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відкривала для нас всі необхідні 
двері, щоб здійснити подорож 
до храму.

48 Посіяти зерна євангелії в 
маминому серці
Соня Паділья- Ромеро
Я вважала, що вже вдавалася 
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Згідно з Писаннями, найперше, що Бог зробив 
після сотворіння чоловіка і жінки— це поговорив 
з ними 1. Він мав надати їм дуже важливу інформа-

цію й цінні настанови. Його мета полягала не в тому, 
щоб обтяжити чи схвилювати Адама і Єву, але в тому, 
щоб скерувати їх до щастя і вічної слави.

І то був лише початок. З того дня до нашого часу 
Бог продовжує спілкуватися зі Своїми дітьми. Його 
слова зберігалися, плекалися і вивчалися Божими 
послідовниками в кожному поколінні. Ті, хто прагне 
пізнати волю Бога, шанобливо ставляться до Його 
слів, і вони свідчать про істину, що “не чинить нічого 
Господь Бог, не виявивши таємниці Своєї Своїм рабам 
пророкам” 2.

Ця модель діє від початку часів, і вона продовжує 
діяти в наш час. Це не просто красива біблійна істо-
рія; це встановлений Богом спосіб передачі важливих 
послань Його дітям. Він обирає людей з- посеред нас, 
покликає їх пророками і вкладає слова, які вони мають 
промовляти і які нас запрошено “отримувати, як з 
[Його] власних уст” 3. Він проголосив: “Чи Моїм влас-
ним голосом, чи голосом Моїх слуг, все одно”4. 

Це одне з найславетніших, сповнених підбадьо-
рення і надії послань Відновлення— Бог не мовчить! 
Він любить своїх дітей. Він не залишив нас блукати в 
темряві.

Двічі на рік, у квітні та в жовтні, у нас є можливість 
почути голос Господа через Його служителів під час 
наших чудових конференцій.

Я складаю особисте свідчення, що задовго до того, як 
промовець на генеральній конференції подолає довгий 
шлях до трибуни, він чи вона вклали у своє завдання 
промовляти надзвичайно багато зусиль, молитов і нав-
чання. Кожне послання на конференції включає безмеж-
ну кількість годин підготовки і гарячих молитов, щоб 
зрозуміти, що, за бажанням Господа, мають почути Його 
святі.

Що могло б статися, якби ми, хто слухає, доклали 
стільки ж зусиль, як і промовець? Як наш підхід до гене-
ральної конференції змінився б, якби ми поглянули на 
конференцію, як на можливість отримувати послання від 
Самого Господа? За допомогою слів і музики, що звучать 
на генеральній конференції, ми можемо сподіватися на 
отримання відповідей, призначених нам особисто, якими 
б не були запитання і проблеми, що стоять перед нами.

Якщо ви коли- небудь сумнівалися в тому, чи Небесний 
Батько промовляє до вас, я нагадаю вам прості, однак 
глибокі слова, які співають діти Початкового товариства: 
“[Ви] Божеє дитя, із неба [ви] зійш[ли]”. Його мета— 
допомогти вам повернутися , щоб “жи[ти] … в небесах”.

Якщо ви дивитеся на Небесного Батька, як Його 
дитина, ви можете попросити у Нього зі щирим серцем: 

Президент Дітер Ф. 
Ухтдорф
Другий радник у  
Першому Президентстві

СЛОВО БОГА  
ДО ЙОГО ДІТЕЙ

П О С Л А Н Н Я  П Е Р Ш О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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“Веди мене, скеровуй, йди поруч зі 
мною, допоможи знайти шлях. Нав-
чи всього, що я маю робити”. Він 
промовлятиме до вас через Свого 
Святого Духа, і тоді вже ви вирі-
шуєте, чи будете “служить Йому”. 
Я обіцяю, що якщо ви так будете 
робити, то відчуєте, що “без меж 
Його любов” 5.

Господнє скерування необхідне 
нам сьогодні так само, як і в будь- 
який період історії світу. Готуючись 
почути слово Господа, шукаймо 
старанно Духа істини, щоб коли 
Господь промовлятиме через Своїх 

служителів, ми могли розуміти, 
напучуватися і радіти разом 6.

Я свідчу, що “як буде[мо] робити 
це, ворота пекла не переможуть 
[нас]; так, і Господь Бог розжене сили 
темряви перед [нами] і зробить так, 
щоб небеса захиталися для [нашого] 
блага і заради слави Його імені” 7. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Буття 1:28.
 2. Aмос 3:7.
 3. Учення і Завіти 21:5.
 4. Учення і Завіти 1:38
 5. “Я Божеє дитя”, Гімни, № 186; Збірник 

дитячих пісень, сс. 2–3.
 6. Див. Учення і Завіти 50:21– 22.
 7. Учення і Завіти 21:6.

ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО 
ПОСЛАННЯ

Під час генеральної конфе-
ренції ми можемо отриму-

вати особисті відповіді на наші 
питання і проблеми, якщо ми 
прислухаємося до Богом при-
значених служителів. Ви можете 
обговорити наступне з тими, 
кого навчаєте: Як ви можете 
готуватися до отримання таких 
відповідей під час генераль-
ної конференції? Президент 
Ухтдорф заохочує нас “шука[ти] 
старанно Духа істини”. Що, на 
вашу думку, це означає, і як ви 
можете включати це у свою під-
готовку? Окрім благословень, 
згаданих в Ученні і Завітах 21:6, 
які інші благословення прихо-
дять до вас, коли ви готуєтеся 
почути слова Господа через 
Його служителів? Ви можете 
запропонувати тим, кого навча-
єте, написати у щоденнику, чого 
їх навчає Дух під час цієї гене-
ральної конференції.
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Підготуйтесь до 
конференції!

Скористайтесь цією карткою, 
щоб підготуватися до генераль-

ної конференції. Хай картка буде 
з вами під час конференції, аби ви 
могли записати те, чого навчилися.

Президент Ухтдорф пояснює, 
що найперше, що Бог зробив 

після сотворіння чоловіка і жінки,— 
поговорив з ними і повідомив цінну 
інформацію та настанови. Ми отри-
муємо такі ж благословення у квітні 
й у жовтні під час генеральної кон-
ференції, коли церковні провідники 
звертаються і дають нам поради, які, 
за волею Господа, ми маємо почути.

Чи ви чули коли- небудь під час 
генеральної конференції голос 
Бога у словах Його служителів. Чи 

МОЛОДІ

ДІТЯМ

ви коли- небудь відчували, що певне 
послання містить відповідь, якої ви 
шукали? У щоденнику ви можете 
про це написати і про те, як вам це 
допомогло. Тоді приготуйтеся почути 
Господній голос під час найближчої 
конференції, записавши запитан-
ня, які ви маєте, і досліджуючи їх 
під час вивчення Писань. Моліться 
Небесному Батькові й просіть про 
отримання відповідей та ідей під час 
конференції. Якщо ви будете слухати 
Господніх служителів, зосередьтеся 

Підготуйтеся почути Божий голос

• Запишіть свої запитання.  
Я не знаю, чи …

• Моліться Небесному Батькові.  
Мені потрібна допомога, щоб дізнатися про …

• Слухайте генеральну конференцію.  
Я дізнався …

на особистих спонуканнях. Чого ви 
навчилися? Як ви відчули натхнення 
змінитися? Запишіть ці спонукання,  
бо це Дух промовляв до вас!

Завжди пам’ятайте, що Небесний 
Батько любить вас і буде вести у пра-
вильному напрямку. Якщо ви будете 
намагатися почути Його голос через 
Його служителів, ви отримаєте благо-
словення і настанови.
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Віра, сім’я, допомога

Моліться за 
кожну сестру 
поіменно

Одна сестра розповідала, що 
під час складного періоду 
в своєму житті телефонний 
дзвінок або просте текстове 
послання часто надходили від 
візитних учительок в “особли-
во важкі дні”. Здавалося, що 
вони знали, коли їй потрібна 
підтримка. Вона знала, що 
вони молилися за неї, як під 
час відвідувань, так і при іншій 
нагоді.

В Писаннях знаходимо бага-
то прикладів чоловіків і жінок, 
які молилися за інших поімен-
но. Серед найбільш незабутніх 
персонажів є батько Алми 
молодшого. Ангел звернувся 
до Алми молодшого і сказав, 
що його батько “молився з 
великою вірою за тебе, … 
отже, з цією метою прийшов я 
переконати тебе в силі й владі 
Бога, щоб на молитви Його 
слуг відповідалося за їхньою 
вірою” (Moсія 27:14).

Коли ми молимося одне за 

одного, то відкриваємо свої 
серця для отримання благо-
словень, які Господь бажає нам 
надати. “Мета молитви— не 
змінити волю Бога, але забез-
печити для себе і для інших 
благословення, які Бог уже 
бажає дати, але за умови, що 
ми попросимо про них”  1.

“Подумайте про нашу спіль-
ну силу, якби кожна сестра 
щиро молилася вранці і вве-
чері, чи навіть краще, моли-
лася невпинно, як заповідав 
Господь”,— казала Джулі Б. Бек, 
колишня генеральний прези-
дент Товариства допомоги 2. 
Коли ми молимося за тих, кого 
відвідуємо, то зміцнюємося— 
індивідуально і як загал жінок 
останніх днів.

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому 
Президентстві, сказав: “Ви 
будете молитися про те, щоб 
пізнати серця. … Вам треба 

Наша любов до тих, кого 
відвідуємо як візитні 
вчительки, і натхненне 
ставлення до них зроста-
тимуть, якщо ми сми-
ренно молимося за кожну 
окрему сестру по імені.

Поміркуйте  
над цим

Чи отримували ви 
нещодавно натхнен-
ня та ідеї, коли ви 

молилися за певних 
сестер, яких ви 

відвідуєте як візитна 
вчителька?

Служіння
Замість того, щоб надавати конкретне послання, на 

цій сторінці кожного місяця будуть надруковані різні 
принципи, щоб допомогти нам більш ефективно слу-
жити одна одній. Якщо ви будете молитися і прагнути 

натхнення, ви дізнаєтеся, яке духовне натхнення і 
служіння потребує кожна сестра.

буде зрозуміти, що, за бажан-
ням Бога, ви маєте зробити, 
аби допомогти їм, і зроби-
ти все це настільки добре, 
наскільки для вас можливо, від-
чуваючи до них Божу любов” 3.

ПОСИЛАННЯ
 1. Путівник по Писаннях, “Молитва”.
 2. Джулі Б. Бек, “Те, що жінки- святі 

останніх днів роблять найкраще: 
стояти міцно й непорушно”,  
Ліягона, лист. 2007, с. 110.

 3. Генрі Б. Айрінг, “Священство і осо-
биста молитва”, Ліягона, трав. 2015, 
с. 85.
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ВІЗИТНІ ВЧИТЕЛЬКИ— 
БОЖІ ПОСЛАННИЦІ
Еліс К. Сміт

З  Т Р И Б У Н И

Ця нова серія висвітлює життя відданих жінок та містить їхні послання. Їх узято з книги  
At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017).

Коли Ісус піднімався на сухі 
пагорби Галілеї або ходив кур-

ними дорогами Юдеї, Він бачив 
бідність, хвороби й усі можливі 
негаразди. Він знаходив грішни-
ків, які каялися і які не каялися. Він 
бачив страждання. Завдяки цьому 
досвіду та Його глибокому розумін-
ню й прийшло Його співчутливе 
запрошення: “Прийдіть до Мене”.

У 1830 р. пророк Джозеф Сміт 
проголосив, що Бог— “Той Самий 
незмінний Бог” [УЗ 20:17]. Тож не 
дивно, що 28 липня 1843 р. 16 
жінок було призначено “знаходи-
ти бідних і стражденних, … щоб 
зцілити їм всім рани” 1. Шістнадцять 
у світі, де живуть мільйони людей. 
Але то мав бути лише початок. 
У 1843 р.— 16 візитних вчите-
льок; сьогодні [в 1969 р.]— більше 
100 тис., завтра буде 200 тис.; а 
післязавтра— два мільйони.

Кілька тижнів тому я зустріла одну 
свою чудову подругу. Упродовж 
багатьох років вона була активною 
в Товаристві допомоги. … Я спита-
ла її, чим вона займається в Церкві 
тепер. Настала тривала пауза. Потім 
вона відповіла: “О, я просто візитна 
вчителька”. Просто візитна вчитель-
ка! Коли ми розійшлися, я подумала, 
що б вона відчула, якби Спаситель 

… сказав їй: “Я хочу, щоб ти була 
моєю посланницею. Я хочу, щоб ти 
говорила жінкам, [яких відвідуєш, 
щоб навчати], що Я люблю їх, що Я 
турбуюся про те, що відбувається з 
ними та їхніми сімʼями. Я хочу, щоб 
ти була Моєю помічницею, нагля-
дала за цими сестрами, піклувалася 
про них так, щоб все було гаразд у 
Моєму царстві”. Якби ми зустрілися 
після такої зустрічі, чи відповіла б 
вона мені інакше? Хіба ж Він вже не 
покликав її через Своє священство 
так само, неначе Він стояв біля неї? 

Скільки наших візитних вчите-
льок вважають себе “просто візит-
ними вчительками”?

На візитну вчительку покладено 
велику відповідальність знаходити 
тих, хто в нужді. Більш того, сво-
їм відвідуванням вона каже всім 
сестрам, що хтось піклується про 
них і що Бог піклується про них.

… Вона не повинна бути тією 
особою, яка прибігає в останній 
день місяця й каже: “Я лише на 
кілька хвилин— знаю, ви прочита-
ли послання і знаєте його краще 
за мене, і ви ні в чому не маєте 
потреби. Як ваші справи? Я поба-
чуся з вами в Товаристві допомоги 
наступного тижня”. Візитна вчи-
телька має залишати по собі любов, 

ПРО  
СЕСТРУ СМІТ

Еліс Колтон Сміт 
(1913–2006) закін-

чила в 1934 р. Колум-
бійський університет. 

Разом зі своїм чоловіком, 
Уітні, у 1946 р. вона переїхала 
в Логан, шт. Юта, США, щоб 
навчатися в Університеті штату 
Юта, де здобула ступінь магістра 
в галузі соціології, а з часом стала 
викладачем. Як старший викладач 
вона навчала до середини 1970- х 
років, коли пішла з цієї посади, 
щоб більше зосередитися на своє-
му служінні в головному управлін-
ні Товариства допомоги. Сестра 
Сміт була покликана служити в 
головному управлінні Товариства 
допомоги в 1964 р. і прослужила 
там 14 років. Вона надала роботі 
цього управління космополітично-
го і наукового спрямування.

З 1960 по 1963 pр. Сміти жили 
у Відні, Австрія, де їх було покли-
кано організувати першу місію 
святих останніх днів у Австрії.

З цією промовою Еліс Сміт 
виступила під час генеральної 
конференції Товариства допомо-
ги на сесії для членів управління; 
пунктуація і вживання великої 
літери відповідають установленим 
правилам.
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Вони допомагатимуть полегшити 
фізичні, емоційні та психічні страж-
дання. Вони будуть допомогою 
грішним і втішенням для тих, хто у 
скорботі. Вони будуть нести єван-
гельське послання любові до всіх 
наших сестер про всьому світу. …

“Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені,— і Я вас заспокою!

Візьміть на себе ярмо Моє, і 
навчіться від Мене, бо Я тихий і 
серцем покірливий,—і знайдете 

яка благословляє і сестру, яку вона 
відвідує, і її дім. 

… З кожним роком, оскільки 
Церква зростає, потреба у візитних 
вчительках буде збільшуватися. … 
Вони допомагатимуть боротися із 
самотністю, яка заполоняє наш світ, 
і байдужістю, що панує у великих 
містах. Вони будуть дбати про 
чужинців, удів, сиріт, поранених і 
занепалих духом, про всіх сестер, 
турботливо виявляючи любов. … 

спокій душам своїм.
Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій 

легкий!” [Матвій 11:28–30].
Нехай же Бог благословить візит-

них вчительок. Бо коли всі працюють 
разом, ярмо— любе і тягар— легкий.

… Я молюся, щоб так було завжди. 
Амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Колишнє видання Relief Society Handbook, 

p. 29. Див. Handbook of the Relief Society 
of the Church of Jesus Christ of Latter- day 
Saints (1931), 29.
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Коли ми з сім’єю жили у Лас- 
Вегасі, шт. Невада, я деякий час 

служила президентом Товариства 
допомоги приходу. Я раділа чудовій 
дружбі з прекрасними сестрами в 
нашому приході. Мені подобалося 
планувати надихаючі заходи, про-
водити збори Товариства допомоги, 
відвідувати збори з провідниками 
приходу і служити сім’ям.

Я витрачала багато часу, відві-
дуючи сестер вдома, щоб поспіл-
куватися з ними. Я також служила 
матерям, які були виснажені, хворі 
або просто переобтяжені— сестрам, 
які потребували втіхи, як духов-
ної, так і фізичної. Я відчувала себе 
щасливою та потрібною, і разом з 
цим виконувала свої обов’язки моло-
дої матері шістьох дітей.

Потім моє життя раптово 
змінилося.

Моєму чоловіку запропонували 
кращу роботу в іншому штаті, і він 
погодився. Через місяць ми упа-
кували речі й залишили наш дім у 

сонячному Лас- Вегасі, щоб пере-
братися у маленький орендований 
будиночок в холодному Каспері, шт. 
Вайомінг. Саме в тиждень нашого 
переїзду я дізналась, що вагітна— у 
мене двійня!

Того вечора, коли ми прибули 
в наш орендований дім, мій стан 
здоров’я значно погіршився. Пам’я-
таю, як лежала в ліжку, ледь здатна 
поворухнутись, і дивилась, як мій 
чоловік піклується про дітей і роз-
вантажує наші речі з машини. Це 
стало початком найстрашнішого 
фізичного випробування в моєму 
житті. Протягом наступних чоти-
рьох місяців мене постійно нудило 
і в мене майже не було сил, щоб 
служити своїй сім’ї, піклуватися про 
наших дітей та, іноді, готувати їжу.

Поки мій чоловік пристосовував-
ся до своєї нової роботи, я присто-
совувалася до нашого нового міста 
і записала наших чотирьох дітей у 
школу. Наш маленький орендова-
ний дім був заповнений вщерть, і 

ДЕ НАМ ЗНАЙТИ ДОПОМОГУ
Нетті Х. Френсіс

С Л У Ж І Н Н Я  В  Ц Е Р К В І

Товариство допомоги— це місце, де сестри в будь- яких ситуаціях можуть  
і повинні знаходити допомогу, піклуючись, служачи і люблячи одна одну.

кілька тижнів ми жили серед ящи-
ків. Я щоранку проводжала наших 
маленьких школярів до дверей, 
а потім проводила цілий день на 
дивані, поки двоє моїх малюків гра-
лися поруч.

Одного ранку, коли діти пішли 
до школи, хтось подзвонив у двері. 
Один з моїх малюків відчинив двері 
й там стояла сестра з президентства 
Товариства допомоги нашого ново-
го приходу. Вона тримала кошик 
з пригощенням і з нею була її доч-
ка. Вона зайшла познайомитися зі 
мною і запросити в приход.

Мені було соромно.
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Я лежала на дивані, все ще в 
піжамі, тримаючи біля себе відро. 
Двоє моїх напіводягнених малю-
ків гралися на захаращеній підлозі 
серед ящиків, які ще потрібно було  
розпакувати.

Ця чудова сестра зайшла і поста-
вила свій кошик на край стола. 
Потім вона сіла у нашій захара-
щеній вітальні й поспілкувалась зі 
мною, розпитуючи все про мене та 
нашу сім’ю.

Коли ми говорили, мене охопило 
смирення. Лише місяць тому я була, 
як вона: відвідувала людей і про-
понувала допомогу. Тепер ситуація 

кошику, і була вдячна за початок 
нашої дружби, оскільки ця сестра 
приходила знов і знов, надаючи 
допомогу і підтримку протягом тих 
важких місяців. Я по- новому навчи-
лася цінувати надію і допомогу, яку 
одна сестра може принести і надати 
іншій.

Через кілька місяців ми придба-
ли будинок достатньо великий для 
нашої зростаючої сім’ї. Моя важка 
вагітність завершилась народжен-
ням двох чудових дітей. А ця добра 
сестра з Товариства допомоги стала 
моєю близькою подругою і продов-
жує зміцнювати й надихати мене 
своїм свідченням та прикладом. Я 
часто згадую той важкий ранок, 
коли вона вперше завітала до мене, 
і відчуваю вдячність за те, що вона 
виконала свій обов’язок.

