могла ходити до храму й відчува-
ти Господній Дух у Його домі.

Зараз я дуже вдячна за Товариство 
молодих жінок. Я рада, що змогла 
призвичаїтися до змін і мій Небес-
ний Батько допоміг мені в цьому. ◼
Бетані В., шт. Флорида, США
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А НАСТАЛА ВАША ЧЕРГА
Журнал Ліягона чекає на ваші історії та думки стосовно того, як 
жити за євангелією. Надсилайте свою історію на liahona .lds .org 
(натисніть “Submit an Article ” (Надіслати статтю).

У восьмому класі я була членом книжкового клубу. Кожно-
го місяця ми зустрічалися, щоб обговорити якусь книгу, 

а в кінці року у нас проводилися змагання, щоб побачити, яка 
команда знала найбільше про кожну з книг. Одне правило, 
якого ми завжди трималися— це читати лише прийнятні книги.

Одного місяця, коли я почала читати наступну книгу, 
я відчула, що вона не є прийнятною. Але мені необхідно 
було прочитати її, якщо я хотіла, аби команда виграла в зма-
ганнях. Я не могла підвести команду. Через кілька розділів 
книга стала ще гіршою. Зрештою я відклала її. Я знала, що 
не можу її читати— моя духовна чистота була важливішою 
за перемогу в змаганнях.

Але я хвилювалася, як сказати про це команді. Увечері 
напередодні зборів нашого клубу я молилася, щоб Небесний 
Батько допоміг мені мати сміливість поговорити з друзями.

Наступного дня я дуже хвилювалася. Я сиділа зі своєю 
командою. Як тільки розпочалися збори, я вже була готова 
всім сказати, що не могла прочитати книгу. Але перш ніж я 
це зробила, встала керівник нашої групи і вибачилася. Вона 
пояснила, що не прочитала книгу перед тим, як внести її до 
нашого переліку книг, і не знала, про що в ній ідеться. Вона 
сказала, що вилучить книгу з переліку. Коли я прийшла 
додому, то подякувала Небесному Батькові.

Я знаю, що коли ми дотримуємося норм, Господь пиль-
нує нас. Він не завжди попіклується про всі ситуації так, як 
це було в моєму випадку, але Він завжди дасть нам сміли-
вість приймати хороші рішення. ◼
Ешлі А., шт. Юта, США

З ПОЧАТКОВОГО 
ТОВАРИСТВА  
ДО ТОВАРИСТВА 
МОЛОДИХ  
ЖІНОК

ЧИСТИЙ ДУХ:  
ВАЖЛИВІШИЙ  
ЗА ЗМАГАННЯ
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Ми— Сем  
і Анастасія,  

і ми намагаємося  
СЯЯТИ СВОЇМ СВІТЛОМ,  

ділячись з іншими!

Як ми могли 
допомогти?
Ми живемо в штаті Флорида, США, і бачимо тут 
багато безпритульних людей. Ми думали про 
те, як можемо допомогти їм. Ісус годував голод-
них, і всім потрібно їсти! Тож ми вирішили 
приготувати кілька наборів з їжею для надзви-
чайних ситуацій.
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ПРИШЛІТЬ 
НАМ 
ЗІРКУ!
Яким чином ви 
сяєте своїм світ-
лом так, як просив нас робити 
Ісус? Надішліть нам зірку зі своєю 
історією, фотографією та дозволом від 
ваших батьків. Див. с. 71, щоб знайти 
докладнішу інформацію.

ЯК ВИ МОЖЕТЕ 
СЯЯТИ?
• Виберіть проект служіння, який ви 

хочете здійснити зі своєю сім’єю.
• Покладіть пожертвування від посту в 

свій конверт для десятини. Ваші гроші 
допоможуть тим, хто в нужді.

Покупка необхідних 
продуктів
Наш друг Джоа допоміг 
нам купити все необхід-
не в магазині, де прода-
ються недорогі продукти.

Виготовлення наборів
Ми поклали в наші набо-
ри батончики з граноли, 
хлібні палички з сиром та 
інші смаколики. Сем 
навіть спробував один!