Я свідчу, що всі ми “є жебрака-
ми” перед Богом (див. Мосія 4:19). 
Наші обставини можуть змінитися в 
будь- яку мить, змушуючи по- новому 
усвідомити, як сильно ми залежимо 
від нашого Батька— і від тих, хто 
служить нам від Його імені. Зараз я 
знаю більше, ніж будь- коли раніше, 
що Товариство допомоги— це міс-
це, де сестри в будь- яких ситуаціях 
можуть і повинні знаходити допо-
могу, піклуючись, служачи і любля-
чи одна одну. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

змінилась. Я майже весь час лежа-
ла вдома на спині серед повного 
безладу, відчайдушно потребуючи 
допомоги. Я почувалась самотньою, 
приголомшеною і опинилась у 
ситуації, з якою не могла впоратись 
самотужки. Я була однією з тих 
сестер, які потребували допомоги.  
Господь швидко і успішно нагадав 
мені, що мені потрібен Він і допо-
мога, яка надається через Його слуг.

Коли вона пішла, я дивилася на 
її вітальний кошик на моєму столі, 
й це принесло мені полегшення і 
сповнило світлом. Наступні кілька 
тижнів я куштувала те, що було в ІЛ

Ю
СТ

РА
ЦІ

Я 
ЕМ

ІЛ
І Ш

ЕЙ

СЛУЖИТИ  
ОДНА ОДНІЙ
“Бути сестрами озна-
чає мати нерозрив-
ний зв’язок між нами. 
Сестри піклуються 

одна про одну, пильнують одна одну, 
втішають одна одну і разом радіють, і 
разом горюють”.
Бонні Л. Оскарсон, генеральний президент Това-
риства молодих жінок, “Сестринство: Як же ми 
потрібні одна одній”, Ліягона, трав. 2014, с. 119.
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БЛОКНОТ ЖОВТНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, 2017 РІК
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом,  
чи голосом Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

Проглядаючи матеріали жовтневої генеральної конференції 2017 року, ви можете 
звертатися до цих сторінок (та Блокнотів конференцій у минулих і майбутніх випу-
сках). Це допоможе вам у вивченні й застосуванні нещодавніх учень сучасних пророків 
і апостолів та інших провідників Церкви.

Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Цінні та великі обітниці”,  
Ліягона, лист. 2017, сс. 92–93.

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

Священний час і місце
“С уботній день та храм відповідно, священний час та священне місце, 

особливо відведені для поклоніння Богу та для отримання Його цінних 
та великих обітниць Його дітям і нагадування про них. Як встановлено 
Богом, головні цілі цих двох божественних джерел допомоги однакові: 
потужно та часто зосереджувати нашу увагу на нашому Небесному Батько-
ві, на Його Єдинонародженому Сині, Святому Дусі та обітницях, які дають-
ся з обрядами та завітами відновленої євангелії Спасителя.

Важливо, що дім має бути найкращою комбінацією часу та місця, де 
окремі люди та сім’ї найбільш ефективно пам’ятають Божі цінні та великі 
обітниці”.

НАША БОЖЕСТВЕННА 
СУТНІСТЬ
“Дух кожному з нас особисто 
підтвердить нашу божественну 
цінність. …

Дозвольте мені наголосити на 
необхідності розрізняти два важли-
вих слова: цінність та гідність. Вони 
не те саме. Духовна цінність озна-
чає цінувати себе так, як Небесний 
Батько цінує нас, а не так, як світ 
робить це. Наша цінність була визна-
чена до того, як ми ще прийшли на 
землю. …

З іншого боку, гідність досягається 
послухом. Якщо ми грішимо, ми 
менш гідні, але наша цінність ніколи 
не зменшується! Ми продовжуємо 
каятися та намагатися бути подібни-
ми до Ісуса, наша цінність при цьому 
залишається неушкодженою. … Нез-
важаючи ні на що, ми завжди цінні в 
очах нашого Небесного Батька. …

Якщо любов, яку ми відчуваємо до 
Спасителя й до того, що Він для нас 
зробив, більша, ніж енергія, яку ми 
витрачаємо на наші слабкості, сум-
ніви про себе, чи погані звички, то 
Він допоможе нам подолати те, що 
приносить страждання у наше життя. 
Він рятує нас від нас самих”.

Джой Д. Джоунс, генеральний президент 
Початкового товариства, “Безмежна цінність”, 
Ліягона, лист. 2017, сс. 14, 15.

Щоб прочитати, подивитися або послухати 
виступи з генеральної конференції, зайдіть 
на сайт conference .lds .org.
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СЕСТРИ, ЗАСВІТІТЬ СВОЄ СВІТЛО
“Коли ви виконуєте [Божі] заповіді, Він може використовувати вас у 
Своїй роботі. Його робота і слава—це піднесення і вічне життя жінок 
і чоловіків.

Пророки закликають нас до роботи, сестри. Чи будете ви правед-
ними? Чи будете ви ясно висловлювати, у що ви вірите? Чи можете 
ви бути особливими і відрізнятися? Чи привертатиме увагу інших 
хороших і благородних людей, яким потрібна ваша дружба, ваше 
щасливе обличчя попри ваші випробування? Чи засвітите ви своє 
світло? Я свідчу, що Господь Ісус Христос йтиме перед нами і буде 
посеред нас”.

Шерон Юбенк, перший радник у генеральному президентстві Товариства допомоги, 
“Засвітіть своє світло”, Ліягона, лист. 2017, с. 9.

 П Р О Р О Ч І  О Б І Ц Я Н Н Я

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у 
Першому Президентстві, “Три сестри”, Ліягона, 
лист. 2017, с. 17.

В П И Ш І Т Ь  В І Д С У Т Н І  С Л О В А

Скористайтеся номером журналу за листопад 2017 року або зайдіть на 
conference .lds .org , щоб прочитати, що сказали ці промовці.

1. “Небесний Батько— якщо ми _________ Його про допомогу— 
допоможе нам любити навіть тих, кого, на наш погляд, любити 
неможливо”—Ніл Ф. Меріотт, “Жити у Богові та замуровувати 
пролом”.

2. “Багато з нас долають чудову подорож _________. … У такому 
випадку запитайте себе: який ваш кінцевий пункт призначення? 
… Чи веде ваша подорож до багатьох благословень, обіцяних 
Спасителем?”—M. Рассел Баллард, “Перехід триває ! ”

3. “Книга Мормона— це один із безцінних дарів Бога для нас. Вона є 
мечем і щитом одночасно— вона посилає слово Боже на битву за 
серця праведних і служить найбільшим _________ істини”—Tед Р. 
Каллістер, “Боже переконливе свідчення про Книгу Мормона”.

Відповіді: 1. благатимемо; 2. відкриттів; 3. захисником

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ХТО ВИ Є
“Пам’ятайте, що ви належите до 
царського дому царства Бога, що ви є 
[синами і] дочками Небесних Батьків, 
Які правлять в усьому Всесвіті.

Ви маєте духовну ДНК Бога. Ви 
маєте унікальні дари, які дані під час 
вашого духовного сотворіння і які 
розвинулись під час тривалого періоду 
вашого доземного життя. Ви є дітьми 
нашого милостивого й вічного Небес-
ного Батька, Господа Саваота, Того, 
Хто створив Всесвіт, розташував у 
безмежному просторі космосу зірки, 
що обертаються, і помістив планети на 
призначених Ним орбітах.

Ви в Його руках.
Дуже хороших руках.
Люблячих руках.
Дбайливих руках.
І ніякі слова, сказані кимось на вашу 

адресу, ніколи не можуть змінити 
цього. Їхні слова безглузді, порівняно 
з тим, що Бог сказав стосовно вас.

Ви є Його дорогоцінною дитиною.
Він любить вас.
Навіть коли ви оступаєтеся, навіть 

коли ви відвертаєтеся від Нього,—Бог 
любить вас. Якщо ви відчуваєте, що 
заблукали, що вас полишили або  
забули—не бійтеся. Добрий Пастир 
знайде вас. Він покладе вас на рамена 
Свої. І Він понесе вас додому”.
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ЖИТТЯ ДО НАРОДЖЕННЯ
У доземному житті Небесний Бать-
ко пояснив усім Своїм духовним 
дітям план, що допоможе нам ста-
ти такими, як Він. За планом потрі-
бен був Спаситель, який допоможе 
нам подолати фізичну й духовну 
смерть. Ісус Христос запропонував 
бути нашим Спасителем, а славу 
віддати Небесному Батькові (див. 
Moйсей 4:1–2).

ПРИЧИНА НАШОЇ НАДІЇ

У  Щ О  М И  В І Р И М О

Вічний план Небесного Батька було створено для того, щоб привести вас до Нього додому. Його 
Син Ісус Христос був з вами і продовжуватиме бути з вами у кожному кроці на вашому шляху.

ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ
На землі ми позбавлені Божої при-
сутності, але євангелія Ісуса Христа 
може нас скеровувати. Хоча ми час 
від часу грішимо, Спаситель може 
нас зцілювати і прощати, якщо ми 
каємося. Він витерпів“навіть біль-
ше, ніж людина може витерпіти” 
(Moсія 3:7), аби ми могли подолати 
свої гріхи й не бути засуджени-
ми за них! (Див. Мосія 4:2; Алма 
42:14–15).

СОТВОРІННЯ
Під керівництвом свого Батька Ісус 
Христос створив для нас прекрас-
ний світ (див. Колосянам 1:15–16; 
3 Нефій 9:15). “Безмежна широчінь 
вічності, слави й таємниці безкі-
нечного космосу і часу— усе це 
створено задля користі звичайних 
смертних, таких як ви і я” (Дітер Ф. 
Ухтдорф, “Ви— важливі для Нього”, 
Ліягона, лист. 2011, с. 20).
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ВІЧНЕ ЖИТТЯ
Ті, хто приходить до Христа і отримує 
усі необхідні обряди, такі як хрищен-
ня та храмові обряди, і вірно виконує 
заповіді, успадкують вічне життя в 
Божій присутності. Це благословення 
приходить “через діяння, і милість, і 
благодать Святого Месії” (2 Нефій 
2:8; див. також Moсія 15:23).

СУДНИЙ ДЕНЬ
Ісус Христос буде нашим суддею. 
Він, хто був нашим заступником 
перед Небесним Батьком, здійснить 
досконалий, сповнений любові, 
милості й справедливості суд. Він 
судитиме нас не лише за те, що ми 
зробили, сказали і подумали, але 
також і за те, якими ми стали— 
наскільки ми уподібнилися до 
Христа. (Див. 2 Нефій 9:15; Moсія 
4:30; УЗ 45:3–5.)

ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
Після смерті наш дух відділяється 
від тіла, чекаючи на Воскресіння в 
духовному світі. Воскресіння Ісуса 
Христа подолало смерть для всіх 
нас, даючи можливість, якщо ми 
будемо вірними, возз’єднатися 
зі своїми сім’ями і з Небесним 
Батьком. “Дух і тіло будуть знову 
воззʼєднані у своїй досконалій фор-
мі” (Aлма 11:43) і житимуть вічно. 
(Див. 1 Коринтянам 15:22; 2 Нефій 
9:4–13).



Зимовий ранок був чистим і 
холодним. Ще вдосвіта я взявся 

за роботу на своїй молочній фермі. 
Голова була важкою від думок про 
події, що сталися минулого тижня. 
У нашій невеличкій долині неспо-
дівано сталася трагедія. Мій давній 
шкільний друг разом зі своїм малим 
сином, дочкою- підлітком і трьома 
її подругами загинули в страшній 
автокатастрофі. Мої діти товаришу-
вали з дівчатами, які потрапили в 
аварію. Наша сім’я та багато інших 
увесь тиждень сумувала через ту 
трагедію, так само як і сім’ї загиблих. 
Ми вже побували на трьох похо-
ваннях минулого тижня, і сьогодні 
нам треба було бути на останньому 

похованні— батька і двох його дітей.
Коли я усвідомив, що сталося, 

мене мучили два основні запитання.
По- перше, я сумував і не міг зро-

зуміти, чому цих малих дітей було 
забрано до того, як вони змогли від-
чути так багато всього, що є в житті. 
Вони не виростуть, не одружаться, 
не служитимуть на місії, не матимуть 
дітей і не переживуть багато інших 
радісних моментів земного життя.

По- друге, хоча я відчував, що ми 
всією громадою хотіли втішити ці 
сім’ї, здавалося, що ми, попри всі 
свої намагання, не здатні нічого зро-
бити, аби полегшити їхній смуток.

Поки я працював, мене неспо-
дівано відвідав тесть друга, який 

СХІД СОНЦЯ
Дон Дженсен

Р О З Д У М И

Це життя— не кінець; попереду нас чекають величніші краса, щастя і радість.

щойно загинув. Він також був фер-
мером, а це означало, що робота 
в нього ніколи не припинялася. 
Йому необхідно було негайно 
купити теля. По завершенні купівлі- 
продажу ми трохи поговорили про 
те, як він та його сім’я почувають 
себе. Я висловив своє бажання 
зробити щось більше для них. 
Я відчував свою безпомічність в 
полегшенні того болю. Однак я був 
вражений, наскільки мирним і спо-
кійним був той чоловік попри те, 
що переживала його сім’я.

Раптом я зрозумів, що відповідь на 
одне з моїх запитань вже отримано. 
Я переймався тим, як втішити друзів 
у їхній тузі, забувши, що справжнє 
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втішення і мир приходять від Святого 
Духа. Ці сім’ї отримали як благосло-
вення додаткову порцію втішення від 
Небесного Батька, яке лише Він може 
надати. Я знав, що вони отримали те 
втішення від Господа, про яке йдеться 
у Книзі Мормона: 

“Він заспокоїть вас у ваших 
стражданнях, і Він захищатиме 
вашу справу. …

О всі ви, хто чистий серцем, підні-
міть свої голови і отримайте приємне 
слово Бога, і бенкетуйте Його любо-
вʼю; бо ви можете це, якщо ваш розум 
твердий, навіки” (Кн. Якова 3:1–2).

Після того як ми попрощалися, я 
вийшов зі стайні і помітив повний 
місяць у західній частині небосхилу. Ф

О
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TY
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То було прекрасне видовище. Я 
повернувся і побачив, що на сході 
встає сонце. Здавалося, ніби все небо 
переливається кольорами. Місяць 
заходив і був дуже гарним; схід сонця 
був таким прекрасним, що від цього 
захоплювало дух. Я зупинився, щоб 
подумати над цим контрастом, і мені 
спало на думку, що яким би чудовим 
і щасливим не вважали ми своє зем-
не життя, воно блідне в порівнянні 
з красою і радістю, що чекають на 
нас, якщо ми залишимося вірними й 
слухняними. Я зрозумів, що загиблі 
насправді не втратили нічого. Вони 
були доблесними в своєму житті на 
землі й продовжать здобувати ще 
величніший досвід і радість.

Пізніше того дня я прийшов на 
поховання зі своєю сім’єю. Ми всі 
зустрілися в переповненій скинії, 
яка ледве вміщала тих, хто при-
йшов виявити підтримку. Того дня 
і ще певний час по тому люди в 
нашій долині відчували особливий 
спокій. Батьки притискували своїх 
дітей трохи міцніше, і ми розуміли, 
що наше земне життя є коротким. 
Нам треба частіше виявляти свою 
любов сім’ї та друзям. Я отримав 
нагадування про любов Господа 
до нас і про красу плану спасіння. 
Це життя— не кінець; попереду нас 
чекають величніші краса, щастя і 
радість. ◼
Автор живе в штаті Айдахо, США.
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Один з напрямків, на яких супротивник най-
підступніше намагається перешкодити плану 
щастя, даного Небесним Батьком,— це поши-

рення свого облудного вчення про те, що немає ніякого 
злого впливу чи диявола (див. 2 Нефій 28:22), а також 
його спроба перевизначити зло як добро, а добро— як 
зло, темряву— як світло, а світло— як темряву, гірке— як 
солодке, а солодке— як гірке! (Див. 2 Нефій 15:20).

Це іноді називають підміною понять— “коли зви-
чайний спосіб мислення стосовно чогось або чинення 
чогось замінюється якимось новим та іншим способом” 1, 
тим самим зображуючи щось зовсім протилежним тому, 
чим воно насправді є. Свою повість Листи Баламута, 
яка стала класичною, К. С. Льюїс писав з погляду стар-
шого диявола. За допомогою іронії та сатири Льюїс 
перевернув традиційні цінності, щоб злу надати вигляд 
добра, а добру— зла 2.

КОЛИ ЗЛО  
ЗДАЄТЬСЯ ДОБРОМ,  

А ДОБРО— ЗЛОМ
Як супротивник намагається брехливо 
тлумачити і звести нанівець благосло-
вення, які приходять завдяки життю 

за Батьковим планом.

Старійшина 
Квентін Л. Кук
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів
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Кілька місяців тому в цьому ж ключі у мене про-
йшла зустріч з одним визнаним на міжнародному 
рівні експертом з реклами, що давала поживу для 
роздумів. Ми говорили про вплив зла та наслідки 
неправильного вибору.

Він змалював цікаву гіпотетичну картину того, як 
Люцифер проводить зустріч з якимось рекламним 
агентом. Супротивник описує свою дилему: він та 
його послідовники збунтувалися й відкинули Бать-
ковий план, але зрозуміли, що Бога їм не подолати. 
Люцифер розумів, що Батьковий план стосувався 
радості й щастя, тоді як його власний план вів до горя 
й нещастя. Проблема полягала в тому, пояснював 
Люцифер цьому рекламному агенту, як привабити 
послідовників.

Прийшли до думки, що єдина надія Люцифера на 
успіх— це підміна понять або підміна цінностей, інши-
ми словами, характеризувати Батьковий план як такий, 
що веде до горя й нещастя, а Люциферовий— як такий, 
що веде до радості й щастя.

Ця гіпотетична зустріч по- своєму є корисною. 
Істина в тому, що противники Батькового плану не 
лише роблять спроби підірвати доктрину й принципи 
цього плану, але й намагаються брехливо тлумачити 
благословення, які приходять завдяки цьому плану. 
Їхнє основне зусилля спрямовано на те, щоб зро-
бити так, аби хороше, праведне і радісне здавалося 
жалюгідним.

Я буду говорити про деякі зі старань супротивника, 
які націлені на брехливе тлумачення і підрив благо-
словень, що приходять завдяки життю за Батьковим 
планом.

Слово мудрості
За свої прожиті роки мені довелося бачити, як алко-

голь ламав життя багатьох з моїх друзів, а в декого й 
забирав життя. Питання алкоголю стосується не лише 
доктрини Церкви; воно також стосується і здоровʼя та 
щастя кожного. Святі останніх днів можуть стати важли-
вим голосом, просвіщаючи суспільство стосовно наслід-
ків, повʼязаних з цим питанням.

У Батьковому плані Слово мудрості— дане внаслідок 
“зла та злих замірів … змовників”— містить принципи, 
що стосуються здоровʼя. Воно “пристосоване до здатно-
стей слабких і найслабкіших з усіх святих”. У ньому вмі-
щено перелік настанов, у т.ч. й та, що “вино або міцний 
напій [алкоголь ] … це не добре”. Тютюн та гарячі напої 
(чай та кава) “не для тіла” (УЗ 89:4, 3, 5, 8–9).

Це одкровення є на захист здорового способу життя й 
містить в собі обіцяння. У ньому дано таке обіцяння: ті, 
хто слухняно виконує цей наказ, “отримають здоровʼя … 
і знайдуть мудрість і великі скарби знання” (УЗ 89:18–19)3.

Перекручення, до якого вдається супротивник, крас-
номовно ілюструється його пропагандою стосовно 
тютюну й алкоголю.

Сьогодні навіть гіпотетичному рекламному агентству 
важко було б іноді показати паління тютюну у прива-
бливому світлі. Пророк Джозеф Сміт (1805– 1844) отри-
мав Слово мудрості як одкровення у 1833 році. У 1921 
році Президент Гебер Дж. Грант (1856– 1945), натхнен-
ний Господом, закликав усіх святих повніше дотри-
муватися в житті Слова мудрості 4. У той час масовий 
маркетинг та гламуризація в кінофільмах зробили палін-
ня цигарок справою модною, витонченою й веселою. І 
тільки в 1964 році, аж через 43 роки по тому, Головний 
хірург Сполучених Штатів дійшов такого висновку: “У 
Сполучених Штатах паління цигарок є настільки вели-
кою загрозою для здоровʼя, що необхідно вжити належ-
них заходів для виправлення ситуації” 5.

Сучасні статистичні дані стосовно паління цигарок не 
викликають сумнівів. У курців частіше, ніж у некурців, 
виникають захворювання серця, трапляється інсульт та 
рак легенів. За приблизними оцінками, паління збільшує 
ризик виникнення раку легенів у 25 разів 6.

Отже, те, що супротивник зображав як модне, витон-
чене й веселе, у дійсності обернулося на нещастя й 
передчасну смерть для мільйонів людей.

Слово мудрості захищає здоровий 
спосіб життя з обіцянням, що ті, хто 

слухняно виконує цей божественний 
наказ, “отримають здоровʼя … і знай-

дуть мудрість і великі скарби знання”.
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Ось інший приклад— алкоголь. Упродовж багатьох 
років я спостерігаю за дослідженням, що почалося в 
1940- х роках. Спочатку в дослідженні брало участь 268 
осіб з Гарвардського університету, яких періодично 
опитували впродовж усього їхнього життя. Пізніше до 
дослідження приєдналися ще й інші, у т.ч. й жінки. Мета 
початкового дослідження полягала в тому, щоб більше 
дізнатися про успіх та щастя.

Це дослідження приводить до трьох важливих вис-
новків. По- перше, існує тісний взаємозвʼязок між щастям 
дорослої людини і щастям, яке вона дитиною відчувала 
в сімʼї, особливо це стосується любові та прихильності 
батьків 7. По- друге, для щастя на все життя важливим є 
міцний, стійкий шлюб 8. По- третє, алкоголь негативно 
впливає на успіх та щастя у шлюбі й житті. У Сполуче-
них Штатах зловживання алкоголем позначається на 
одній третині сімей і є причиною однієї чверті випадків 
госпіталізації. Зловживання алкоголем відіграє головну 
роль у наближенні смерті, погіршенні здоровʼя та змен-
шенні досягнень 9.

Нещодавно на першій сторінці Washington Post була 
надрукована стаття, основана на даних Міністерства 

охорони здоровʼя США, в якій сказано, що “жінки в 
Америці пʼють набагато більше і набагато частіше, ніж 
це робили їхні матері чи бабусі, і вживання алкоголю 
вбиває їх у рекордних кількостях”. У статті зроблено 
висновок, що “сучасна і новітня наука не підтверджує 
правильність заяви про корисність помірного вживан-
ня алкоголю” і що “ризик смерті від раку, схоже, підви-
щується з будь- яким рівнем вживання алкоголю” 10.

Протягом кількох останніх років багато універси-
тетів по всьому світу намагалися зменшити вживання 
алкоголю, оскільки воно призводить до небезпечної 
антисоціальної поведінки, включаючи насильницькі дії 
сексуального характеру, а також серйозні проблеми зі 
здоровʼям, особливо внаслідок пияцтва. Жахливий вплив 
алкоголю на молодий мозок тепер медично доведений 11.

Назвавши у першу чергу проблеми зі здоровʼям, я не 
торкнувся інших серйозних наслідків вживання алкого-
лю, наприклад, такі як: аварії через знаходження за кер-
мом у нетверезому стані; спроби чоловіків виправдати 
своє фізичне насильство і зґвалтування дією алкоголю; 
вплив на мозок плоду від вживання алкоголю жінками у 
період вагітності 12.
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Неначе паління цигарок, зловживання алкоголем та 
епідемія наркоманії 13 не були настільки небезпечними 
для суспільства, що тепер ми спостерігаємо ще й за 
тим, з яким натиском сили зла наполягають на легаліза-
ції маріхуани для відновлення сил.

Вибір стосовно сімʼї
З вибором стосовно сімʼї відбувається те ж 

саме. У Батьковому плані чітко вказано, яку роль 
відіграє сімʼя.

У документі “Сім’я: Проголошення світові” ми чита-
ємо: “Сімʼю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком 
і жінкою є невід’ємною частиною Його вічного плану. 
Діти мають право народжуватися в лоні шлюбу і вихо-
вуватися батьком і матір’ю, які з цілковитою вірністю 
шанують шлюбні обітниці. Щастя в сімейному житті 
найпевніше досягають, коли воно засновано на вчен-
нях Господа Ісуса Христа” 14.

У сучасному світі дуже поширено вдаватися до 
підміни понять і сурмити на кожному кроці про пере-
ваги альтернативних варіантів, які абсолютно супере-
чать цьому плану і шкодять шлюбу та сімʼї:

•  Вибір і жінок, і чоловіків ставити на перше місце 
освіту і карʼєру, а не шлюб і сімʼю.

•  Вибір свідомо не мати зовсім дітей або мати їх 
мало 15; або ж перервати вагітність, коли народжен-
ня дитини несе незручності.

•  Вибір вдаватися до аморальної поведінки як заміни 
священного інституту шлюбу.

Супротивник націлився на жінок і змалював материн-
ство як безрадісний шлях тяжкої, монотонної праці. Він 
націлився на чоловіків і змалював батьківство як щось 
неважливе, а вірність— як щось “старомодне”. Відчуже-
ність та сексуальна об’єктивація, що викликаються пор-
нографією, є прикладом аморальної поведінки, якою 
замінюється священний інститут шлюбу. Це ясно вказує 
на жахливе відхилення від істини й праведності, якого 
так прагне супротивник.

Неналежний альтернативний вибір змальовується як 
прийнятний для досягнення мирських цілей, що стосу-
ються свободи й рівності. У результаті такого вибору 
середнє число дітей, яких жінка народить у своєму жит-
ті, вражаюче зменшується. За приблизними оцінками, 
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46 відсотків населення світу живе у країнах, де рівень 
народжуваності дітей нижчий за 2,1— а саме такий 
рівень необхідний, щоб кількість населення залишала-
ся стабільною. У більшості європейських та азійських 
країн цей рівень є нижчим. В Італії та Японії цей рівень 
народжуваності 1,3. До 2050 року в Японії очікується 
зменшення кількості населення зі 120 мільйонів до при-
близно100 мільйонів 16.

Це зменшення кількості населення по всьому світу 
дехто назвав “демографічною зимою” 17. У багатьох 
країнах не вистачає дітей, щоб замінити покоління, яке 
вмирає.

Дозвольте мені назвати вам ще одну реальність, яка 
дуже мене непокоїть. Мене надзвичайно вразило пере-
жите в Єрусалимі в 2016 році біля Меморіалу дітям, 
який є частиною Всесвітнього центру памʼяті жертв 
Голокосту. Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, і я разом з двома єврейськими 
лідерами з Америки, поклали там вінок як дань памʼяті. 
Вважається, що за час Голокосту було знищено більше 
одного мільйона єврейських дітей 18.

Знаходячись у музеї, я не міг справитися зі своїми 
почуттями. Вийшовши з музею, щоб заспокоїтися, я думав 
про жах пережитого і несподівано усвідомив, що тільки в 
самих Сполучених Штатах кожні два роки роблять стільки 
абортів, скільки було знищено єврейських дітей під час 
Голокосту у період Другої світової війни 19.

Ті єврейські діти загинули через те, що були євреями, 
і нічого подібного не відбувалося за всю історію, але з 
особливою силою я відчував цю втрату дітей. Народ-
ження дітей у світ є священною складовою плану щастя 
нашого Небесного Батька. Ми стали настільки задере-
вʼянілими й заляканими через таку величезну кількість 
абортів, що багато хто з нас не хоче про це думати і 
викидає це з голови. Ясно, що супротивник заперечує 
цінність дітей на багатьох рівнях.

До аборту слід підходити з великою обережністю. Це 
та проблема, яку, мабуть, не вирішити особистим засу-
дженням чи різкими звинуваченнями. Дехто застерігав 
не судити корабель— тобто чоловіків або жінок,— не 
розуміючи, наскільки довгою була та подорож і через 
які шторми довелося пройти 20. Я міг би додати, що бага-
то з тих, хто займає таку огидну позицію, не має свід-
чення про Спасителя або знання про Батьковий план.

Але для тих, хто вірить в те, що ми підзвітні Богу,— і 
навіть для більшості тих, хто не нашої віри,— це стало 
трагедією катастрофічних масштабів. Коли ви поєднаєте 
це з демографічною зимою, про яку ми щойно говори-
ли, то побачите, що це є великою моральною ганьбою 
для нашого суспільства.

Президент Спенсер В. Кімбол (1895–1985) навчав: 
“Найвище щастя у шлюбі значною мірою залежить від 
основного фактору— народження й виховання дітей. … 
Церква не може схвалювати або заплющувати очі на те, 
… що … дуже обмежує сімʼю” 21.

Беручи до уваги кількість дітей та інтервал в їхньому 
народженні, необхідно зважати на стан здоровʼя матері, 
і рішення повинно з молитвою прийматися чоловіком 
і дружиною 22. Такі рішення ніколи не повинні оціню-
ватися сторонніми людьми. Дехто з вірних святих не 
може мати дітей або, можливо, не мають можливості 
одружитися. Вони отримають кожне благословення на 
завершальному бенкеті наслідків 23.

Однак Люцифер підтримав аборт і завдяки жахливій 
підміні понять переконав багатьох людей, що діти— це 
втрата можливостей і нещастя, а не радість і щастя.

Ми, святі останніх днів, повинні бути на передньому 
краї зміни сердець та думок в питанні важливості дітей. 
Нападки на сімʼю, про які я тільки- но говорив, зрештою 
призведуть до горя й нещастя.

Господь проголосив, що Його робота і Його слава— 
“здійснювати безсмертя і вічне життя людини” (див. 
Мойсей 1:39). Цей план запроваджується через сімʼї. 
Кожний член сімʼї є важливим, і їхні ролі— прекрасні, 
славетні і повноцінні.

Батьковий план запроваджується 
через сімʼї. Кожний член сімʼї є  

важливим, і їхні ролі— прекрасні,  
славетні і повноцінні.
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Сказати ясніше про наслідки вибору, несумісного з 
Батьковим планом, ніж сказано у Проголошенні про 
сім’ю, неможливо. У ньому недвозначно проголошено: 
“Ми попереджаємо, що руйнування сім’ї принесе окре-
мим людям, суспільствам і народам біди, які провіщали 
давні й сучасні пророки” 24.

Це ясно вказує на завершальний бенкет наслідків та 
на сукупний наслідок вибору, не сумісного з Батько-
вим планом щастя.

І шлюб, і виховання дітей пов’язані з труднощами 
і вимагають жертовності. Але винагороди і в цьому 
житті, і у вічностях такі прекрасні, що аж дух захо-
плює. Вони приходять від люблячого Небесного 
Батька.

Процвітання на землі
Відомий уривок з Писань, який часто зустрічається у 

Книзі Мормона, має дві частини. У ньому сказано: “Якщо 
ти будеш виконувати заповіді Бога, ти будеш процвіта-
ти на цій землі”. У другій частині сказано: “якщо ти не 
виконуватимеш заповідей Бога, ти будеш відсічений від 
Його присутності” (див., наприклад, Алма 36:30). Ясно, 
що благословення мати Святого Духа завдяки слухняно-
сті є визначальним елементом для процвітання на землі.

Крім того, у священних вченнях Церкви визначено, 
що найкраще мірило матеріального процвітання— це 
мати достатньо для наших потреб. Тут Люцеферова 
підміна понять полягає в тому, щоб збільшити праг-
нення до великого багатства та придбання дуже показ-
них предметів розкоші. Дехто, як здається, зациклений 
на тому, щоб жити так, як живуть багаті та знамениті.  
Вірним членам Церкви не обіцяно надмірного 

багатства, і воно, як правило, щастя не приносить.
Як народ, святі останніх днів справді є процвітаючи-

ми. Мудрі фінансові принципи такі:

•  Передовсім прагнути Божого царства.
•  З мудрістю ставитися до роботи, планування та 

витрачання.
•  Планувати на майбутнє.
•  Використовувати багатства для побудови Божого 

царства.

Мета Люцифера
Люцифер не лише зображує благословення як неща-

стя, але ще й прагне розладнати Батьковий план і зни-
щити віру в Ісуса Христа та Його доктрину. За все моє 
життя нападки на Біблію та божественність Ісуса Хри-
ста не були настільки відвертими, ніж вони є сьогодні. 
Як і передрікалося у Писаннях, Люцифер використовує 
багато прийомів, щоб досягнути цієї мети.

Одна справа— бути введеними в оману супротивни-
ком. А інше— бути одним з його найманців. Старійшина 
Ніл А. Максвелл (1926– 2004), з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, чудово сказав про це: “Як це трагічно, що так 
багато смертних є найманцями супротивника … і їх … 
куплено за таку низьку ціну. Трохи престижу, трохи 
грошей, трохи похвали, трохи скороминущої слави— і 
ось вони вже готові виконувати розпорядження того, 
хто може запропонувати всі різновиди тимчасових 
“винагород”, окрім целестіальної валюти” 25. 

Напевно, немає кращого прикладу про вплив най-
манців, ніж у Легієвому видінні про дерево життя і 
простору будівлю, описаному в Книзі Мормона. Ті, 
хто знаходився в цій будівлі, вказували пальцями на 
тих, хто ухопився за жезл із заліза і навіть скуштував 
плід того дерева. Тим, хто скуштував, “стало соромно 
перед тими, хто насміхався з них; і вони відступилися 
на заборонені дороги і зникли” (1 Нефій 8:27–28).

Отже поганий вибір призведе до такого собі бенке-
тування гіркими, огидними, бридкими й жалюгідними 
результатами.

Порівняйте це з чудовим бенкетом наслідків, обіця-
них вам— тим, хто є вірними. Вас буде “сповнено сла-
вою Господа” і “освячено Духом на оновлення” ваших 
тіл, і все, що має Батько, буде дано вам (УЗ 84:32, 33; 
див. також вірші 34–38).

За все моє життя нападки на Біблію та 
божественність Ісуса Христа не були 
настільки відвертими, ніж вони є сьо-
годні. Як і передрікалося у Писаннях, 
Люцифер використовує багато прийо-

мів, щоб досягнути цієї мети.
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На такому бенкеті наслідків духовна їжа, якою ми там 
насолоджуємося, смачна, не прісна, приємна, соковита, 
поживна, вдовольняюча і принесе радість нашому серцю. 
Якщо ми “при[ходимо] до Святого Ізраїля, і бенкетуємо тим, 
що не згине, і не зіпсується” (2 Нефій 9:51), то можемо йти 
далі вузькою і тісною дорогою, що приведе нас до Святого 
Ізраїля, “бо імʼя Його Господь Бог” (2 Нефій 9:41). ◼
З виступу “A Banquet of Consequences: The Cumulative Result of All 
Choices” (Бенкет наслідків: сукупний результат всіх виборів), виголо-
шеному на духовному вечорі в Університеті Бригама Янга 7 лютого 
2017 року. Повну версію виступу англійською мовою можна знайти 
на сайті speeches .byu .edu.

ПОСИЛАННЯ
 1. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. (2003), “paradigm shift”, 

merriam- webster.com.
 2. Див. C. S. Lewis, The Screwtape Letters (1942).
 3. Див. Jed Woodworth, “The Word of Wisdom”, in Revelations in Context: 

The Stories behind the Sections of the Doctrine and Covenants, Matthew 
McBride and James Goldberg, eds. (2016), 183–189; “The Word of 
Wisdom”, June 1, 2013, history .lds .org.

 4. Див. Учення Президентів Церкви: Гебер Дж. Грант (2002),  
сс. 198– 203.

 5. Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon 
General of the Public Health Service, PHS publication no. 1103 (1964), 33; 
див. також The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: 
A Report of the Surgeon General (2014), surgeongeneral.gov.

 6. Див. “Health Effects of Cigarette Smoking”, Centers for Disease Control 
and Prevention, May 15, 2017, cdc.gov.

 7. Див. George E. Vaillant, Triumphs of Experience: The Men of the Harvard 
Grant Study (2012), 108–109.

 8. Див. Alvin Powell, “Decoding Keys to a Healthy Life”, Harvard Gazette, 
Feb. 2, 2012, news.harvard.edu.

 9. Див. Vaillant, Triumphs of Experience, 292. Для порівняння, окреме 
багаторічне дослідження, в якому брали участь активні члени Церкви, 
дало позитивні результати (див. James E. Enstrom and Lester Breslow, 
“Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 
1980–2004”, Preventive Medicine, vol. 46, no. 2 [Feb. 2008], 133–136).

 10. Kimberly Kindy and Dan Keating, “For Women, Heavy Drinking Has 
Been Normalized. That’s Dangerous,” Washington Post, Dec. 23, 2016, 
washingtonpost.com; висновок процитовано Робертом Д. Бревером, 
який представляє Centers for Disease Control and Prevention alcohol 
program.

 11. Див. “Fact Sheets—Underage Drinking”, Centers for Disease Control and 
Prevention, Oct. 20, 2016, cdc.gov.

 12. Див. Anne Schuchat, “The CDC’s Recommendations to Help Prevent Fetal 
Alcohol Spectrum Disorders”, American Family Physician, vol. 95, no. 1 
( Jan. 1, 2017), 6–7, aafp.org.

 13. Див. “Inside a Killer Drug Epidemic: A Look at America’s Opioid Crisis”, 
New York Times, Jan. 6, 2017, nytimes.com.

 14. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, лист. 2010, третя сторінка 
обкладинки.

 15. “Відсоток людей віком від 25 до 34 років, які не мають дітей, виріс з 
1967 року більш як удвоє” (Emily Schondelmyer, “No Kids in the House: 
A Historical Look at Adults Living without Children”, U.S. Census Bureau, 
Dec. 20, 2016, census.gov).

 16. Див. World Fertility Patterns 2015, United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division, 2015, 6, un.org; “Birth 
and Fertility of the Resident Population”, Istat (Italian National Institute 
of Statistics), Nov. 28, 2016, istat.it; “The Future of World Religions: 
Population Growth Projections, 2010–2050, Buddhists”, Pew Research 
Center, Apr. 2, 2015, 6–12, 102–111, pewresearch.org; Adam Taylor, “It’s 
Official: Japan’s Population Is Dramatically Shrinking”, Washington Post, 
Feb. 26, 2016, washingtonpost.com; and Ana Swanson, “Japan’s Birth Rate 
Problem Is Way Worse Than Anyone Imagined”, Washington Post, Jan. 7, 
2015, washingtonpost.com.

 17. Див. The New Economic Reality: Demographic Winter, BYUtv,  
byutv.org.

 18. Див. “Plight of Jewish Children”, Holocaust Encyclopedia, United States 
Holocaust Memorial Museum, ushmm.org.

 19. Див. Reproductive Health: Data and Statistics: “Abortion”, Centers for 
Disease Control and Prevention, May 10, 2017, cdc.gov. Я визнаю, що в 
останні роки кількість абортів зменшилась, проте їх кількість все ще 
залишається надзвичайно великою.

 20. Іноді приписують Томасу Карлайлу (1795–1881); див. Довідник 1: 
Президенти колів і єпископи (2010), 17.3.1. У цьому розділі названо 
ті кілька випадків, коли дозволяється зробити аборт: зґвалтування, 
кровозмішення, стан здоровʼя матері та важкі вади плоду.

 21. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball (1982), 328–
29; див. також Eternal Marriage Student Manual (Church Educational 
System manual, 2003), 14–18, LDS .org.

 22. Див. Gordon B. Hinckley, Cornerstones of a Happy Home (pamphlet, 
1984), 6, LDS .org.

 23. Див. Довідник 2: Керування Церквою (2010), 1.3.3.
 24. “Сім’я: Проголошення світові”, 3- тя сторінка обкладинки.
 25. Neal A. Maxwell, Things As They Really Are (1978), 42.
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Упродовж тисяч років храми були 
місцем, де Бог використовує обря-
ди священства і священні завіти, 

щоб навчати Своїх дітей вічним істинам 
про Свій план спасіння.

Під час переходу через пустиню народ 
Ізраїля отримав заповідь спорудити ски-
нію, аби Бог міг “перебувати … серед 
них” (Вихід 29:46). “Скинія у буквальному 
розумінні означає “місце перебування” і 
була так названа через віру в те, що Бог у 
буквальному розумінні жив у її священних 
межах. Коли Ізраїль ставав табором, скинія 
встановлювалася точно по центру табору 
(символізуючи ідею, що Бог має бути цен-
тром життя Його народу)” 1.

Подумаймо про те, що містилося в ски-
нії і як це може навчати нас про повернен-
ня в Божу присутність.
ПОСИЛАННЯ
 1. The Life and Teachings of Jesus and His Apostles 

(1979), 390.
 2. У посланні Павла до євреїв (розділи 8– 10) скинія 

використовувалася для того, щоб навчати, як 
великий Первосвященик, Ісус Христос, “з власною 
кров’ю увійшов до святині один раз, та й набув 
вічне відкуплення” (9:12). Завдяки цьому вику-
пленню ми також можемо “входити до святині 
кров’ю Ісусовою” (10:19).

ПОДОРОЖ 
старо-

Як в сучасних храмах, символи у 
скинії можуть навчати про те, як 
повернутися в присутність Бога.

Купіль: Перед входом 
до святого місця свя-
щенники використо-
вували умивальницю 
з міді, щоб омивати 
руки і ноги (див. 
Вихід 30:19–21), і це є 
нагадуванням для нас 
про необхідність бути 
чистими під час підго-
товки до повернення 
в Господню присут-
ність (див. 3 Нефій 
27:19–20).

Олтар: За законом 
Мойсея на ньому 
треба було приноси-
ти жертви, які були 
символом Спасителя 
та Його “великої й 
останньої жертви” 
(див. Aлма 34:10). 
Жертва може бути 
також символом 
нашого покаяння— ми 
полишаємо свої гріхи 
і приносимо в жер-
тву скрушене серце 
та упокорений дух 
(див. 3 Нефій 9:19–20; 
Путівник по Писаннях, 
“Жертва”).