Смакота!
Коли ми роздавали свої 
набори, то не могли не 
усміхатися. Деякі люди 

казали: “Дякую!” і 
“Дивовижно!”

Ще більше наборів
Наша мама розмі-
стила он- лайн 
інформацію про 
наш проект, і про 
нього дізналася 
філія дорослої 
молоді. Вони приго-

тували ще 100 продуктових наборів для місцевого притулку для 
безпритульних. Притулок використав їх, щоб запросити людей 
підписатися на програму, яка допомагає їм отримати житло. Це 
принесло нам щиру радість!

5

4

3

2
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ВІДПОВІДЬ для ЛЮЧІЇ

Марлен Уоткінс
Ґрунтується на справжніх подіях

“Коли Святе Письмо читаю, моя душа співа.  
Дух свідчення несе, це свідчення просте”  
(Збірник дитячих пісень, с. 66).

Лючія витерла сльози. Вона не хотіла, щоб інші 
учні побачили їх. Вона вийшла зі школи і поспі-

шила додому.
Лючія жила на маленькому острові недалеко від 

узбережжя Африки. Вона була єдиним членом Цер-
кви у своїй школі. Усі учні ходили до однієї церкви. 
Вони насміхалися з Лючії і не гралися з нею, бо вона 
відрізнялася від усіх.

І то була не єдина проблема. Іноді вчителі не звер-
тали на Лючію уваги, коли вона піднімала руку.

“Але сьогодні все погано, як ніколи!”—  подумала 
Лючія. Вона штовхнула ногою камінчик на дорозі. 

Під час уроку вчителька читала вірші з Біблії, які 
Лючія не розуміла. Вони звучали так, ніби Небесний 
Батько, Ісус та Святих Дух були однією істотою. Тоді 
вчителька сказала, що є деякі церкви, які не вірять 
тому, чого навчає Біблія. Вчителька пильно поглянула 
на Лючію. Усі в класі засміялися.

Лючія збентежилася. Хіба Небесний Батько, Ісус 
та Святий Дух не є окремими особистостями? Що 
відбувається?

Раптом у неї виникла чудова ідея. Вона може 
запитати місіонерів! Вони приходили в село Лючії 
кожного дня. “Вони знатимуть, як допомогти”,— 
подумала вона.

Коли Лючія дісталася додому, то побачила сестру 
Браун і сестру Руїс. Вони допомагали накачувати 
воду в резервуар на даху.

Лючія відразу ж поставила своє запитання. “Чому 
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ВІДПОВІДЬ для ЛЮЧІЇ Лючія була збентежена тим,  
що сказала учителька. Хто зможе 
допомогти?

в Біблії сказано, що Небесний Батько та Ісус є однією 
особистістю?”

Сестра Браун посміхнулася. “Гарне запитання. Піс-
ля обіду ми знайдемо кілька уривків з Писань, які нам 
допоможуть”.

Лючія майже не доторкнулася до своєї смачної 
страви ропа б’єха, яку приготувала мама. Все, що їй 
хотілося— це отримати відповідь.

Нарешті обід закінчився. Лючія й місіонерки від-
крили Писання. Вони прочитали про видіння Джозе-
фа Сміта. Потім вони прочитали про хрищення Ісуса. 
З обох уривків було видно, що Небесний Батько, Ісус 
і Святий Дух були окремими особистостями.

“То чому ж ті інші уривки кажуть, що вони є 
одним?”— запитала Лючія.

Сестра Браун почала гортати сторінки. “Давай 
прочитаємо в Євангелії від Івана 17. Саме тут Ісус 

молиться Небесному Батькові за Своїх апостолів”.
Вони всі читали по черзі. У Писаннях Ісус молився, 

щоб Його апостоли “єдине були”, як Ісус і Небесний 
Батько є єдиними. Люсія нарахувала три рази, коли 
Він це сказав.

“Апостоли не можуть стать однією людиною,— 
сказала сестра Руїс.—  Але вони можуть стати 
єдиними в тому, як вірять і діють. Саме в цьо-
му сенсі Небесний Батько, Ісус та Святий Дух є 
єдиними”.