Скинія: Скинія 
розділялася на три 
частини, через які 
людина мала пройти, 
аби досягнути присут-
ності Бога: зовнішнє 
подвір’я, святе місце 
і Святеє святих (див. 
Вихід 25–30).

давньою 
скинією
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Святеє святих: Перво-
священик входив у най-
святішу частину скинії 
один раз на рік, у День 
спокути. Святеє святих 
символізує присутність 
Бога, і в ній знахо-
дився ковчег заповіту, 
віко якого називалося 
місцем милості. “І Я 
буду тобі відкриватися 
там,— казав Господь 
Мойсеєві,— і буду гово-
рити з тобою” (Вихід 
25:22; див. також Вихід 
29:43; 30:36)2. ◼

Завіса: Первосвященик 
входив у Святеє святих 
через завісу. На завісі 
були вишиті херу-
вими, тобто ангели 
(див. Вихід 26:31–33; 
УЗ 132:19). Завіса 
може нагадувати нам 
про те, що зараз ми 
відділені від Божої 
присутності, а великий 
Первосвященик- - - Ісус 
Христос- - - може розсу-
нути завісу.

Олтар з пахощами: На 
олтарі, що знаходився 
перед завісою, свяще-
ники кожного ранку 
і кожного вечора 
кадили ладан. Дим, що 
піднімався, міг симво-
лізувати молитви, які 
здіймаються до неба 
(див. Об’явлення 5:8).

Стіл з показним хлі-
бом: Дванадцять паля-
ниць прісного хліба 
розкладали в Суботу 
на показному столі, і 
це означало гебрей-
ською “хліб показний 
(хліб присутності)” 
(див. Вихід 25:30). 
Паляниці їли у святому 
місці кожного Субот-
нього дня на ознаку 
“вічн[ого] заповіт[у]” 
(див. Левит 24:5–9).

Свічник: У семи лампа-
дах горіла чиста олив-
кова олія, освітлюючи 
святе місце (див. Левит 
24:2–4). Це може 
нагадувати нам про 
Світло Христа і Святого 
Духа, які є джерелом 
духовного світла.
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Протягом останніх десятиліть роль сім’ї та сімейного життя, як справж-
нього джерела щастя, була жахливо послаблена. Традиційна сім’я 
піддається нападкам з багатьох різних джерел по всьому світу. (На 

18- й сторінці цього номера старійшина Квентін Л. Кук розповідає про деякі з 
цих нападок). Але існують й інші небезпеки та ризики, які стосуються навіть 
декого з нас, хто знає про важливість, божественність і вічну долю сім’ї.

Під впливом світу і його принад, зростаючого бажання егоцентрично реа-
лізувати себе в житті та схильності до комфорту або полегшення собі життя, 
ми ставимо під загрозу сім’ю та наше щастя. Дедалі частіше щастя у нашому 
житті визначається якістю нашого “всеохоплюючого пакета безтурботно-
сті”, який ми сподіваємося отримати і користуватися ним в режимі “незнач-
ні інвестиції, значний прибуток”.

Старійшина 
Еріх В. Копічке
Сімдесятник

Замисліться над  
доктриною про вічні 
сім’ї і відкрийте для 
себе, що насправді є 

найважливішим.

Сім’я   
ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ

Але в житті все не так. Воно ніколи не призначалось 
бути легким. Господь сказав через пророка Джозефа 
Сміта: “Бо за великою знегодою приходять благосло-
вення. Отже, приходить день, коли вас буде увінчано 
великою славою” (УЗ 58:4).
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Встановлено Богом
Господь ясно відкрив, як створювати міцні сім’ї та 

утримувати їх такими. Нас закликають вивчати і засто-
совувати принципи, викладені в документі “Сім’я: Про-
голошення світові”. Крім того, нам слід розуміти, що 
особисте зміцнення і щастя, яке приносить сімейне 
життя, вимагають жертвування і віри.

У Проголошенні про сім’ю сказано, 
“що шлюб між чоловіком і жінкою вста-
новлено Богом і що сім’я є централь-
ною частиною Творцевого плану для 
вічної долі Його дітей”. Далі зазначено, 
“що Божа заповідь Його дітям розмно-
жуватися і наповнювати землю залиша-
ється в силі” 1.

У багатьох людей розуміння того, що 
таке сім’я і яка її мета, значно змінилося. В суспільстві 
стає все більш прийнятною так звана модель шлюбу 
“споріднених душ”, зосереджена на потребах і почут-
тях дорослих, а не дітей. Внаслідок цього багато людей 
укладають шлюб після тривалого співжиття, замість 
того, щоб зробити це після належного залицяння. 
Пошук досконалого партнера, випробування стосунків 
співжиттям, на яке не поширюються благословення 
шлюбу, або убезпечення марнотратного способу жит-
тя, докладно виписаним шлюбним контрактом, стали 
поширеною практикою серед багатьох людей, які 
зрештою вирішили одружитися.

Писання і сучасні пророки навчають нас протилеж-
ному. Ми розбудовуємо наші шлюби на фундаменті 
цнотливості й вірності, прагнучи створити і виплекати 
сім’ю. Президент Спенсер В. Кімбол (1895–1985) навчав: 
“Є багато людей, які в усній і письмовій формі вислов-
люються проти шлюбу. Навіть дехто з наших членів 
Церкви відкладає шлюб на потім і наводить аргументи 
проти нього. … Ми закликаємо всіх людей прийняти 
[традиційний] шлюб за основу справжнього щастя. … 
По суті, під шлюбом мається на увазі сім’я” 2.

Такими були слова нашого сучасного пророка, 
коли ми з моєю дружиною, Крістен, були молодими. 
Ми довірилися його пораді й дослухалися до неї. У 
віці лише, відповідно, 20 років і 22 роки, ми стали 

навколішки одне навпроти одного біля олтаря у Берн-
ському храмі в Швейцарії. Ми були гідні завіту, ми не 
мали й жодної гадки про те, що чекає на нас, у нас не 
було досвіду роботи чи завершеної освіти, і ми були 
доволі бідними.

Все, чого у нас було вдосталь, так це нашої любові 
одне до одного і багато наївного ентузіазму. Але ми поча-

ли розбудовувати наш світ разом. Ми 
не відкладали на потім появу дітей і нам 
була потрібна підтримка одне одного для 
здобуття освіти. Ми дуже вірили в обіцян-
ня Господа, що “якщо ви будете викону-
вати Його заповіді, Він благословить вас і 
надасть вам процвітання” (Мосія 2:22).

І Він це зробив. Коли ми одружилися, 
Крістен навчалася у медичному коледжі. 

Ми планували, що вона завершить навчання і отри-
має диплом, але водночас ми також прийняли свідоме 
рішення почати здійснювати нашу мрію— мати дітей. 
Внаслідок цього наша перша дитина народилася при-
близно за два тижні до того, як Крістен склала останній 
іспит і стала дипломованою медсестрою.

Зараз, майже 40 років по тому, ми вдячні, що могли 
разом розбудовувати нашу сім’ю. Наша віра в Бога 
і наші стосунки одне з одним стали непорушними, 
оскільки ми бачили як рука Господа скеровувала нас в 
процесі розбудови нашого царства у смертному житті. 
Це царство продовжуватиме зростати вічно.

Будьте готові жертвувати
Заради нашого бачення щастя ми обоє були готові та 

згодні жертвувати. Ми прийняли божественно призначені 
ролі батька “головувати” та “забезпечувати” і матері “вихо-
вувати їхніх дітей” 3. Джулі Б. Бек, колишній генеральний 
президент Товариства допомоги, сказала: “Роль батьків 
у священстві полягає в тому, щоб головувати і передати 
обряди священства наступному поколінню. Роль матерів 
у священстві полягає в тому, щоб здійснювати вплив. Ці 
обов’язки є найголовнішими. Вони доповнюють один 
одного і залежать один від одного” 4.

Допомагати одне одному в шлюбі та сім’ї, як рівні парт-
нери, не означає, що ми завжди робимо одне і те ж або 

Нам слід розуміти, 
що особисте зміц-
нення і щастя, яке 
приносить сімейне 
життя, вимагають 
жертвування і віри.
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робимо все разом чи однаковою мірою. Ми усвідомлюємо 
і приймаємо відмінні ролі, дані нам за божественним заду-
мом, які описані у Проголошенні про сім’ю. Ми не наслі-
дуємо світ у тому, що описується словом “емансипація”, 
коли обоє, чоловік і дружина, живуть лише для того, щоб 
задовольняти свої власні егоїстичні інтереси. Ми живемо 
за принципами євангелії; чоловіки і дружини доповнюють 
одне одного, а сім’ї прагнуть єдності та самовідданості.

Дехто з вас може сказати: “Наша ситуація не така. Сьо-
годнішній світ не ідеальний. В ньому має бути місце для 
винятків”. Це так, але я намагаюсь навчити правилу чи 
божественному ідеалу і залишаю вам можливість мати спра-
ву з винятками, коли ви просуваєтеся курсом вашого життя.

Наше бачнння сім’ї було таким: Крістен залишалась 
вдома виховувати дітей. Це означало жертву. Невдовзі 
після того, як ми дізналися, що у нас буде дитя, Крістіен 
нагадала мені про спільне рішення, яке ми прийняли 
ще до дня нашого весілля, що вона негайно припинить 
працювати поза межами дому, як тільки народиться 
немовля. Я намагався уникнути того, що, як я знав, буде 
додатковим обов’язком, нагадавши, що вона приносить в 
дім одну третину нашого сімейного доходу. Вона просто 

відповіла: “Я буду піклуватися про дітей, а ти про те, щоб 
на столі була їжа”.

Я знав, що вона була права; ми обговорювали це ще 
задовго до того. Це відповідало нашому баченню сімейно-
го життя, це було в гармонії зі словами сучасних пророків, 
і відчувалося, що це правильно. Тож вона залишила свою 
добре оплачувану кар’єру медсестри, щоб бути ближче до 
дітей і задовольняти їхні щоденні потреби, а мені довело-
ся робити все можливе, щоб забезпечити їх їжею і дахом 
над головою. Господь благословив нас тим, що ми змогли 
втілити цей аспект нашого бачення.

Інші важливі справи, такі, як батьківство, навчання, 
наставництво, прибирання і навіть заміна підгузків, 
ми виконували разом настільки часто, як це дозволяли 
обставини. Це розділення праці сталося тому, що воно 
завжди було частиною бачення нами нашого сімейно-
го життя. 

Ми з Крістен відкрили для себе, що якщо ми діяли з 
вірою і довіряли Господу, Він допомагав нам чинити 
Його волю в Його спосіб і відповідно до Його розкладу. 
Втім маю сказати, що Його спосіб не означає, що все 
складалося відразу саме так, як ми розраховували. Іноді 

нам доводилося бути терпели-
вими, іноді ми мали докладати 
більше зусиль, а іноді навіть зда-
валося, що Господь випробовує 
нашу серйозність. Однак наше 
бачення завжди надихало нас і 
було основою наших найважли-
віших рішень.

Одним з того, що ми завжди 
планували з Крістіен— це побу-
вати з нашими дітьми в целе-
стіальній кімнаті храму, в якості 
прелюдії до тих вічної радості 
та слави, які ми одного дня 
сподівались отримати. Протягом 
останніх кількох років ми при-
водили одну дитину за одною 
в храм для отримання обрядів, 
тим самим символічно повер-
таючи їх до нашого Небесного 



32 Л і я г о н а

Батька після того, як навчили їх принципам праведності. 
Ми супроводжували трьох наших дітей до храмових 
олтарів, коли вони одружувалися зі своїми коханими, і 
ми з нетерпінням чекаємо на решту храмових шлюбів.

Ніщо не приносило стільки щастя і задоволення 
у нашому житті, як радість, яку ми знайшли одне в 
одному і в наших нащадках. Зрозумівши, що це лише 
початок нашого вічного розвитку, а отже лише перші 
рівні нашої радості та щастя, ми були— і є— готовими 
жертвувати всім, що маємо, аби жити за вченням про 
сім’ю і бачити повне здійснення нашого плану.

Я закликаю вас замислитися над цим вченням і від-
крити для себе, що дійсно має найбільше значення. 
Цей вид щастя є суттю нашого досвіду. І щастя, джере-
лом якого є близькі стосунки між чоловіком, дружиною 
і дітьми, завжди стає більшим.

Втілення вашого бачення
Після того, як ви вивчили вчення про сім’ю і набули 

бачення вашого щастя, вам слід серйозно поставитися 
до втілення вашого бачення.

Відмови, які я отримав на початку мого залицяння до 
Крістен, дещо розчарували мене. Я, неодружений юнак 
у Церкві, вже майже вирішив почати плідну кар’єру, 
але одного дня отримав особливе духовне враження. 
Я брав участь в одному з обрядів у храмі в Швейцарії, 
коли почув голос у моєму серці, який промовляв щось 
приблизно таке: “Еріху, якщо ти серйозно не намагати-
мешся одружитися й увійти в новий і вічний завіт, всі ці 
вчення і обіцяні благословення для тебе насправді нічо-
го не змінять”. Це був сигнал пробудитися, який я почув 
у юному віці, в 21 рік, і відтоді я щосили намагався бути 
гідним того благословення.

Я закликаю вас встановлювати особисті цілі щодо вашо-
го бачення. У путівнику Проповідуйте Мою євангелію ми 
читаємо: “Цілі відображають бажання нашого серця і наше 
бачення того, чого ми можемо досягти. Завдяки цілям і 
планам наші сподівання переходять у дію. Постановка 
цілей і планування є проявами віри” 5.

Не ставтеся легковажно до священного. Як тільки ви 
досягли шлюбного віку, ходіть на побачення не тільки 
для того, щоб весело провести час. Ніколи не ставте 
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під загрозу ваше вічне первородство, чинячи щось, що 
завадить вам укласти найважливіші завіти у храмі. Став-
лячись до кожної людини, з якою йдете на побачення, як 
до потенційного вічного подружжя, ви ніколи не скоїте 
чогось непристойного, що нанесе фізичну або духовну 
шкоду цій людині чи скомпрометує вашу особисту гід-
ність та затьмарить ваше бачення. Якщо ви залишаєтеся 
гідними, ваше духовне сприйняття ніколи не послабиться 
і ви завжди будете мати право чути підказки Духа. Святий 
Дух підбадьорюватиме вас і підтвердить правильність цих 
найважливіших рішень у вашому житті, навіть якщо іноді 
ви налякані до смерті.

Будьте відповідальні перед Господом в тому, що сто-
сується вашого бачення і цілей у житті. Якщо є щось, у 
чому вам слід покаятися, не зволікайте й секунди, щоб це 
зробити. Як це життя, так і вічне життя, 
надто важливі, щоб “не відкладати день 
вашого покаяння” (див. Алма 13:27; 34:33). 
Дослухайтеся до заклику Божого пророка, 
який спонукав нас: “Просіть Батька в імʼя 
Ісуса все те, в чому ви матимете нужду. 
Не сумнівайтеся, але вірте, і почніть як у 
давнину, і прийдіть до Господа всім сер-
цем вашим, домагайтеся свого власного 
спасіння з страхом і тремтінням перед 
ним” (Мормон 9:27).

Я усвідомлюю, що декому з вас, за ваших обставин, 
можливо, буде потрібно адаптувати ідеальне бачення сім’ї, 
щоб воно відповідало вашій особистій ситуації. Але я зро-
зумів, що Господь допоможе нам, якщо ми діємо з вірою і 
якомога ретельніше намагаємося досягнути ідеалу.

Принцип виконання
В євангелії Ісуса Христа є складова, яка приносить най-

більшу втіху. Це виконавчий або завершальний аспект 
нашої віри в Господа Ісуса Христа. Мороній закликав нас 
завжди йти правильним шляхом, “покладаючись тільки на 
заслуги Христа, Який є творцем і виконавцем нашої віри” 
(див. Мороній 6:4).

Завдяки нашій вірі в Ісуса Христа, ми можемо сліду-
вати потрібному нам курсу в житті. Але якщо ми споти-
каємося через слабкість чи втрачені нагоди, Він прийде 

нам на допомогу, заповнить прогалину і стане виконав-
цем нашої віри. Він сказав: “Бо Я, Господь, судитиму 
всіх людей згідно з їхніми діяннями, згідно з бажанням 
їхніх сердець” (УЗ 137:9).

У Довіднику 2 ми читаємо: “Вірні члени Церкви, чиї 
обставини не дозволяють їм отримати благословення 
вічного шлюбу й можливості бути батьками в цьому житті, 
отримають усі обіцяні благословення у вічностях, за умови, 
що вони дотримуватимуться завітів, які уклали з Богом” 6.

Я свідчу: Господь мав на увазі саме те, що Він сказав, 
говорячи “не добре, щоб бути чоловіку самотнім” (Буття 
2:18) і що Його найбільше бажання для всіх Його дітей 
полягає в тому, щоб вони отримали “повноту радо-
сті” (Мойсей 7:67). Тому ніколи не полишайте вашого 
бачення і “прагніть ідеалу—жити у вічній сім’ї. Це озна-

чає—готуватися, щоб стати гідними 
подружжями та люблячими батьками 
або матерями. У деяких випадках ці 
благословення здійсняться тільки в 
наступному житті, але кінцева мета є 
однаковою для всіх” 7.

Я знаю, що життєвих обставин є 
настільки ж багато, як і людей у світі. 
Я знаю, що є різні культури, традиції і 
очікування. Однак ці вчення і принципи є 
вічними й істинними, і вони діють неза-

лежно від обставин нашого особистого життя. Я глибоко 
переконаний, що якщо ви щиро і з молитвою обміркову-
єте ці вчення та принципи, ви зможете розвинути особи-
сте бачення вашого життя, яке буде приємним Господу і 
вестиме вас до більшого щастя. ◼
З виступу “Яким ви бачите наперед своє життя?”, виголошеного на духов-
ному вечорі в Університеті Бригама Янга 2 травня 2014 року. Повну версію 
виступу англійською мовою можна знайти на сайті speeches .byu .edu.

ПОСИЛАННЯ
 1. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, лист. 2010, 3- тя сторінка 

обкладинки.
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 3. “Сім’я: Проголошення світові”, 3- тя сторінка обкладинки.
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Oct. 2009.
 5. Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для місіонерського  

служіння (2004), с. 156.
 6. Довідник 2: Керування Церквою (2010), пункт 1.3.3.
 7. Довідник 2, 1.3.3.

Ніщо не приноси-
ло стільки щастя і 
задоволення у нашому 
житті, як радість, 
яку ми знайшли одне 
в одному і в наших 
нащадках.
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Джозеф піднявся раннього весняного ранку 1820 
року і пішов до гаю поблизу свого дому. День був 
ясним і прекрасним, сонячне світло пробивалося 

крізь гілки над головою. Джозеф хотів побути на самоті 
під час молитви, і він знав про тихий куточок у гаю, де 
нещодавно вирубував дерева. Він залишив там свою 
сокиру, встромивши її у пеньок 1.

Знайшовши це місце, Джозеф озирнувся навколо, 
щоб переконатися, що він був на самоті. Він хви-
лювався щодо моління вголос і не хотів, щоб його 
переривали.

Переконавшись, що він один, Джозеф став нав-
колішки на холодну землю і почав ділитися з Богом 
бажаннями свого серця. Він просив милості, прощення 
й мудрості, щоб знайти відповіді на свої запитання. 
“О , Господи,— молився він,— до якої церкви мені слід 
приєднатися?” 2

Під час молитви його язик здавалося почав набрякати 
аж до того, що він не міг говорити. Джозеф почув кроки 
позаду себе, але коли обернувся, то нікого не побачив. 
Він спробував помолитися знову, але кроки ставали 
голоснішими, ніби хтось ішов прямо до нього. Він скочив 
на ноги і обернувся навколо, проте нікого не побачив 3.

Слухай Його!

Р о з д і л  2

Раптом якась невидима сила скувала його. Він знову 
намагався щось сказати, але його язик все ще був неначе 
зв’язаний. Його почала огортати суцільна темрява, доки 
він не міг вже бачити сонячне світло. Сумніви й жахливі 
зображення cпалахували у його уяві, бентежачи та від-
волікаючи його. Він відчував, ніби якась жахлива істота, 
реальна і надзвичайно могутня, хотіла його знищити 4.

Зібравши всі свої сили, Джозеф ще раз звернувся до 
Бога. Його язик було розв’язано, і він благав про звіль-
нення. Але він відчував, що впадає у відчай, вражений 
жахливою темрявою і готовий підкоритися знищенню 5.

У цей момент стовп світла з’явився над його головою. 
Воно спускалося повільно і здавалося, що запалило весь 
гай. Коли світло зупинилося на Джозефі, він відчув себе 
звільненим від невидимої сили. Замість неї Дух Бога 
сповнив його миром і невимовною радістю.