Люсія почала відчувати тепло всередині. Вона 
знала, що то Святий Дух. Він казав їй, що сестра Руїс 
каже правду.

Небесний Батько та Ісус не були однією особисті-
стю. Але вони були єдиними в тому, що казали і як 
діяли. І Лючія знала, що Вони люблять її. ◼
Автор живе в шт. Каліфорнія, США.

ДОПОМОГА З ПИСАНЬ
Мій учитель Початкового товариства допо-
міг мені знаходити відповіді на мої запи-
тання у Писаннях. Одного разу я запитала: 
“Чому великі чудеса не трапляються в наш 
час?” І він допоміг мені знайти місце, де 
сказано, що чудеса продовжують відбувати-
ся в наш час. Я люблю, коли відповідь на мої 
питання приходить з Писань!
Емілі І., 10 років, Англія
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К ожний з нас прийшов на землю, 
маючи дане нам Світло Христа. 

Лише ми можемо підтримувати яскра-
вість нашого світла, аби інші бачили 
його і йшли за ним. Один з найкращих 
способів підтримувати необхідну нам віру— 
вивчати Писання і молитися.

Якщо полум’я вашого свідчення яскраво горить, то 
ви станете маяком праведності, який усі бачитимуть. 
Спаситель сказав: “Отак ваше світло нехай світить 
перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та 
прославляли Отця вашого, що на небі” (Матвій 5:16).

Наші можливості сяяти є безмежними. Вони 
оточують нас кожного дня. Наслідуючи 

приклад Спасителя, ми матимемо мож-
ливість бути світлом в житті інших: 

членів нашої власної сім’ї, друзів або 
зовсім чужих людей.

Ми можемо бути світлом для світу. 
Так само, як вмикаючи світло в темній кімнаті, 

ми наповнюємо кімнату світлом, показуючи приклад 
праведності, ми допомагаємо наповнювати світ-
лом світ, який все більше сповнюється темряви.

Мої друзі, ми можемо бути, за словами апостола 
Павла, “зразком для вірних” (1 Tимофію 4:12). Ми 

завжди можемо бути послідовниками 
Христа і стати “як світла в світі” 
(Филип’янам 2:15). ◼
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Президент  
Томас С. Монсон

Нехай СЯЄ 
ваше світло НАДІШЛІТЬ НАМ СВОЮ ЗІРКУ!

З “Be a Light to the World” 
(Brigham Young University 
devotional, Nov. 1, 2011), 
speeches .byu .edu.
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ЗІРКИ З ПИСАНЬ
Розфарбовуйте зірку, читаючи по черзі урив-

ки Писань про приклад Ісуса Христа.

Maрк 10:46–52
Іван 11:33- 44

Іван 8:10–11

3 Нефій 11:13- 15

3 Нефій 17:21

3 Нефій 17:7, 9

НАДІШЛІТЬ НАМ СВОЮ ЗІРКУ!Як ви дозволяєте своє-
му світлу сяяти, як про це 

просив нас Ісус? Чи показуєте 
ви хороший приклад, служите ближ-

ньому або ділитеся свідченням? Розкажіть  
Ліягоні про це, надіславши свою історію та зірку!

1. Обведіть цю зірку і напишіть, як ви яскраво сяєте, 
показуючи хороший приклад або служачи іншим.

2. Виріжте зірку і сфотографуйте її. Або попросіть, 
щоб хтось вас сфотографував із зіркою в руках.

3. За допомогою батьків надішліть зірку на  
liahona .lds .org (натисність “Submit an Article” 
(надіслати статтю)).



Ерік Б. Мердок
Співробітник редакції церковних журналів
Ґрунтується на справжніх подіях

“Тож давайте частіше казати чудові  
і добрі слова” ( Гімни, № 141).

“О ні! Сюди йде Педро!”
Всі у школі знали, що Педро всіх ображав. 

Він був великим, і він був недобрим! Він давав дітям 
прізвиська, забирав у них сніданки і ганяв їх по 
шкільному двору. Ніхто не хотів бути поруч з ним.

Педро пройшов повз Лукаса і його друга Артура. 
Він назвав їх “невдахами” і штовхнув Артура.

Лукасу набридла грубість Педро. Навіть не думаю-
чи, він закричав: “Припини це, Педро!”

Лукас не міг повірити. Він щойно дав відсіч най-
більшому образнику в школі!

Педро підбіг до Лукаса і схопив його за сорочку. 
“Що ти сказав?” Серце Лукаса так сильно почало 
битися, що здавалося, воно вистрибне з грудей! 
“Попереджаю тебе лише один раз,— сказав Педро.—  
Краще стережись!” Він пхнув Лукаса і пішов далі.

Після цього Лукас і сам робив усе можливе, аби 
не зустрічатися з Педро, але Педро завжди його зна-
ходив. Він відганяв Лукаса від гойдалки, штовхав 
його під час гри у вибивного, проганяв з їдальні 
і завжди казав щось погане.

Одного дня Лукас з Артуром гралися 
в Артура у футбол. Педро вискочив з- за 
дерева і схопив м’яч.

“Будь ласка, віддай”,— сказав Артур.
“Хто змусить мене це зробити?” Педро 

штовхнув Лукаса до дерева і засміявся.
Лукас відчув, як звело в животі. Він 

так розсердився! “А знаєш, що, Педро?—  
сказав Лукас.—  Ти найпротивніший з 
усіх дітей, кого я знаю! Ніхто тебе не 
любить. Усі б хотіли, аби ти кудись 
дівся назавжди!”

Педро перестав сміятися. Лукас пишався тим, що 
сказав, … поки не помітив вираз обличчя Педро. Той 
мало не плакав. Педро потупив погляд і пішов геть.

Лукасу відразу ж стало кепсько. До кінця дня, що б 
він не робив, те погане почуття не зникало. Тієї ночі 
він крутився з одного боку на інший. Він постійно 
думав про те, яким сумним був Педро.

Лукас  Лукас пишався тим, 
що сказав, … поки 
не помітив вираз 
обличчя Педро.
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і образник
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“Чому Педро було так неприємно?”—  думав 
Лукас.—  Йому байдуже, що він погано ставиться до 
інших дітей. Я ж мав щось сказати, хіба не так?” Чим 
більше Лукас про це думав, тим краще розумів, що 
він зробив правильно, заступившись за себе і за дру-
га. Але він зробив неправильно, що наговорив йому 
грубощів.

Лукас став на коліна біля ліжка і попросив Небес-
ного Батька пробачити йому. Він сказав Небесному 
Батькові, що ніколи більше не буде ображати нічиїх 

ЗАВЖДИ КАЖІТЬ ДОБРІ 
СЛОВА
“Нехай ваша мова зміцнює  
і надихає людей навколо вас”.
Президент Томас С. Монсон, “The Lighthouse  
of the Lord”, Ensign, Nov. 1990, 97.

почуттів. Він хотів бути добрим. Коли Лукас сказав 
“aмінь”, він знав, що йому треба робити.

Наступного дня після обіду Лукас знайшов Педро, 
який самотньо стояв біля стіни. Лукас хвилював-
ся. Що зробить Педро? Лукас глибоко вдихнув і 
підійшов.

“Вибач за те, що я наговорив тобі вчора”.
Педро був спантеличений. “Ти вибачаєшся?”
“Так. Я сказав тобі щось дуже погане, чого не слід 

було казати. Пробач мені”.
Педро не зводив погляд зі своїх черевиків. “Гаразд”.
Задзвонив дзвінок. Лукас пішов назад до класу. 

Йому було набагато краще. Але він хотів сказати ще 
щось. Він озирнувся. “Завтра на перерві ми можемо 
пограти в футбол, якщо ти захочеш”.

Легка усмішка з’явилася на обличчі Педро. “Було 
б добре”.

Після того все змінилося у Педро на краще. Він 
все ще іноді зачіпав дітей, але не був злим. Він навіть 
грав з Лукасом кілька разів на перерві. І то дійсно 
було весело! У кінці шкільного року Педро сказав 
Лукасу, що кудись переїжджає. Потім він сказав те, 
що дійсно здивувало Лукаса.