Вдивляючись у світло, Джозеф побачив Бога Бать-
ка, Який стояв над ним у повітрі. Його обличчя було 
яскравіше і сповнене більшої слави, ніж будь- що бачене 
Джозефом раніше. Бог покликав його за ім’ям і вказав на 
іншу істоту, Яка явилася поруч з Ним. “Це Мій Улюбле-
ний Син,— сказав Він.—  Слухай Його!” 6

Джозеф подивився в обличчя Ісуса Христа. Воно було 
таким же яскравим і сповненим слави, як і Батькове.

“Джозефе,— сказав Спаситель,— твої гріхи прощено” 7.
Звільнившись від тягаря, Джозеф повторив своє запи-

тання: “До якої церкви мені слід приєднатися?” 8

“Не приєднуйся до жодної з них,—сказав йому 
Спаситель.—  Вони навчають заповідей людських як ПЕ
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Це розділ 2- ї нової чотиритомної історії Церкви в розповідях під наз-
вою: Святі: Розповіді про Церкву Ісуса Христа в останні дні. Книга буде 
доступна в друкованому вигляді 14 мовами у розділі Історія Церкви в 
додатку Gospel Library та он- лайн на сайті святі .lds .org. Наступні 
кілька розділів буде опубліковано в найближчих номерах, доки 1 том 
не буде видано пізніше цього року. Ці розділі будуть наявні 47 мовами у 
додатку Gospel Library та на сайті святі .lds .org.
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учення; мають тільки вигляд божественності, але запе-
речують саму силу її”.

Господь сказав Джозефу, що світ загрузнув у гріхах. 
Він пояснив: “Ніхто не чинить правильне. Вони відвер-
нулися від євангелії і не дотримуються Моїх заповідей”. 
Священну істину і владу було втрачено й викривлено, 
але Він пообіцяв у майбутньому відкрити повноту Своєї 
євангелії Джозефу 9.

Коли Спаситель говорив, Джозеф бачив сонми анге-
лів, і світло навколо них сяяло яскравіше полуденного 
сонця. “Слухай і знай, Я іду швидко,— сказав Господь,— 
зодягнений у славу Мого Батька” 10.

Джозеф гадав, що дерева гаю будуть поглинуті 
полум’ям, але вони горіли, як кущ Мойсея, і їх не було 
знищено 11.

Коли світло поступово зникло, Джозеф залишився 
лежати горілиць, дивлячись у небо. Стовп світла зник, і 
його відчуття провини й збентеження теж зникли. Від-
чуття божественної любові сповнило його серце 12. Бог 
Батько та Ісус Христос говорили з ним, і він дізнався, як 
знайти істину та прощення.

Надто слабкий від видіння, щоб ворушитися, Джозеф 
лежав у гаю, доки сили не повернули-
ся до нього. Після цього він добрався 
додому і там притулився до каміну, щоб 
не впасти. Мати побачила його і запита-
ла, що трапилось.

“Все гаразд,— запевнив він її.—  Зі 
мною все гаразд” 13.

Через кілька днів, розмовляючи з 
одним проповідником, Джозеф розповів 
про те, що бачив у гаю. Цей проповідник брав активну 
участь у нещодавньому релігійному пробудженні, і Джо-
зеф очікував, що він сприйме його видіння серйозно.

Спочатку проповідник поставився до його слів лег-
коважно. Час від часу люди заявляли, що мали небесні 
видіння 14. Але потім він розсердився і почав захищати-
ся, кажучи Джозефу, що його розповідь була від дияво-
ла. Він сказав, що дні видінь і одкровень давно минули і 
ніколи знову не повернуться 15.

Джозеф здивувався і незабаром з’ясував, що ніхто 
не вірить у його видіння 16. Чому б вони мали вірити? 
Йому було тоді лише чотирнадцять років, і у нього 
майже не було ніякої освіти. Він походив із бідної роди-
ни і припускалося, що він проведе решту свого життя, 

працюючи на землі і займаючись випадковими підробіт-
ками, щоб заробити на убоге прожиття.

Однак, при цьому, його свідчення збентежило деяких 
людей настільки, що з нього глузували. Він розміркову-
вав над тим, як дивно було те, що звичайний хлопець, 
без становища у світі, викликав так багато гіркоти та 
презирства. “Чому переслідувати мене за те, що я кажу 
правду?— хотів запитати він.—  Чому ж світ хоче, щоб я 
зрікся того, що дійсно бачив?”

Джозеф ретельно обмірковував ці запитання решту 
свого життя. “Я дійсно бачив світло, і у цьому світлі я 
бачив двох Осіб, і Вони насправді говорили зі мною,— 
згадував він пізніше,— і хоч мене ненавиділи і пере-
слідували за те, що я розповідав, що бачив видіння, це 
була правда”.

“Я знав це, і знав, що Бог це знав,— свідчив він,—  і я 
не міг зректися цього” 17.

Коли Джозеф зрозумів, що розповідь про його видіння 
тільки налаштовує його сусідів проти нього, він частіше 
за все не розповідав про нього, задоволений знанням, яке 
дав йому Бог 18. Пізніше, коли Джозеф переїхав з Нью- 
Йорку, він спробував записати свою священну історію, 

що відбулася з ним у гаю. Він описав 
своє прагнення прощення, а також попе-
редження Спасителя, дане світові, щодо 
потреби у покаянні. Він написав це сам, 
кульгавою мовою, щиро намагаючись 
передати величність того моменту.

Роками пізніше він переповів видіння 
більш відшліфованою мовою, залучив-
ши писарів, які могли допомогти йому 

висловити те, що не піддавалося жодному описанню. 
Він розповів про своє бажання знайти істинну церкву і 
описав Бога Батька, Який явився першим, щоб предста-
вити Сина. Він написав менше про власні пошуки про-
щення і більше про загальне послання Спасителя щодо 
істини і потреби у відновленні євангелії 19.

У кожній спробі записати свій досвід Джозеф свідчив, 
що Господь почув його молитву й відповів на неї. В 
юності він дізнався, що Церкви Спасителя вже не було 
на землі. Але Господь пообіцяв відкрити йому більше 
про Свою євангелію у належний час. Отже Джозеф 
вирішив довіритися Богу, залишатися вірним настано-
вам, які отримав у гаю, і терпеливо чекати на подальше 
скерування 20. ◼

Джозеф знав, що бачив 
видіння. Бог Батько та 

Ісус Христос явилися 
йому в яскравому світлі.
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Сміта

 16. Джозеф Сміт— Історія 1:22, 27; Joseph Smith History, 1838–1856, 
volume A- 1, 4, in JSP, H1:216–218 (draft 2); Interview, Joseph 
Smith by David Nye White, Aug. 21, 1843, in [David Nye White], 
“The Prairies, Nauvoo, Joe Smith, the Temple, the Mormons, 
&c.”, Pittsburgh Weekly Gazette, Sept. 15, 1843, [3], available at 
josephsmithpapers.org.

 17. Джозеф Сміт— Історія 1:21–25; Joseph Smith History, 1838–1856, 
volume A- 1, 4, in JSP, H1:216–218 (draft 2).

 18. Joseph Smith History, circa Summer 1832, 3, in JSP, H1:13; see also 
Historical Introduction to Joseph Smith History, circa Summer 1832, in 
JSP, H1:6.

 19. Джозеф під час свого життя записав або керував записом 
чотирьох викладів цього досвіду, перший з них знаходиться 
у Joseph Smith History, circa Summer 1832, 1–3, in JSP, H1:11–13. 
П’ятеро інших людей, які чули його розповідь про цей досвід, 
записали власні описи. Дев’ять викладів можна знайти у “Primary 
Accounts of Joseph Smith’s First Vision of Deity”, веб- сайт Joseph 
Smith Papers, josephsmithpapers.org. Аналіз схожостей і відмінно-
стей між описами можна знайти у “First Vision Accounts”, Gospel 
Topics, topics.lds.org. Тема: Описи Першого видіння Джозефа 
Сміта

 20. Джозеф Сміт— Історія 1:26; Joseph Smith History, 1838–1856, volume 
A- 1, 4, in JSP, H1:218 (draft 2)

У цьому гаю, який досі знаходиться неподалік дому сім’ї Смітів, Джозеф став на коліна в молитві, щоб дізнатися, до якої 
церкви приєднатися.
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П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Крістіан Карлссон
Бускеруд, Норвегія

Моя мама дала мені коробку зі 
старими фотографіями. Одним із 
сюрпризів у тій коробці виявилися 
щоденники мого дідуся. Багато 
записів є короткими і лаконічни-
ми. В них ідеться про щось про-
сте, як- от: ціни на бензин, банани 
чи рибу.

Разом із його щоденниками, 
найбільшою несподіванкою були 
докладні записи виступів, які 
дідусь виголошував у церкві.

У своїх виступах дідусь ділився 
своїми думками, почуттями й 
труднощами, які він долав, дослід-
жуючи Церкву. Йому треба було 
упокорити себе і молитися про 
те, чи приєднуватися до Церкви. 
Він отримав відповідь і діяв відпо-
відно до неї.

Дивовижно було розповідати 
дружині та дітям історії, про які 
дізнався безпосередньо від дідуся. 
Вони ніколи його не бачили, але 
його слова звучать для них через 
30 років після його смерті.

Коли Крістіан знайшов щоденники 
свого дідуся, він навіть не уявляв, 
що вони матимуть таке велике 
значення для нього і його сім’ї.
КОДІ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

Д І З Н А Й Т Е С Я  Б І Л Ь Ш Е
Читайте більше про подорож віри Крістіана на сайті 
liahona .lds .org.
Див. більше історій про віру в Media Library на сайті 
LDS .org.
Дізнайтеся, як ви можете зберегти спогади і фото 
своєї сім’ї на сайті FamilySearch .org.
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Мені хотілося дізнатись про 
своїх італійських предків, 

тому кілька років тому я почав 
досліджувати свою генеалогію. Не 
минало жодного дня без того, щоб 
я не зробив хоча б щось для того, 
щоб їх знайти. Зрештою я знайшов 
запис про народження мого тре-
тього прадіда з Італії. Коли я знай-
шов запис про нього, це настільки 
зворушило мене, що я відчув, що 
повинен продовжувати пошук 
своїх предків.

Роблячи це, я знайшов 
багатьох предків, про яких 
навіть ніколи не чув. Крім 
того, завдяки соціальним 
медіа я познайомився з 
молодою жінкою, яку звали 
Інгрід Заніні. Нам здавалось, 
що можливо ми є роди-
чами, оскільки у нас 
однакове прізвище. Під 
час нашої розмови 
Інгрід сказала мені, 
що вона є членом 
Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів. 
Вона говорила зі мною 
про Церкву і сказала, що 
надішле мені примірник 
Книги Мормона. Отри-
мавши книгу, я відразу 
почав її читати.

Одного дня на роботі 
дівчина, яку звали Еріка, 
помітила, що у мене з 
собою Книга Мормона. 
Мені ніколи не забу-
ти виразу її обличчя, 
настільки вона була 

Я ШУКАВ ПРЕДКІВ І ЗНАЙШОВ ІСТИНУ
щасливою і схвильованою. Вона 
спитала, чи сподобалась мені книга 
і чи хотів би я піти до церкви з нею 
і її братом. Через два тижні після 
отримання Книги Мормона я впер-
ше відвідав церкву.

Темою уроку Недільної шко-
ли того дня було хрищення за 

мертвих і важливість сімейної 
історії. Мене це дуже заці-

кавило. Я познайомився з 
місіонерами і того ж дня 
відвідав збори з сімейної 
історії у центрі колу. 
Знайомлячись з Цер-
квою, я відчував при-
сутність моїх предків і 
спонукання дізнаватися 
більше.

Коли місіонери 
запросили мене хри-

ститися, я на якусь мить 
замислився про все, що 

сталось відтоді, як я почав 
займатися своєю сімей-
ною історією. Те, що я 
дізнався про євангелію і 
зрозумів вічну важливість 

сімейної історії не могло 
бути випадковістю. Я при-

йняв запрошення місіонерів 
охриститися.

Я все ще займаюся сімейною 
історією і вдячний за можли-
вість знати, що мої зусилля з 
пошуку предків тепер можуть 
принести їм вічні благословен-
ня завдяки тому, що я знайшов 
євангелію Ісуса Христа. ◼

Юрі Сіквейра Заніні, 
Ріо- де- Жанейро, Бразилія

Коли я знайшов запис про 
народження мого третього прадіда, 

це настільки зворушило мене, що я 
відчув, що повинен продовжувати пошук 
своїх предків. Шукаючи, я знайшов дещо 
більше.
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К ілька років тому я навчала 
шестирічних дітей у Початково-

му товаристві. У моєму списку була 
Анна. Я достатньо добре знала цю 
сім’ю— її батьки розлучилися і вона 
жила зі своїм батьком. Вони рідко 
приходили до церкви.

Я зупинилась біля їхнього дому, 
щоб зустрітися з Анною і її батьком 
та запросити Анну в Початкове това-
риство. Здавалось, що Анні цікаво, 
але вона ніколи не приходила. Кож-
ного недільного ранку протягом тиж-
нів я телефонувала їй додому, щоб 
запросити її у Початкове товариство. 
Жодного разу ніхто не взяв слухавку, 
але я завжди залишала повідомлення, 
кажучи Анні, як мені буде приємно 
бачити її у Початковому товаристві.

Одного недільного ранку Анна 
прийшла. Її батько допоміг їй під-
готуватися до відвідування Почат-
кового товариства у її найкращому 
недільному вбранні, а потім завіз її у 
церкву. Я була рада бачити її, при-
вітала і допомогла познайомитися з 
іншими дітьми в класі.

Ми провели урок, співали пісні 
та розфарбовували малюнки в кінці 
уроку. Коли діти розходилися, Анна 
підійшла до мене і поклала мені в 
руки зім’ятий шматок паперу. Спо-
чатку я подумала, що це сміття. Я вже 
збиралася викинути його, але Дух 
спонукав мене його розгорнути. Анна 
написала мені записку на тому папері. 
Почерком шестирічної дитини там 
було написано: “Я тебе люблю”.

Анна не знала мене достатньо 
добре, щоб любити мене. Все, що 
вона знала про мене, це тільки мій 

голос у її автовідповідачі, коли я 
запрошувала її відвідати Початко-
ве товариство. Але цей маленький 
крок назустріч допоміг Анні знати, 
що хтось піклується про неї і праг-
не допомогти їй відчути любов 
Спасителя. 

Я іноді бачила Анну в Початково-
му товаристві, а її батько також час 
від часу почав приходити до церкви. 
Але коли обставини в їхній сім’ї знов 

Анна написала мені 
записку. Почерком 

шестирічної 
дитини там було 
написано: “Я тебе 
люблю”.

ДОПОМОГА АННІ
змінилися, ми не бачили їх так часто.

Протягом років я думала про 
Анну. Усім своїм серцем я сподіва-
лась, що вона пам’ятає час, прове-
дений у Початковому товаристві. 
Можливо вона пам’ятає дещо з того, 
чого навчилась, але набагато біль-
ше я сподіваюсь, що вона пам’ятає 
почуття любові Господа, втіху від 
Духа і любов вчительки. ◼
Маргарет С. Ліфферт, шт. Юта, США



Я шукав уже повсюди. Я двічі їздив 
з офісу на промислову базу, щоб 

знайти необхідні частини, потрібні 
для монтування крану, який ми мали 
доставити на військовий обʼєкт. 
Планувалося доставити його через 
два дні— саме тоді збігав крайній 
термін, визначений в нашому кон-
тракті. Моя компанія повинна буде 
сплатити великі штрафи, якщо ми не 
виконаємо своє зобовʼязання.

Я зайшов в офісне складське 
приміщення і знову взявся шука-
ти відсутні деталі. Я перевірив 
кожну коробку, а потім впевнився 
в тому, що ці деталі дійсно вже 
замовлені. Було вже надто пізно 

БОГ ЗАБУВ ПРО МЕНЕ?
знову замовити ці деталі і вкласти-
ся в строки. Я розгубився. Я пішов 
додому, усе ще намагаючись знайти 
рішення цієї проблеми.

Перед сном я швидко й невдумли-
во помолився і спробував заснути. У 
думках я відслідковував кроки, зро-
блені мною того дня, сподіваючись 
згадати, що ж я пропустив. Я крутив-
ся в ліжку аж до 3- ї години ранку.

Кінець кінцем я сів. Я глянув униз 
на подушку, яку поклав на підлогу, 
щоб нагадувати собі молитися. Я не 
відчував, що готовий молитися. Я 
молився весь день, та відчував, що 
нічого, про що я просив у молитві, 
не сталося. Бог забув про мене?

Не маючи іншого виходу, я, спов-
зши з ліжка, став на коліна й почав 
молитися. Я запитав Небесного 
Батька, чи знає Він про мою ситуа-
цію. “Небесний Батьку,—благав я,— 
Ти знаєш, де знаходяться загублені 
деталі. Чи Ти можеш дати й мені це 
знати—сьогодні?”

Пізніше того ранку я пішов у 
свій офіс. Я поставив свій портфель 
на стіл і відчув, що маю ще раз, 
уже востаннє, пошукати деталі на 
складі. Увійшовши, я подивився на 
коробки, в яких минулого дня шукав 
і перешукував ці деталі. Мій погляд 
зупинився на великій коробці. Щось 

було не так.

Я перевірив кожну коробку на 
складі, але так і не зміг знайти 

загублені деталі. Було вже надто 
пізно знову замовити ці деталі і 
виконати роботу до призначеного 
терміну. Я не знав, як вирішити цю 
проблему і виконати роботу 

до призначеного 
терміну. 
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Придивившись краще, я поба-
чив, що це була не одна коробка, а 
дві— одна, вкладена в іншу. Я вий-
няв верхню коробку з нижньої. І в 
нижній коробці я знайшов ті деталі! 
Подякувавши в молитві, я повер-
нувся у свій офіс, аби повідомити 
конструкторів, що загублені деталі 
знайдені.

Несподівано я усвідомив, що я 
не лише знайшов ті деталі, а що я 
також відкрив для себе, що Небес-
ний Батько знав, де я був, і що я 
важливий для Нього. Бог не забув 
мене і ніколи не забуде. ◼
Едвін Ф. Сміт, шт. Юта, США

папери для продовження іншої 
візи—візи на постійне проживання, 
для отримання її вимагалося, щоб 
ми виїхали із Сіднея і переїхали у 
сільську місцевість.

Ми переїхали в місто, що було 
на північ від Сіднея, і до нього було 
півтори години їзди. Ми знайшли 
собі дім неподалік від каплиці, ото-
чений розкішною австралійською 
зеленню. Ми полюбили свій новий 
дім і приход.

Невдовзі ми отримали тимчасову 
робочу візу. Ми з чоловіком про-
довжували молитися. Він постився 
щонеділі протягом шести місяців. 
Ми щодня читали Писання і щотиж-
ня відвідували храм.

І ось одного дня нам зателефо-
нував той імміграційний агент. Нам 
потрібно було зʼявитися в офіс у 
Сіднеї та подати свої паспорти. Їх 
повернули нам зі штампом дозволу 
на постійне проживання. Ми подяку-
вали Небесному Батьку за це бла-
гословення. Ми мали віру в те, що 
на наші молитви прийде відповідь, і 
вона прийшла. І ось моя мрія жити у 

країні в оточенні при-
роди здійснилася. ◼

Валенсія Хунг, Новий 
Південний Уельс, 

Австралія

дозволяла нам залишатися в Австра-
лії чотири роки. Коли ми обоє стали 
працювати, то нам продовжили візу 
ще на чотири роки.

Протягом того часу ми старалися 
поліпшити нашу ситуацію, щоб ми 
могли подати прохання для отри-
мання дозволу на постійне прожи-
вання. Нам було нічим платити за 
навчання на курсах англійської мови, 
але брати і сестри з нашого приходу 
допомагали нам її вивчити. Однак 
наприкінці восьмого року виходило 
так, що нам таки доведеться зали-
шити Австралію. Ми постилися й 
молилися, аби знайти можливість 
залишитися. Наш приход також 
постився й молився за нас.

Наша ситуація здавалася безна-
дійною. Ми вже почали пакува-
тися й складати плани для свого 
повернення в Гонконг. Якось уве-
чері зателефонував один з друзів і 
спитав нас про візи. Ми розказали 
про нашу ситуацію, і він сказав, що 
знайомий з одним імміграційним 
агентом, який, можливо, допоможе.

Наступного дня ми зустрілися 
з цим агентом. Він швидко 
заспокоїв нас. Він подасть 

МОЯ МРІЯ 
ЗДІЙСНИЛАСЯ

Я народилася в Гонконгу, Китай. У 
молодості я мріяла жити у пре-

красній країні в оточенні природи.
Я виросла, вийшла заміж, і ми з 

чоловіком переїхали жити в Австра-
лію. Він був кваліфікованим меха-
ніком і отримав робочу візу, яка 
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Ефраїм Родрігес

У жовтні 1979 року, наступного 
дня після реєстрації нашого 
шлюбу, разом зі своєю дру-

жиною Марією Ондіною ми поїхали 
в наше рідне місто Арекіпа, Перу, 
що неподалік узбережжя Тихого 
океану, щоб звідти вирушити для 
запечаування в храм в Сан- Пауло, 
Бразилія, розташований на узбережжі 

Атлантичного океану. Ми були пер-
шою парою з Арекіпи, яка подоро-
жувала наземним транспортом в 
недавно освячений храм— перший 
храм, збудований у Південній 
Америці. Ми планували здійснити 
подорож туди й назад за 10 днів, а 
вийшло, що через небезпечну полі-
тичну ситуацію у нас на це пішло 
майже 30 днів. Я не знав, як все 
складеться; усе, що я знав— це те, що 
я пообіцяв Богу, що після своєї місії я 
запечатаюся з гідною жінкою.

З Арекіпи до Хульяки, а потім  
до Пуно 

Після девʼятигодинної подоро-
жі вночі ми приїхали до Хульяки, 

Перу. Це був четвер, нам потрібно 
було отримати штампи в наших 
паспортах і дозвіл на виїзд із країни. 

Хоч у нас було й 
мало грошей та 

небезпечна подо-
рож попереду, ми 
з дружиною знали, 
що нам необхідно 
бути запечатаними 

у храмі.

Від узбережжя до узбережжя:  
Наша подорож до храму
Примітка редактора: Ця історія є 
нагадуванням про те, чим жертву-
вала одна молода пара, щоб бути 
запечатаною на час і на всю віч-
ність. Ми сподіваємося, вона надих-
не вас зробити храмовий шлюб 
пріоритетом у своєму житті.

Арекіпа

Хульяка
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ДІ Від узбережжя до узбережжя:  Оскільки наступного дня було 
загальнодержавне свято й урядові 
установи були б зачинені до кінця 
тижня, ми того ранку стали в чергу 
в Національному банку Перу, аби 
переконатися, що у нас буде достат-
ньо часу до того, як всі установи 
зачиняться в полудень.

Коли об 11:00 підійшла наша 
черга, службовець висловив свою 
стурбованість. “Вибачте,—сказав 
він.— Ми не приймаємо тут такі 
документи. Вам потрібно поїхати в 
наш офіс в Пуно”. Ми були і здиво-
вані, і розстроєні— до Пуно треба 
було їхати 45 хвилин.

Від Пуно до Ла- Паса, а звідти до 
Кочабамби

Ми насилу знайшли таксі й при-
їхали в офіс у Пуно о 13:30. Двері 
вже були зачинені. Я постукав всіма 
металевими молоточками так силь-
но, як тільки міг. Дуже обурений 
чоловік відчинив двері й запитав: 

“Що вам потрібно?” Палко помо-
лившись у душі, я подивився у 
вічі цьому незнайомцю. Я сказав: 
“Сеньйоре, я мормон і збираюся 
одружитися у храмі в Сан- Паулу, 
Бразилія, і ви можете мені в цьому 
допомогти”. Його вороже ставлення 
змінилося. “Вибачте, сеньйоре,— 
сказав він,— але приблизно годину 
тому все зачинилося, майже всі вже 
розійшлися”. Я відповів: “Впустіть 
мене і дозвольте моєму Богу допо-
могти мені знайти те, що я шукаю”. 
Він впустив мене.

Знайшовши менеджера, Розу, я 
пояснив їй нашу ситуацію. Вона 
ввічливо відповіла: “Ці документи 
оформляють троє різних працівни-
ків, і, я думаю, вони всі вже пішли”. 
Але всі троє чоловіків були ще там, 
і вона попросила їх затриматися, 
щоб допомогти мені.

Перший чоловік попросив мене 
дати йому бланки, яких у мене не 
було. “Вам потрібно було звернути-
ся в Міністерство економіки, купити 
там шість бланків і привезти їх сюди 

для оформлення,— пояснив він.—  
Ви маєте чекати до понеділка”.

Я оціпенів— я не міг цьому пові-
рити! Я знову помолився в душі. Я 
сказав: “Сеньйоре, я мормон і їду 
в храм у Сан- Паулу, Бразилія, щоб 
одружитися. І ви можете допомогти 
мені”. Він, здається, вже більше не 
поспішав. Він заглянув у кожну шух-
ляду і таки знайшов ці такі потрібні 
нам бланки. Наступний службовець 
швидко перевірив їх і поставив 
штампи в наші паспорти.

У наступному віконці, де я зби-
рався сплатити податок на виїзд 
з країни у доларах США, касир, 
здалося, з великим задоволенням 
сказав: “Вибачте. Ви бачите цю 
табличку?” На стіні висіла табличка: 
“Долари не приймаються”. Наш 
план був близько до провалу— я вже 
нічого не міг зробити.

“Прийми платіж”,—почув я за 
нами голос Рози. Касир прийняв 
гроші й віддав мені документи. 
Шлях нам відкрився!

Пуно

Ла- Пас
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Уже сутеніло, коли ми стали підʼ-
їжджати до центру Ла- Паса, Болівія, 
і в наш автобус полетіло каміння. 
Через вікна ми могли бачити на вули-
цях розгніваних людей, одні кидали 
каміння, а інші складали їх в купи, 
щоб перешкодити рух транспорту. 
Наш автобус продовжував швидко 
їхати до центру міста. Того вечора 
розпочалася революція в Болівії.

Ми вийшли з автобуса й подалися 
шукати готель. Єдиний готель, який 
нам вдалося знайти, був дуже доро-
гий, але я розказав про нашу ситуа-
цію одному доброму чоловіку, який 
там працював, і він поселив нас 
за дуже низьку ціну в допоміжній 
господарській кімнаті готелю. Він 
поклав матрац на підлогу і дав нам 
ковдри, щоб захиститися від холоду 
та звуків стрілянини, яка лунала з 
вулиці протягом усієї ночі.

Рано- вранці наступного дня 
ми, налякані, швидко пішли 
звідти. Дорогою до автобусної 
зупинки ми бачили танки і вій-
ськових, які стріляли з гвинтівок 
у протестувальників.

Почала відчуватися нестача паль-
ного, і замість трьох рейсів на день, 
як це було звичайно, оголосили, що 
буде лише один. Квитки на нього 
були вже продані за день до цьо-
го. Я знайшов менеджера і сказав 
йому те саме, що і всім іншим до 
цього: “Сеньйоре, ми мормони і 
їдемо, щоб одружитися у храмі. І ви 
можете нам допомогти”. Він спитав: 
“Куди вам треба їхати?” “До Кочабам-
би, сеньйоре”. Він відкрив шухляду й 
витяг звідтіля два квитки. Мені видно 
було, що там квитків більше немає. 
“Поспішіть,— сказав він— автобус 
вже ось- ось відправиться”. Наші 
валізи здалися нам невагомими, а 
наші ноги ледь торкалися землі— у 
своїх руках ми тримали благосло-
вення того дня.

Від Кочабамби в Санта- Крус
Ми приїхали в Кочабамбу в 

самий розпал хаосу, викликаного 
революцією. Ми знайшли ринок, 
заставлений наметами, де один 
добрий перуанець дозволив нам 
умитися, а потім постеріг наші 

валізи, поки ми ходили на автовок-
зал. Там ми звернулися з тим самим 
нашим благанням і ми змогли сісти 
на наступний автобус; через кіль-
ка днів ми приїхали в Санта- Крус, 
Болівія, неподалік кордону з Бра-
зилією. Три дні вранці я ходив на 
залізничний вокзал, щоб дізнатися, 
чи будуть відправлятися поїзди. 
Відповідь завжди була “ні”. Але на 
четвертий день поширилась нови-
на, що скоро поїзд відправиться в 
Бразилію.

На цей час у нас вже закінчу-
валися гроші. Я поділився своїм 
занепокоєнням з дружиною, яка 
твердо відповіла: “Навіть якщо нам 
доведеться йти пішки або їхати 
на віслюку, ми все одно дістане-
мося, куди нам треба”. Її відповідь 
зробила мене щасливим. Я вже не 
переймався грошима для нашої 
подальшої подорожі, бо наша впев-
неність основувалася на нашій вірі.

Під час цієї розмови до нас 
підійшла одна літня сеньйора. Вона 
зупинилася перед моєю дружиною 
і сказала: “Молода сеньйоро, чи 

Кочабамба Санта- Крус
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ЦЕ ВАРТО БУДЬ- ЯКИХ ЖЕРТВ
“Ті, хто розуміє вічні благословен-
ня, які приносить храм, знають, що 
немає надто великої жертви, надто 
великої ціни, надто важкої боротьби 
заради отримання тих благословень. 
Шлях не буває надто довгим, пере-
пон не буває надто багато, незручно-
сті не здаються надто нестерпними. 
Святі розуміють, що спасительні 
обряди, які отримують у храмі і які 
дають нам можливість одного дня 
повернутися до Небесного Батька, 
маючи вічні сімейні стосунки, й бути 
обдарованими благословеннями й 
силою згори, варті будь- яких жертв і 
будь- яких зусиль”.

Президент Томас С. Монсон (1927–2018),  
“Святий храм—маяк світові”, Ліягона, 

трав. 2011, с. 92.

не хотіли б ви взяти ці два квитки 
на сьогодні?” Моя дружина май-
же вихопила ці квитки з її руки. 
Я заплатив літній сеньйорі, і та 
зникла в натовпі. Пройшло кілька 
секунд, і тут ми усвідомили, що 
Господь і Його ангели все ще були 
поряд з нами.

Із Санта- Круса до Сан- Пауло
Коли ми нарешті прибули до храму 

в Сан- Пауло до якого нас підвіз один 
чоловік, з яким ми познайомилися в 
поїзді, храмовий готель був зачинений. 
Змирившись з цим, але відчуваючи 
себе щасливими, ми розмістилися на 
двох лавках біля храму. Він був таким 
прекрасним, як ми уявляли його собі у 
мріях, зі статуєю ангела Моронія вгорі. 
Була вже північ, і ми, обнявшись, плака-
ли, утомлені й мокрі від дощу, що лив 
на нас. Ми не відчували сирості, голоду 
чи холоду, просто у нас було неви-
мовне відчуття щастя від того, що ми 
так близько до дому Господа. Ми були 
слухняними, і це була нам винагорода.

Коли ми насолоджувалися тим 
моментом, хтось поплескав мене по 

плечу. Це був один з моїх колишніх 
напарників на місії, який у той день 
був запечатаний зі своєю дружиною 
у храмі і тепер вони поверталися з 
вечері. Він дозволив нам залишити-
ся на ніч в його квартирі, а наступ-
ного дня був свідком на нашому 
запечатуванні, яке виконав сам 
президент храму. Як було чудово 
бачити свою дружину в целестіаль-
ній кімнаті, вбраною в усе біле.

Мій друг, колишній місіонер, дав 
мені в борг грошей, і з допомогою 
президента храму ми вирушили 
додому й повернулися менш як 
за пʼять днів, бо не було жодних 
затримок,— і лише з 20 долара-
ми США, щоб почати життя 
зі своєю дружиною, Марією 
Ондіною, моєю вічною 
супутницею. ◼
Автор живе в шт. Юта, 
США.

Сан- Паулу
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Соня Паділья- Ромеро

Я приєдналася до Церкви, коли 
мені було 14 років. Батьки 
дали дозвіл на хрищення, але 

самі вони не були зацікавленими в 
тому, щоб приєднатися до Церкви 
або навіть більше дізнатися про неї.

Понад 10 років я так хотіла, щоб 
моя сім’я пізнала ту радість, яку від-
чувала я завдяки відновленій єванге-
лії Ісуса Христа, але упродовж того 
десятиріччя я ходила до церкви, 
отримала ендаумент і відслужила на 
місії повного дня без жодної під-
тримки з боку сім’ї.

Коли я повернулася додому в 
Мексику після місії на Храмовій пло-
щі в Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, США, 
я жила з мамою. (Батьки розлучи-
лися, ще коли я закінчувала серед-
ню школу). Я почала працювати в 
Мексиканському центрі підготовки 
місіонерів, тож я вважала що чиню 
розумно, запрошуючи маму знайо-
митися зі старійшинами і сестрами, 
яких навчала. Я потайки (а іноді й 
не потайки) запрошувала місіонерів, 

які служили в моєму приході, при-
ходити до нас з мамою на обід. Я 
робила все можливе, щоб оточити 
її місіонерами, сподіваючись, що, 
можливо, вона буде більше розпи-
тувати про євангелію, але здавалося, 
що всі мої зусилля марні.

Вона була знайома, мабуть, з 
кожною парою місіонерів, з якими я 
спілкувалася упродовж трьох років, 
але нічого не змінилося.

У 2008 році я переїхала до Спо-
лучених Штатів, щоб здобути освіту 
медсестри. Наприкінці того року 
після завершення великих ремонт-
них робіт у Мексиканському храмі 
в Мехіко проводилися дні відкри-
тих дверей. Я умовила маму піти й 
подивитися, що являє собою храм, 
оскільки їй випадає така нагода. Піс-
ля довгих умовлянь вона- таки пого-
дилася подолати 110- кілометрову 
подорож, щоб побувати на днях 
відкритих дверей.

Коли я розмовляла з нею після 
того, вона з великим ентузіазмом 
розповідала, як їй там сподобалося. 

Вона сказала, що планує поїхати 
ще раз. У дійсності вона змогла 
побувати там ще багато разів упро-
довж наступних тижнів проведення 
днів відкритих дверей. Вона навіть 
побувала на святковому концерті 
перед освяченням храму *.

Наступного разу, коли ми роз-
мовляли по телефону, мама сказа-
ла мені, що запросить місіонерів, 
аби вони навчали її. Здавалося, що Ф
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Я робила все 
можливе, аби 
навчати маму 

про Церкву, але 
все змінилося 
завдяки дням 

відкритих дверей 
перед освяченням 

храму.

Посіяти зерна євангелії  
в маминому серці
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СВЯТОГО ХРАМУ
“Я запрошую вас зробити благосло-
вення святого храму початком і кінцем 
будь- якого місіонерського досвіду, у 
тому числі вашого власного. З вашою 
допомогою і завдяки вам храм стане 
місцем збирання усіх тих, хто приєдну-
ється до кошари Христа”.
Єпископ Джеральд Коссе, Верховний єпископ, 
семінар для нових президентів місій, 27 червня 
2015 року.

раптом вона почала ставити запи-
тання і приділяти увагу тому, на що 
я так давно очікувала. Коли під час 
канікул я приїхала додому на Різ-
дво, то помітила, що вона змінила-
ся. Хоча вона завжди була доброю і 
співчутливою, в ній відбулася вели-
чезна зміна— навернення.

Я повернулася на навчання, вра-
жена тим, що відбувається. Через 
тиждень мама подзвонила і сказала: 
“Соню, просто хочу знати, коли ти 
приїдеш до Мексики, бо я планую 
охриститися”.

Я була дуже схвильована і 
дуже щаслива! Я полетіла додому 
у лютому на мамине хрищення. 
Було дивовижно бачити, як вона 
ходить до церкви, бачити, як вона 
приймає покликання і служить у 
ньому і як вона зростає в євангелії. 
Я була впевнена, що вона знає про 
її істинність.

Також неймовірно чудово було 
чути, як вона молиться. Мене по- 
особливому вразило те, як мама 
молилася за мене й мою безпеку 
перед самим поверненням до 
Сполучених Штатів. Ніщо не зрів-
няється з молитвою мами або тата 
за дитину.

Чому все це не сталося раніше? 
Я не знаю. Можливо, необхідно 
було посіяти зерна в її душі до того, 
як вона змогла прийняти євангелію. 
Можливо, храм зворушив її таким 
чином і в такий час, як я не могла 
зробити цього раніше. Бачачи, як 
Господь діє в житті моєї мами, я 
пригадала ті часи, коли помічала 
Його руку у власному житті, і це 

дає мені велику надію на те, що Він 
зможе відкривати ще більше в житті 
інших членів моєї сім’ї.

Я знаю, що Господь знає про нас 
і скеровує наше життя. Коли я доз-
воляю Йому керувати моїм життям, 
то прибуваю в правильні місця. 
Коли керуюся своєю волею,— то 
все триває довше і, як правило, 
важче. Краще я дозволятиму Госпо-
ду дивувати мене і показувати, які 
величні речі Він підготував. ◼
Автор живе в Юті, США.

 * Мексиканський храм у Мехіко був пере-
освячений 16 листопада 2008 року прези-
дентом Томасом С. Монсоном, а після ще 
одного ремонту він знову був переосвя-
чений 15 вересня 2015 року президентом 
Генрі Б. Айрінгом.
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Господь Ісус Христос закли-
кав: “Учись від Мене і слухай 
Мої слова; ходи в лагідності 
Мого Духа, і ти матимеш 
мир у Мені” (УЗ 19:23). Як 
вам відомо, цього року цей 
вірш є тематичним уривком 
з Писань для спільних захо-
дів. Чи подумали ви вже про 
те, як будете вчитися від 
Нього і слухати Його слова?

Один із способів учитися 
від Нього— через Прези-
дентів Церкви; як пророки 
останніх днів, вони покли-
кані бути особливими 
свідками Христа, вони свід-
чили й продовжують свід-
чити про божественні ролі 
Спасителя— доземну, земну 
і післяземну— у вічному плані 
Небесного Батька.

ДОЗЕМНЕ ЖИТТЯ

“Ми знаємо, що спасіння приходить у Христі; що Він 
був Першонародженим Сином Вічного Батька; що 
Його було обрано і висвячено наперед на нараді на 
небесах виконати нескінченну й вічну спокуту; що Він 
народився у світ як Син Бога; і що через євангелію Він 
приніс знання про життя й безсмертя” 1.
Президент Джозеф Філдінг Сміт (1876–1972), 10- й Президент Церкви

“Син Божий мав владу створювати світи й керува-
ти ними. Він прийшов сюди як Єдинонароджений 
Син, щоб виконати Свою місію, … здійснити спасіння 
людства. Віддавши Своє життя, Він відкрив двері до 
воскресіння і навчив нас, як здобути вічне життя” 2.
Гарольд Б. Лі (1899–1973), 11- й Президент Церкви

“Ісус Христос був і є Господом Вседержителем. (Див. 
Moсія 3:5). Він був вибраний ще до Свого народжен-
ня. Він був усемогутнім Творцем небес і землі. Він є 
джерелом життя й світла для всього” 3.
Президент Езра Тефт Бенсон (1899–1994), 13- й Президент Церкви
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ВІН— НАШ ВИКУПИТЕЛЬ.
“Від усього серця і душі я сьогодні підношу свій голос у свідченні, як особливий свідок, і я 
проголошую, що Бог живе. Ісус є Його Сином, Єдинонародженим від Батька у плоті. Він є 
нашим Викупителем. Він є Посередником між нами і Батьком. Він любить нас так, як ми не 
можемо це осягнути, і через те, що Він любить нас, Він віддав Своє життя за нас. Мені не 
вистачає слів, щоб виразити Йому свою вдячніть” 11.
Президент Томас С. Монсон (1927–2018),16- й Президент Церкви

СМЕРТНЕ ЖИТТЯ

“Метою місії Христа на землі 
було принести Себе в жер-
тву, щоб викупити людство від 
вічної смерті. …

Не існує істоти, яка б мала 
силу спасти душі людей і дати їм 
вічне життя, крім Господа Ісуса 
Христа, Який діє за повелінням 
Свого Батька” 4.
Президент Уілфорд Вудрафф (1807–1898), 
4- й Президент Церкви

“Ісус є Викупителем світу,  
Спасителем людства. …

Він прийшов, щоб навчати 
про характер Бога, і Своїм 
прикладом і повчанням вказав 
дорогу, яка приведе нас назад 
до Його присутності, якщо 
підемо нею. Він прийшов, щоб 
розірвати пута смерті, якими 
люди були звʼязані, й уможливив 
воскресіння, чим позбавив моги-
лу перемоги, а смерть— її жала” 5.
Президент Гебер Дж. Грант (1856–1945), 
7- й Президент Церкви

“Ісус Христос вплинув на людство 
більше, ніж будь- хто з тих, хто 
будь- коли жив на землі. …  

Він зцілював хворих, повертав 
зір сліпим, виганяв злих духів, 
оживлював мертвих, утішав 
пригноблених, поширював 
добру звістку про євангелію 
любові, свідчив про Батька, 
навчав про вічний план спасіння 
і заклав основу для організації, 
яка забезпечуватиме спасіння 
людини,— Свою Церкву” 6.
Президент Спенсер В. Кімбол (1895–1985), 
12- й Президент Церкви
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ПІСЛЯЗЕМНЕ ЖИТТЯ
“Фундаментальними принципами нашої релігії є свідчення апосто-
лів і пророків стосовно Ісуса Христа, що Він помер, був похова-
ний і піднявся на третій день, і вознісся на небеса. А все інше, що 
стосується нашої релігії, є лише додатком до цього” 7.
Президент Джозеф Сміт (1805–1844), 1- й Президент Церкви

“Він підкорив смерть, пекло і могилу і воскрес тріумфально як  
Син Божий, Сам вічний Батько, Месія, Князь миру, Викупитель, 
Спаситель світу. … Він здобув перемогу над усім і навічно піднісся, 
щоб бути по Божу правицю” 8.
Президент Джон Тейлор (1808–1887), 3- й Президент Церкви

“Я урочисто і з вдячністю свідчу про те, що Ісус є Христос,  
Спаситель світу. Саме на Ньому зосереджено наше поклоніння, 
і Він є ключем до нашого щастя. Давайте йти за Сином Божим на 
всіх життєвих шляхах і на всіх життєвих стежках. Давайте візьмемо 
Його собі за приклад і за провідника” 9.
Президент Говард В. Хантер (1907–1995), 14- й Президент Церкви

“Я не можу достатньою мірою виразити свою вдячність за Спокуту, 
здійснену моїм Спасителем і Викупителем. Завдяки Його жертві 
у розквіті досконалого життя— тій жертві, яка супроводжувалася 
невимовним болем,— пута смерті було розірвано і воскресіння для 
всіх було гарантоване. Крім цього, двері до целестіальної слави 
було відчинено для всіх, хто прийме божественну істину та буде 
слухатися її приписів” 10. ◼
Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008), 15- й Президент Церкви

ПОСИЛАННЯ
 1. Joseph Fielding Smith, “Out 

of the Darkness”, Ensign, 
June 1971, 2 (capitalization 
standardized).