“Дякую, що був мені другом,— сказав Педро.—  
Навіть коли я не дуже добре поводився”.

Тепле почуття в серці Лукаса казало йому, що бути 
добрим— це завжди правильний вибір. ◼
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“І мале дитя водитиме їх”  
(2 Нефій 30:12).

Багато років тому наша сім’я їхала додому до  
Сан- Паулу, Бразилія, після відвідування родичів. 

Як тільки ми заїхали на круту дорогу, наша машина 
зламалася.

Протягом кількох хвилин ми намагалися завести 
її знову. Але вона не заводилася. Повз нас проїжд-
жали машина за машиною. Ніхто не зупинявся, щоб 
допомогти.

Зрештою я сказав сім’ї, що нам потрібно помо-
литися. Мій шестирічний син Мороній відповів: “Не 
хвилюйся, тату. Я вже помолився”.

— Про що ж ти молився?—  запитав я.
— Я помолився Небесному Батькові, щоб потрібна 

людина прийшла нам на допомогу,— сказав він.
Невдовзі за нашою машиною з’явилися дві яскраві 

фари. Це був евакуатор. Водій був механіком.

“Вам дуже пощастило,— сказав  
він. — Я вже закінчив роботу і збирався додому”.

Він полагодив нашу машину. Потім він їхав за 
нами, щоб впевнитися, що ми безпечно дісталися 
додому.

Я запитав Моронія, чи знає він, яким особливим 
був цей досвід. “Звичайно,—відповів він. — Небесний 
Батько почув мою молитву. Тож тепер я маю влас-
не свідчення! Мені більше не треба позичати його в 
тебе, тату”. Моє серце було зворушено вірним при-
кладом Моронія.

Зараз Мороній вже дорослий, але я досі пам’ятаю 
його гарний приклад, коли він був маленьким. Навіть 
якщо ви дитина, ви можете бути прикладом для 
вашої сім’ї і друзів. ◼

Мороній та механік
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Старійшина 
Клаудіо Р. М. Коста

Сімдесятник
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Я  М О Ж У  Ч И Т А Т И  П И С А Н Н Я

Ісус називався Єговою до сотворіння землі. 
Він— найстарша дитина Небесного Батька і наш  
старший брат. Він допоміг Небесному Батькові створити 
землю, рослин та тварин. І Він прийшов на землю, щоб 
допомогти нам повернутися назад до Небесного Батька.

Єгова
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Після того як ви прочитаєте ури-
вок з Писань, розфарбуйте одну з 
тварин на малюнку

1. Авраам 3:24–28.
2. Мойсей 2:1–13
3. Мойсей 2:14–25
4. Мойсей 2:26–31
5. Авраам 5:1–7
6. Євреям 5:8–9; Aлма 12:33
7. Мойсей 1:39
8. Псалми 82:6; Римлянам 8:16

План Бога 
для мене

 Прочитайте і завчіть вірш Iсая 26:4.

 Подивіться 1 і 2 розділи Старого Завіту 
на scripturestories .lds .org.

 Напишіть або намалюйте у своєму щоден-
нику про час, коли ви виявляли любов до 
творінь Небесного Батька та Єгови.

 Я буду дбати про Божі творіння, якщо …
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Сотворіння
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Коли Він почав створювати землю, то відділив день від ночі. Він створив 
для мене сонце, місяць і зірки, щоб у мене завжди було світло і я міг 
орієнтуватися.

Давним- давно, коли 
я й не пам’ятаю, Бог 
створив прекрасне 
місце, де б я жив.

Кім Уебб Рейд

І С Т О Р І Ї  П Р О  І С У С А
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Він створив птахів, щоб 
літали в небі, риб, щоб 
плавали в морях, і тварин, 
щоб жили на суходолі.

Він створив небо, моря і 
сушу. Він створив землю 
з усіма видами рослин.
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Коли я бачу Божі творіння, то відчуваю благоговіння  
і любов до Нього. Я вдячний, що Він створив для мене землю. ◼
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Р О З М А Л Ь О В К А

Я—частина 
прекрасного світу
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Кожен з нас може зробити свій дім 
небесами на землі.

Давайте розглянемо … мету 
сотворіння землі. З Писань стає 

зрозумілим, що воно відбулося … 
для того, аби надати синам і дочкам 
Бога місце, де вони перебуватимуть 
у смертному житті й доведуть, що 
завдяки дотриманню заповідей Бога 
гідні повернутися в присутність 
Бога, звідки вони й прийшли.

Після Сотворіння землі “сказав 
Бог: “Сотворімо людину за образом 
Нашим, за подобою Нашою. …

І Бог на Свій образ людину ство-
рив, на образ Божий її Він створив, 
як чоловіка та жінку створив їх.

І поблагословив їх Бог, і сказав 
Бог до них: “Плодіться й розмно-
жуйтеся, і наповнюйте землю, ово-
лодійте нею” (Буття 1:26–28).

Коли Бог створив жінку і привів 
її до чоловіка, Він сказав:

“Покине тому чоловік свого бать-
ка та матір свою, та й пристане до 
жінки своєї,— і стануть вони одним 
тілом” (Буття 2:24).

Так, шлюб встановлено Богом, і 
після того першого згадування про 
чоловіка і дружину ми знаходимо 
багато уривків з Писань як доказ того, 
що чоловіки і жінки стають чолові-
ками і дружинами під час шлюбної 
церемонії. … Ми приходимо сюди 
не лише для того, щоб “їсти, пити і 
звеселятися” (2 Нефій 28:7). …

Важливо, щоб ми зрозуміли, як 
цього навчають Писання, що Бог є 
вічним, що Його творіння є вічними 

МЕТА 
СОТВОРІННЯ

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

і що Його істини є вічними. Отже, 
коли Він дав Адамові Єву у шлюбі, 
той союз був вічним. …

… Коли батьки розуміють мету 
свого існування, те, що вони в 
буквальному розумінні є нащадками 
свого Небесного Батька і що вони 
мають відповідальність забезпечу-
вати смертними тілами інших, тоді 
вони радіють диву народження, 
оскільки усвідомлюють, що є парт-
нерами Бога у сотворінні кожної 
дитини, яка приходить у їхній дім. …

Я знаю, що завдяки євангелії Ісуса 
Христа і дотриманню Божих запові-
дей та завітів, які ми з Ним укладаємо, 
кожен з нас може зробити свій дім 
небесами на землі, поки ми готуємося 
самі й готуємо наших дітей поверну-
тися до нашого Небесного Батька. ◼

З “Celestial Marriages and Eternal Families,” 
Ensign, May 1980, 15–18. Правопис і пунктуа-
цію стандартизовано.

Президент Н. Елдон 
Теннер (1898–1982)
Перший радник у  
Першому Президентстві



Величний Божий план щастя включає можливість для кожного з нас, Його духовних дітей, 
прийти на землю, щоб отримати смертне тіло, і жити в сімейному союзі, де стосунки можуть 
розквітати в єдності й любові. В наших земних домівках ми можемо готуватися разом з 
нашими дітьми повернутися до Небесного Батька. (Див. Буття 1–2; Мосія 18:21; Aлма 42).

ДОРОГОЦІННА ЛЮБОВ,  
ХУДОЖНИК КЕЙТ МАЛЛЕТ



Читайте в цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

Якщо ви повернулися додому 
з місії раніше, ніж сподівалися, 
ось вісім способів того, як 
продовжувати служити і 
розвиватися.

ДЛЯ МОЛОДІ

Ви завжди можете відчувати мир у 
Христі. Вивчіть тему спільних заходів 
на цей рік, щоб дізнатися, як.

ДЛЯ ДІТЕЙ

Цього року розкажіть нам, як ви даєте 
своєму світлу сяяти!

Передчасне повернення

ТЕМА СПІЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ НА  
2018 РІК

Нехай сяє 
ваше світло

с. 50

с. 44

с. 70
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