 2. Учення Президентів Церкви: 
Гарольд Б. Лі (2001), с. 18.

 3. Ezra Taft Benson, “Jesus Christ: 
Our Savior and Redeemer”, 
Ensign, June 1983, 6.

 4. Учення Президентів 
Церкви: Уілфорд Вудрафф 
(2005), сс. 69–70, 74 (вжи-
вання великої літери за 
сучасними правилами).

 5. Учення Президентів 
Церкви: Гебер Дж. Грант 
(2003), сс. 230, 231 (вжи-
вання великої літери за 
сучасними правилами).

 6. Spencer W. Kimball, “The 
True Way of Life and 
Salvation”, Ensign, May 
1978, 6 (capitalization 
standardized).

 7. Учення Президентів  
Церкви: Джозеф Сміт 
(2007), с. 51.

 8. Учення Президентів Церкви: 
Джон Тейлор (2002), с. 43.

 9. Howard W. Hunter, “Follow 
the Son of God”, Ensign, Nov. 
1994, 87.

 10. Gordon B. Hinckley, “My 
Testimony”, Ensign, May  
1993, 52.

 11. Томас С. Монсон, “Оглядаю-
чись назад і рухаючись впе-
ред”, Ліягона, трав. 2008,  
с. 90.
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й людей” 
(Лука 2:52).

та благодаттю, 
у Бога …

і віком,“Р[іс] та 
зміцнюва[вся] 
духом” (Лука 

2:40).

“Був від 
початку, поки 

світ не постав” 
(УЗ 93:7).

“Зростав 
мудрістю …

“Також були 
спочатку з Бать-
ком” (УЗ 93:23).

Можемо 
здобути 

прихильність 
Небесного 

Батька, викону-
ючи заповіді.

Можемо 
здобути довіру 
своїх батьків та 
інших людей, 

показуючи 
свою зрілість 

та відпові-
дальність.

Зміцнюємося в 
дусі, коли вивча-
ємо і застосову-
ємо євангельські 

принципи.

Зростаємо 
мудрістю зав-

дяки навчанню, 
правильним 
рішенням 
та досвіду.

Зростаємо 
фізично.

“Продовжував 
від благодаті до 
благодаті, доки 
не отримав пов-
ноти” (УЗ 93:13).

Також можемо 
отримати пов-

ноту через Ісуса 
Христа— якщо 
дотримуємося 

Божих заповідей 
(див. УЗ 93:27).

Факти, що стосуються ІСУСА ХРИСТА,   

Ісус  
Христос …

Ви …
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“Не отримав від повноти спочатку, але 
отримував благодать за благодаттю” (D&C 
93:12). Це означає, що Він не мав повно-
го знання про Свою особистість та місію, 
коли вперше прийшов на землю, і не мав 
усієї сили. Він зростав у знанні й силі, які 

отримував від Бога, оскільки був слухняний.

“Випробуван[ий] 
в усьому, подіб-

но до нас, …

РЯДОК ЗА РЯДКОМ
“Якщо Ісус, Син Божий, Батько 
небес і землі, на якій ми живемо, 
отримав не всю повноту одразу, 
але зростав у вірі, знанні, розумін-
ні й благодаті, аж доки отримав 
повноту,— то хіба цієї можливості 
позбавлені всі люди, народжені 
жінками; хіба не можуть вони отри-
мувати потроху, рядок за рядком, 
заповідь за заповіддю, аж доки не 
отримають повноти саме так, як Він 
отримав, і не будуть піднесені з Ним 
у присутності Батька?”
Учення Президентів Церкви: Джозеф Ф. Сміт 
(1998), с. 153.

Розуміння кількох фактів, що стосуються Спасителя і Його 
життя, можуть надихнути нас повірити в те, що наслідува-
ти Його дійсно можливо.

Девід A. Едвардс
Співробітник редакції церковних журналів

У всіх відношеннях Ісус Христос набагато величніший за будь- кого 
з нас (див. Ісая 55:8–9; Авраам 3:19). Він невипадково був у Бать-
ка “Улюбленим і Вибраним від початку” (Мойсей 4:2) і отримав 

славу, яку Він має.
Але нам не слід вважати, що велич Спасителя віддаляє нас від Нього 

настільки, що Його запрошення йти за Ним схоже на заклик зробити 
неможливе. Сучасне одкровення допомагає нам побачити, якою реаль-
но досяжною є мета— наслідувати приклад Спасителя.

Ось кілька фактів, що стосуються Ісуса Христа, і кілька фактів, що сто-
суються вас. Вони допоможуть вам зрозуміти, що ви дійсно можете йти 
тим самим основним шляхом, що й Він, аби отримати повноту благосло-
вень, які Небесний Батько приготував для вас.

Звичайно ж, інші факти, що стосуються Ісуса Христа, можуть показати 

“Окрім гріха” 
(Євреям 4:15).

І ви не мали повного знання про вашу 
особистість та мету, коли народилися, 

але поступово зростали в цьому знанні. 
Через Святого Духа Бог дає нам духовне 
знання й силу “рядок за рядком, припи-
сання за приписанням” (2 Нефій 28:30).

Маємо 
випробування

Згрішили (як і всі люди), 
але можемо бути очищені 
від гріха завдяки Спокуті 

Ісуса Христа, покаявшись, 
охристившись, отри-

мавши Святого Духа та 
приймаючи причастя.

факти, що стосуються ВАСФакти, що стосуються ІСУСА ХРИСТА,  

вам, як ви наслідуєте Його або 
можете наслідувати (наприклад, 
Він був охрищений, і ви були— 
або можете бути охрищені 
також). А вивчення життя Ісуса 
Христа допоможе вам це зрозу-
міти, коли це стається у вашому 
житті, бо Він дійсно “відкрив спа-
сіння шлях, закон і вчення дав” 
(“Безмежна мудрість і любов”, 
Гімни, № 106). ◼
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Я був охрищений у червні 1977 року, 
коли мені було 28 років. Я прийняв 
євангелію завдяки вірі та знанню, які 

отримав про сучасних пророків.
Коли мені було 12 років, місіонери 

зустрілися зі мною та моєю сімʼєю: моїми 
батьками, братом та двома сестрами, і вони 
говорили з нами про сімʼю. Вони сказали, що 
у членів Церкви є сімейний вечір, і пояснили 
нам, що таке домашній сімейний вечір.

Мій батько сказав: “Дякуємо, що при-
йшли, але нам це нецікаво”. Я дуже засму-
тився, але він пояснив: “Синку, ми маємо 
сім сімейних вечорів у нашій сімʼї, а вони 

Кожне благословення, яке я маю сьо-
годні, брало свій початок зі свідчення 
про сучасних пророків.

Старійшина 
Клаудіо Р.  
М. Коста
Сімдесятник

Я читав про Перше видіння …

ІДІТЬ  
ЗА  ПРОРОКОМ
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А кажуть нам, щоб ми мали лише один. Їм нічого нас 
навчати”.

Через пʼять років, коли мені було 17 років, я знай-
шов роботу в іншому місті й жив сам. У той час, коли я 
жив далеко від дому, місіонери знову постукали у две-
рі дому моїх батьків. Цього разу моя сімʼя послухала їх 
і була охрищена. Коли батьки розповіли мені про це, я 
сказав: “Мене релігія тепер не цікавить”.

Минуло ще пʼять років, і я повернувся пожити у бать-
ківському домі, поки шукатиму роботу. Мій батько був 
провідником місіонерської роботи приходу, і щодня 
після обіду місіонери приходили до нього, щоб коротко 
обговорити і скоординувати плани. Одного дня вони 
спитали його: “А хто цей молодий чоловік, що у вас?”

Він відповів: “Це мій старший син”. 
“Він член Церкви?” 
“Ні”. 
“Нам треба поговорити з ним”. 
Але я сказав: “Ні, не треба, мені це не цікаво”.

ЯК Я ДІЗНАВСЯ ПРО ДЖОЗЕФА СМІТА
Одного разу мій батько погодився, щоб місіонерки 

навчали одну жінку в нашому домі. Вони прийшли при-
близно о 5- й вечора й почали навчати її— і вони знали, 
що я знаходився у сусідній кімнаті, готуючи сендвичи 
перед своїм виходом на зустріч з друзями. Вони навча-
ли про юнака- пророка— Джозефа Сміта—і про Перше 
видіння. А я в іншій кімнаті уважно слухав.

Коли я нарешті вийшов з дому, Дух почав працювати 
у моєму серці і в мій розум прийшло кілька запитань: 
“Чому ти не робиш того, чого ці сестри навчали цю жін-
ку? Чому ти уважно не прочитаєш історію про Джозефа 
Сміта і не спитаєш Господа, чи був він пророком?” І я 
сказав собі: “Я щасливий”. Я займаюся добрими спра-
вами. Мені це не потрібно”. Але Дух почав боротися зі 
мною, і я вирішив не піти того вечора на зустріч з дру-
зями. Я повернувся додому.

Я спитав маму: “Де я можу прочитати історію про 
Джозефа Сміта?” Вона дала мені свій примірник Писань 

і хрищення Джозефа Сміта та Олівера Каудері і свідчення пророка Джозефа Сміта.

ПРОРОКОМ
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і відкрила їх на “Джозеф Сміт—Історія”; я читав і молив-
ся. Я прочитав перший абзац, поміркував і запитав 
Небесного Батька, чи це правда. Я так робив з кожним 
абзацом, аж поки не прочитав до кінця. Моє серце з тре-
петом чекало на відповідь. Я читав і молився протягом 
усієї ночі, аж до 9:20 вже наступного ранку.

Господь відкрив мені, що Джозеф Сміт був пророком. 
Це був для мене священний досвід. Закінчивши молити-
ся, я пообіцяв, що знайду місіонерів і охрищуся завдяки 
цьому впевненому знанню.

Я сказав сестрам: “Мені треба охриститися зараз”. 
Вони пояснили, які уроки мені слід послухати і які 
зобовʼязання слід на себе взяти. Але я сказав: “Я не хочу 
втрачати жодного дня, маючи знання, дане мені Госпо-
дом про те, що Джозеф Сміт був пророком”.

Сестри зателефонували провіднику своєї зони. Він 
погодився на прискорений розклад проведення уроків. 
Він призначив дату для співбесіди, що проводиться 
перед хрищенням, і сказав, що мені потрібно поговори-
ти з провідником місіонерської роботи приходу, на що 
я відповів: “Не турбуйтеся, я поговорю з провідником 
місіонерської роботи приходу. Це мій батько. Він вже 
роками молиться, щоб я був охрищений”.

Моє хрищення стало подією, яку я памʼятатиму завж-
ди. Які це були приємні й чудові почуття. Я відчув, що я 
був новою людиною. Я був чистим. Я відчував себе так 
близько до Бога і був дуже щасливим.

СЛІДУВАТИ ЗА ЖИВИМ ПРОРОКОМ
Оскільки я мав міцне свідчення про те, що відбулося 

у Священному гаю в 1820 році, я завжди дотримувався 
євангелії та був активним у Церкві. Я почав служити, 
приймав покликання  і віддавав усе, що мав, Церкві.

Через два тижні після мого хрищення мій президент 
колу покликав мене бути провідником неодруженої 
молоді у моєму колі (при цьому мені довелося запитати, 
що таке кіл). А ще через два тижні я вже організовував 
регіональну конференцію для неодружених. Це була 
найкраща конференція для неодружених в усій історії 
Церкви, тому що я на ній зустрів свою дружину.

Через рік ми одружилися. І ось ми у шлюбі вже 38 
років. У нас четверо дітей і 10 онуків; і всі благословен-
ня, які ми маємо, приходять завдяки рішенню, яке ми 
прийняли. Перед шлюбом я запитав її: “Ти будеш під-
тримувати мене на всі 100 відсотків у тому, щоб слуха-
тися сучасних пророків?” Вона відповіла: “Так”.

Перший виступ, який я почув після свого хрищення, 
був виступ Президента Спенсера В. Кімбола (1895–1985) 
про самозабезпечення й мудре розпоряджання власни-
ми грошима. Він також говорив про важливість хорошої 
освіти для наших дітей 1. Цим двом принципам ми нав-
чали в нашій сімʼї і завдяки цьому маємо чудові благо-
словення. Сьогодні мої діти перебувають у хорошому 
стані—і це не тому, що я такий розумний; я просто 
вибрав слідувати за пророками.

Я прислухався до поради Президента Кімбола. Це допомогло мені дати своїм дітям хорошу освіту.
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навчився від пророків.

НАБУВАЙТЕ СВОГО ВЛАСНОГО СВІДЧЕННЯ
Ідіть за пророками. Прислухайтеся до їхніх слів і 

робіть те, чого вони навчають,—і ви будете щасливі. Моя 
віра і знання про Церкву та євангелію прийшли завдяки 
свідченню про те, що Джозеф Сміт був пророком.

Я люблю Небесного Батька та Ісуса Христа. Моє 
бажання—бути з Ними вічно. Ось чому так важливо 
прислухатися до пророків—вони знають дорогу назад 
у присутність Бога.

Я вважаю, що всі молоді люди повинні прочитати 
історію про Джозефа Сміта зі справжнім наміром, з 
відкритим серцем і розумом та запитати у Небесного 
Батька. Я впевнений, що Господь дасть їм відповідь, як 
Він дав її мені. Якщо ви читаєте ту версію, яку вміщено 
у Писаннях, ви можете здобути сильне свідчення. Потім 
ви можете прочитати також і інші версії 2.

Джозеф Сміт бачив світло, він бачив Бога Батька та 
Ісуса Христа, і Вони говорили до нього. Це те боже-
ственне знання, яке приходить від Бога через Духа.

Коли ви матимете це підтвердження у своєму серці, 
поставте собі за мету знати слова сучасних пророків. 
Вивчайте їхні слова у Писаннях, виступах на гене-
ральних конференціях, у брошурі Заради зміцнення 
молоді, у церковних журналах та на сайті LDS.org. 

Прислухайтеся до їхньої поради в семінарії, на Неділь-
ній школі і на зборах кворумів та класів. Ставте собі 
цілі, основуючись на пріоритетах, указаних пророками. 
А потім просто робіть це.

Ви будете ближче до Господа. Ви відчуватимете, що 
ваш інтелект стає більш сприйнятливий і до навчання, і 
до всього. І памʼятайте: ви ніколи не буваєте самотніми. 
У вас є підтримка від оточуючих вас людей, які готові 
допомогти вам, у т.ч. й ваш єпископ або президент філії. 
І Господь та Його Дух будуть з вами. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Spencer W. Kimball, “Welfare Services: The Gospel in Action”, 

Ensign, Nov. 1977, 76–79.
 2. Див. “Розповіді про Перше видіння”, у розділі Gospel Topics на 

сайті topics .lds .org.

Те, що я йшов за пророками, благословило мою сімʼю.
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ЯК ПРОСТИТИ САМУ СЕБЕ

Вже минуло п’ять місяців, а я ще 
не могла простити себе. Відто-
ді, як я стала на слизький путь і 

вчинила те, чого соромилась, я відчу-
вала наче скочуюсь по спіралі вниз. 
Відчуття сорому ставало все сильні-
шим щоразу, коли я робила щось, на 
мою думку, неправильне. Я не могла 
відчувати мир.
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Я молилася про прощення і навіть 
відчула, що Бог простив мене. Але я 
не могла простити саму себе. Як же 
я могла, якщо я згрішила? Я продов-
жувала бичувати себе знов і знов, 
заважаючи собі рухатися вперед.

Відчуваючи це, я поїхала на літ-
ню молодіжну конференцію, де ми 
значною мірою зосередили наше 
навчання на Спокуті Спасителя. 
Одного дня я знайшла уривок у кни-
зі Еноша, де було сказано: “Енош, 
твої гріхи прощені тобі, і ти будеш 
благословен.

“І я, Енош, знав, що Бог не може 
обманювати; отже, моя провина 
була змита” (Енош 1:5–6).

Мене вразили ці слова. Я усвідо-
мила, що, подібно до мене, Енош 
вчинив щось неправильне і потре-
бував прощення. Він навіть описав 
свої зусилля, щоб отримати про-
щення, як боротьбу перед Богом 
(див. Енош 1:2). Але зрештою, 
після того, як Енош молився цілий 
день і ніч, він відчув мир. І коли він 
запитав: “Господи, як це сталося?”, 
Господь відповів: “Через твою віру в 
Христа” (Енош 1:7, 8).

Ось воно що! Енош мав віру в Ісу-
са Христа. Якщо Енош міг дозволити, 
щоб Спаситель змив його провину, 
чому б і мені не дозволити Йому при-
нести такий самий мир у моє життя? 
Відтоді щоразу, коли я відчувала, що 
не можу простити себе, я думала про 
любов Ісуса Христа і Його прощен-
ня. Я молилася про здатність позбу-
тися своїх поганих почуттів і більше 
не відчувати сорому. На це пішов 

Мені не потрібно було продовжувати карати 
себе, оскільки Ісус Христос вже спокутував  
мої гріхи.

деякий час, але після багатьох моли-
тов я вже не мала того жахливого 
відчуття постійно. Я нарешті відчула 
мир.

Завдяки цьому досвіду я бага-
то чого дізналась про благодать 
Христа. Після того, як я згрішила, я 
відчула смуток для Бога, молилась, 
покаялась і відчула підтвердження, 
що Бог мене простив. Втім я про-
довжувала карати себе. Зрештою я 
усвідомила, що мені не слід змушу-
вати себе страждати за вчинення 
того гріха, оскільки Ісус Христос 
вже сплатив за нього Своєю Споку-
тою. Йому безперечно було важко 
і болісно, але Він все одно прагнув 
відстраждати, щоб не довелося 
страждати мені.

Відтоді я навчилася покладатися 
на Ісуса Христа і дозволила Його 
миру сповнити моє життя завдя-
ки зміцненню стосунків з Ним та 
Небесним Батьком. Я намагаюся 
молитися і читати Писання, особли-
во Книгу Мормона, кожного дня. Я 
намагаюся брати участь у надиха-
ючих заходах і користуватися при-
стойними медіа.

Я все ще роблю помилки, але я 
знаю: якщо я каюся і роблю все, 
що в моїх силах, Ісус Христос бла-
гословить мене Своєю благодаттю.  
Покладаючись на Нього і Небес-
ного Батька, я більше не відчуваю 
почуттів провини і сорому. Мені 
знайомий мир, який приносить віра 
в Ісуса Христа, і, завдяки йому, я 
міцніша. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

Медісон Чайлд



Старійшина Дейл Г. Ренлунд, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів,  

“Священство і спокутна сила Спасителя”,  
генеральна конференція, жовтень 2017 р.
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всіх людей”.

“Завдяки Своїй спокутній жертві,  

ІСУС ХРИСТОС  
МАЄ СИЛУ І ВЛАДУ  
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Р ішення з ким укласти шлюб— це те, що може впливати 
на ваше щастя в цьому житті й у вічності. Але це не 

повинно стати причиною того занепокоєння, яке змо-
же згодом вас сковувати. Ви можете мати мир і радість, 
думаючи про це рішення, якщо дотримуєтеся заповідей 
і виконуєте хорошу пораду. Ось дещо, чого провідники 
Церкви часто навчають стосовно цього питання:

Є багато потенційно “правильних” рішень щодо того, з 
ким укласти шлюб. Знайомтеся з багатьма людьми. Ходіть 
на побачення з людьми, які мають високі моральні норми. 
Живіть гідно. В дорослому юнацькому віці ходіть на поба-
чення з тими людьми, з якими ви могли б піти до храму. 
Потенційний супутник життя— це людина, яку ви пізнали 
настільки, щоб знати, чи зможете ви разом з нею укла-
сти завіти з Небесним Батьком. Порадьтеся з батьками. 
“Зʼясу[йте] це повністю своїм розумом”, а потім “спита[йте] 
[Бога], чи це правильно” (УЗ 9:8). Підтвердження, яке ви 
отримаєте, може надійти різними способами, але інша 
людина також має отримати підтвердження. Як тільки ви 
дасте одне одному зобов’язання, ви працюєте над тим, 
щоб стати “спорідненими душами”. ◼

ПО СУТІ

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 

навчав, що “покаяння означає прагнен-
ня змінитися” і що “справжня зміна може 
вимагати багатьох спроб”. Він також ска-
зав, що “для того, щоб наше повернення 
до Господа було повним, воно має бути 
нічим не меншим, ніж завітом слухняності 
Йому”, який міститься у завіті хрищення і 
причастя (див. “Небесний дар покаяння”, 
Ліягона, лист. 2011, с. 39). Повне покаяння 
також означає здійснення відшкодування 
за все те зло, яке ви скоїли іншим. Крім 
того, Господь сказав, що людина, яка пов-
ністю кається у своїх гріхах, “зізнається в 
них і полишить їх” (УЗ 58:43). Ви повинні 
зізнатися в усіх гріхах Небесному Батьку, 
а в тяжких гріхах також і єпископу. (Якщо 
сумніваєтесь, поговоріть з єпископом. Він 
поруч, щоб допомогти).

Виконавши все це, ви зможете дізнатися, 
чи повністю ви покаялися, бачачи і від-
чуваючи плоди покаяння— зміни у ваших 
бажаннях, почуттях, зовнішності, стосунках 
і поведінці. І, найважливіше, повне покаян-
ня принесе супровід Святого Духа. ◼

Вибір супутника життя— це важливе 
рішення і через це я дуже хвилююся. 

Як я буду знати, що мій вибір 
правильний?

Як мені дізнатись,  
чи моє покаяння повне?
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МІСЦЕ ДЛЯ НАС

Я відчула іскру натхнення і додала: 
“Ти можеш подивитися її разом з 
нами, якщо хочеш”. Я була вражена 
тим, що він погодився.

Я так сильно відчувала Дух, 
коли пророк закликав нас прийма-
ти зобов’язання, які дадуть змогу 
наближатися до Христа. Нейт слу-
хав кожне слово. Після того як він 
пішов додому, я відчувала спокій 
і мир. Наступного ранку він мені 
зателефонував.

“Хочу подякувати тобі за те, що 
вчора запросила мене,— сказав 

він.—  Усі мої друзі розважалися на 
вечірці, і я не хотів іти, бо знав, що 
там не все буде прийнятним для 
мене. Я радий, що ти мене запроси-
ла. Це було так чудово”.

Я відчувала, як Дух казав мені, 
що я зробила правильно. Дру-
желюбне ставлення допомогло 
Нейту відчути благословення пра-
ведного життя. Я знаю, що Бог 
дбає про всіх нас, що Він завж-
ди дає нам можливість вибирати 
правду. ◼
Рейчел Х., шт. Техас, США

Під час першого побачення 
з Нейтом я була здивована, 
дізнавшись, що він не нале-

жав до святих останніх днів. Він 
був дуже ввічливим, але коли я при-
йшла додому, то не була впевнена, 
чи піду на ще одне побачення.

Наступного тижня Нейт подзво-
нив, щоб спитати, чи піду я з ним 
кудись на святкування Нового року. 
“Мені шкода, Нейте,— сказала я.—  
Це вечір неділі, і ми разом із сім’єю 
будемо дивитися трансляцію 
виступу Першого Президентства”. 

“Я РАДИЙ, ЩО ТИ МЕНЕ ЗАПРОСИВ”
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СІМЕЙНА ІСТОРІЯ 
ПОВНІСТЮ 
ДОСЛІДЖЕНА?

Я дуже хотів допомагати у дослідженні сімейної історії, але 
тато вже знайшов сім поколінь у своєму сімейному дере-
ві, і всі храмові обряди були виконані. Упродовж 11 років 

він не знаходив нової інформації про свою сім’ю. Моє бажання і 
надія зникли. Я сказав собі розчаровано: “Усю мою сімейну істо-
рію досліджено. Де ж мені взяти імена для храму?”

Я вирішив проглянути всю інформацію, яку батько мав у своє-
му дереві на FamilySearch, і внутрішній голос сказав мені, що є 
ще багато роботи. Я почав шукати інформацію в Інтернеті. Я зміг 
знайти багато людей з таким прізвищем, як у мене, але я не міг 
знайти родинних зв’язків з тими людьми.

Коли надія майже залишила мене, я вирішив разом з мамою 
поститися, щоб глибше дослідити нашу сімейну історію. Наступ-
ного недільного ранку, коли ми збиралися до церкви, я, як завж-
ди, проводив пошук в Інтернеті й раптом натрапив на сторінку з 
інформацією, якої ніколи не бачив. То було диво!

Завдяки новій інформації я в 14- річному віці подав до храму 
загалом 400 імен родичів. Я так радів! Мені найбільше подобало-
ся ділитися цими іменами з молодими людьми й бачити, як вони 
радіють, тримаючи в руках так багато імен.

Я свідчу про цю 
велику і дивовижну 
роботу. Коли ми 
досліджуємо сімей-
ну історію, Дух 
допомагає нам 
досягнути успіху 
і зворушує наші 
серця. ◼
Гільєрмо Т., Чилі

ЗАГУБИТИСЯ 
В ТІХУАНІ

Одного року ми із сім’єю 
поїхали до Тіхуани, Мекси-
ка, щоб відвідати там кіль-

кох членів Церкви і залишити певні 
матеріали в домі місії. Однак як 
тільки ми перетнули кордон між 
Каліфорнією, США, і Мексикою, 
то заблукали. Ні в кого з нас не 
було мобільних телефонів, тож ми 
не могли ні з ким зв’язатися, щоб 
попросити допомоги.

Згодом моя сестра запропонува-
ла, щоб ми зупинилися й помолили-
ся. Усі ми заплющили очі й схилили 
голови, поки вона молилася. Коли 
вона закінчила, я відкрив очі й 
перше, що побачив— було таксі з 
наклейкою Каліфорнійського храму 
в Сан- Дієго. Я закричав: “Храм!”

Одна з моїх сестер швидко 
вислизнула з машини й побігла до 
таксі, яке зупинилося через напру-
жений рух на дорозі. Вона недов-
го розмовляла з таксистом, а потім 
повернулася і сказала, що він 
наказав нам їхати за ним. Ми їхали 
за ним, а він петляв між машинами 
вулицями Тіхуани, поки ми не при-
були до дому місії.

Цей випадок зміцнив моє свід-
чення про те, що Небесний Бать-
ко живий і Він пильнує нас. Коли 
ми молимося сім’єю, це приносить 
найкращі почуття, і Бог дійсно чує 
наші молитви. ◼
Корбін Д., шт. Каліфорнія, СШАІЛ
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Будучи готовим допомогти, 
я намагаюся робити  

так, щоб моє світло сяяло! 
Якщо потрібно щось  
зробити, я готовий!

Готовий  
ДОПОМОГТИ!

Х А Й  В А Ш Е  С В І Т Л О  С Я Є

Помічник, який роздає  
збірники гімнів
Щонеділі я допомагаю місіонерам 
роздавати програму зборів. Я докладаю 
всіх зусиль, щоб вона була у кожного. 
Якщо в когось немає збірника гімнів, я при-
ношу їм, щоб вони могли співати.

Три мови
Мій тато з Гонконгу, а мама з 
Гуансі, Китай. Я говорю трьо-
ма мовами— кантонською, 
мандаринською і англійською. 
У моїй філії ми говоримо кан-
тонською і мандаринською 
на причасних зборах і спіль-
но з англомовною філією 
проводимо заняття Початко-
вого товариства.

Привіт, 
мене звати 

Аарон.  Я з провінції  
Британська 

 Колумбія, Канада.  
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ПРИШЛІТЬ НАМ ЗІРКУ!
Яким чином ви сяєте своїм світлом так, як 

просив нас робити Ісус? Надішліть нам фото 
вашої зірки з вашою історією, фотографією 

і батьківським дозволом на електронну 
адресу liahona@ ldschurch .org.

ЯК ВИ МОЖЕТЕ СЯЯТИ?
• Допомагати прибирати або розставляти стільці  

в Початковому товаристві.
• Знаходити когось в церкві, кому потрібен друг.
• Прибирати сміття.
• Пересвідчуватися, що у кожного є збірник гімнів.
• Допомагати своїй сім’ї не забувати молитися.

Молитва з дідусем
Я знаю, що молитва дуже важлива. 
Коли мій дідусь залишався побу-
ти зі мною і моєю сестрою, поки 
наших батьків не було в місті, я 
робив усе можливе, щоб ми завжди 
молилися.

Майбутній місіонер
Я радію можливості 

колись поїхати на місію. 
Моя вчителька Початко-
вого товариства сказала, 

що ми можемо почати 
заощаджувати для цього 

кошти вже зараз.  
Тому я збираю їх  

для місії у свою 
скарбничку.

Все буде зроблено
Іноді у нас в церкві проводяться заходи, і я завжди 
залишаюсь, щоб допомогти розставити стільці та 
столи. Коли на причасних зборах виступає Початкове 
товариство, я із задоволенням промовляю свою части-
ну виступу.
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Джастіна Ліхнер
Ґрунтується на справжніх подіях

“І вони вільні вибрати” (2 Нефій 2:27).

Д жастіна сиділа на своєму стільці випрямивши 
спину. Вона поклала свої нові олівці на парту. 

Сьогодні був перший день шкільних занять. Вона 
зустрілась з однокласниками і намалювала смішну 
картинку.

Потім пані Вернер сказала: “Настав час зайнятися 
письмом!” Пані Вернер роздала класу аркуші паперу. 
“У вас є 30 хвилин, щоб попрацювати над цим. Потім 
підемо на перерву”.

Джастіна ковтнула. “О, ні. Вже писати?”— подумала 
вона.

Минулого року Джастині важко давалися читання 
і письмо. Усім її друзям, здавалось, подобалось цим 
займатися. Для них це не було важко. А що, якщо цей 
рік буде знову таким, наче минулий рік?

Джастіна взяла олівець. Вона подивилася на свій 
папір. Її звело в животі. Усі інші учні вже писали. 
Окрім неї.

Вона захотіла поговорити з пані Вернер. Чи роз-
гнівається вона через те, що в Джастіни проблема? 
Навіть якщо так, це все одно краще, ніж писати.

Джастіна підійшла до столу вчительки. “Пані 
Вернер? Це складніше, ніж те, що я робила минулого 
року. Не думаю, що я зможу впоратися”.

Пані Вернер це не засмутило. Вона усміхнулась 
Джастині. “Зроби те, що можеш. Тебе може здивува-
ти те, що ти можеш зробити! Ти не завжди можеш 
вибрати саме те, в чому вправна. Але тобі завжди 
під силу вирішити, наскільки старанно ти спробуєш 
докласти зусиль”.

Джастіна повернулася до своєї парти. Вона думала 
про слова пані Вернер. “Я можу вирішити спробу-
вати”. Це було схоже на те, про що вона дізналась 
у Початковому товаристві. Її клас читав уривок з 
Писань, в якому було сказано, що ми “вільні вибрати”. 
Це означало, що ми можемо робити власний вибір. 
Небесний Батько довіряє нам, щоб ми вибирали те, 
що правильно. Він обіцяє допомогти нам, коли ми 
припускаємось помилок.

Чи буде вона почуватися по- іншому в школі цього 
року? Можливо, вона може зробити вибір діяти так, 
щоб це було по- іншому! Джастіна взяла олівець. Вона 
подивилася на свій аркуш. Її шлунок розслабився. 
“Гаразд. Я з цим впораюсь”,— подумала вона.

Задзвонив дзвінок на перерву. Джастіна ще не 
завершила. Але вона виконала більше половини 
роботи! Вона підняла руку. “Чи можна мені залиши-
тися і продовжити працювати? Я майже завершую!”

Пані Вернер усміхнулась і кивнула.
Зрештою Джастіна вручила їй свою роботу. Її рука 

трохи боліла. Навіть голова заболіла! Але вона усмі-
халась. Вона ще ніколи не працювала над письмом 
так старанно.

Наступного дня клас працював над читанням. Пані 
Вернер попросила всіх читати протягом 20 хвилин. 
Джастіна знов спробувала. Вона відкрила книгу і 
промовляла слова.

Джастіна почала робити вибір кожного дня. Вона 
зробила вибір читати. Вона зробила вибір писати. 
Можливо, читати і писати не так вже й страшно!

Вона навіть вирішила піти в бібліотеку. Вона озна-
йомилась з наявними книгами. Минулого року вона 
зовсім цього не робила. Невдовзі вона вже весь час 
читала. І то дійсно було здорово! Чим більше вона 
читала, тим легше їй було писати.

Коли Джастіна підросла, вона була рада, що зро-
била вибір старанно працювати над читанням і пись-
мом. Бо зараз це одне з того, що вона дуже любить 
робити. ◼
Автор живе в Рейнланд- Пфальці, Німеччина.

УСІ ВИРОСЛИ
Привіт, я—Джастіна! Навчившись любити 
писати, я просто продовжувала це робити. 
Я писала, навчаючись в середній школі. 
Потім я поступила в коледж, щоб дізнатися 
більше про письмо. Тепер я письменниця! 
Я пишу історії, такі, як оця, про труднощі, 
які постали переді мною в дитячому віці. Я 
писала для журналів, веб- сайтів та газет.
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Джордан Райт
Ґрунтується на справжніх подіях

“Я хочу, щоб сімʼя разом була моя. Шлях до цього 
нам Господь вказав” ( Гімни, № 187).

С ет весь час піднімався й сідав на задньому 
сидінні і наспівував якусь безглузду пісеньку. 

“Сет, будь ласка, заспокойся!— сказав тато.—  Мені 
треба бути уважним за кермом”.

“Я не можу заспокоїтися,— відповів Сет.—  Це ж 
просто супер!”

Тато усміхнувся. “Я радий, що ти не можеш доче-
катися, коли вже побачиш свого новонародженого 
брата!”

Коли вони підʼїхали до лікарні, Сет прожогом 
помчав до маминої палати. Він знав, де ця пала-
та, тому що мама в лікарні була вже пʼять днів. Їй 
довелося залишитися там, бо маленький Калеб 
був хворий, та й мама теж була не зовсім здорова. 
Сет вже, мабуть, мільярд разів просив, щоб йому 
дали побачити Калеба, але мама завжди казала: 
“Ще не час”. Вона казала, що лікарі мають виріши-
ти, коли Калеб достатньо зміцниться, щоб бути з 
відвідувачами.

Сьогодні лікар подзвонив. Цей день настав!

Коли Сет увійшов у мамину палату, вона вже три-
мала Калеба на руках. Сет підбіг, щоб побачити свого 
новонародженого брата. Калеб був просто крихіт-
ним. Він виглядав набагато меншим за Сетових дво-
юрідних братів і сестер, теж немовлят. І щось було 
не так з його носиком і вушками. Він був схожий на 
маленького ельфа!

“Привіт, сонечко,— сказала мама.—  Піди вимий 
руки, а потім зможеш потримати дитя”.

Сет вимив руки зі спеціальним милом. Він заліз на 
лікарняне ліжко і вмостився поруч з мамою. Вона 
нахилилася, щоб передати йому дитину. Тато допоміг 
Сету правильно тримати її.

Сет поглянув на Калеба. “Привіт, Калеб,— сказав 
він.—  Я твій брат Сет. Ми будемо спати у моїй кімна-
ті, і я зможу показати тобі всі мої іграшки, і ми зможе-
мо гуляти у парку”.

Немовля Калеб дивилося прямо на Сета. Сету 
подумалося, що Калеб— найкращий з усіх немовлят.

Коли Сетові руки стомилися, Калеба взяв на руки 
тато. Мама взяла Сета за руку і подивилася йому у вічі.

“Сет,—сказала вона.—  Памʼятаєш, як вас навчали у 

Брати назавжди
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Брати назавжди

НЕМАЄ ОСТАТОЧНОГО КІНЦЯ
“Який я вдячний моєму Небесному 

Батькові, що в Його плані немає 
ніякого остаточного кінця, лише вічні 

початки”.
Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у Першому Президентстві, 
“Вдячні за будь- яких обставин”, Ліягона, трав. 2014, с. 77.

Початковому товаристві про план спасіння?”
Сет кивнув. То був хороший день. У сестри Лопес 

на держачках були прикріплені зображення місяця, 
зірки і великої планети Земля. Сет тримав держачок із 
зображенням сонця.

“Ти памʼятаєш, що ми жили на небесах до того, як 
прийшли на землю, і що ми збираємося повернутися 
знову на небеса, коли помремо?”

Сет знову кивнув.
“Маленький Калеб все ще дуже слабкий. І лікар 

сказав, що він довго не проживе. Він скоро помре й 
повернеться на небеса”.

Сет дивився на маму. Він подивився на маленького 
Калеба на татових руках. Потім він нахмурився. Йому 
неначе щось здавило горло. “Але я люблю його. Я 
хочу, щоб він залишався тут, щоб жив у моїй кімнаті і 
ми гралися з ним. Може й він хоче залишитися тут?”

Мама обійняла Сета. “Звичайно ж, він хоче бути з 
нами. Ми— його сімʼя. Але він знову буде з нами”.

“Буде?”
Мама кивнула головою. “Ми з твоїм татом запеча-

тані у храмі. Нам обіцяно, що наша сімʼя буде разом 

завжди. Ти і Калеб завжди будете нашими дітьми”.
“Це означає, що маленький Калеб завжди буде 

твоїм братом,— пояснив тато.—  І ти знову побачиш 
його на небесах”.

Сет був сумний. І в той же час якось розсерджений. 
Але він подумав про зустріч з маленьким Калебом на 
небесах і тільки злегка усміхнувся. Він простяг свою 
руку і погладив мʼякеньке волоссячко маленького Кале-
ба. “Ми будемо братами на небесах? Це— чудово”.

Мама поцілувала Сета у щоку. “Це—  чудово”. ◼
Автор живе в штаті Айова, США.
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“Ісус Христос, Спаситель і Викупитель людства, не помер. Він живий, 
воскреслий Син Бога—живий, це моє свідчення”.

З виступу М. Рассела Балларда, “Спокута й ціна однієї душі”, Ліягона, трав. 2004, с. 86.

Старійшина М. Рассел Баллард
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів
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Авраамів 
завіт

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

Бог увійшов у завіт з Авраамом і Саррою, тобто дав їм 
обіцяння, що в них будуть діти і що Він благословить їх. В 
Авраама і Сарри довго не було дітей. Але вони все одно 
залишалися слухняними. Коли Аврааму і Саррі було вже 
майже 100 років, у них народився син! Небесний Батько 
благословляє нас, коли ми слухняні, і ті благословення 
приходять до нас тоді, коли, як знає Небесний Батько,  
це є найкращим.

Авраам і Сарра
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Після того, як ви прочитаєте 
уривок з Писань, розфарбуйте 
позначені відповідними цифрами 
місця на малюнку!

1. Авраам 1:1– 2
2. Авраам 2:3– 6
3. Авраам 2:8– 12
4. Буття 13:14– 18
5. Буття 17:3– 8
6. Буття 17:15– 19
7. Буття 18:10– 14
8. Буття 21:1– 3

 Вивчіть напамʼять Авраам 2:9.

 Подумайте, що ви можете зробити сьогодні, 
щоб бути слухняними.  Напишіть про те, що ви 
зробили і що ви відчували.

 Подивіться розділ 8 відеоматеріалів до  
Старого Завіту на сайті scripturestories .lds .org.

 Я можу бути слухняним, якщо …
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Кім Уебб Рейд

Бог сказав Ною, що хоче знищити зло із землі. Бог наказав Ною побуду-
вати великий корабель, який називався ковчегом. Ной зібрав свою сім’ю 
і тварин у ковчег. Потім почався дощ.

Давним- давно люди на землі 
приймали погані рішення. 
Бог послав сміливого про-
рока на ім’я Ной. Він казав 
людям, що треба покаятися і 
любити Бога. Чи послухалися 
вони? Ні! Вони продовжували 
чинити зло.
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Нарешті дощ припинився.  
Вода зійшла. Ной побачив у  

небі веселку. Бог пообіцяв  
більше ніколи не вкривати  

землю потопом.

Він тривав 40 днів і 40 ночей. 
Уся земля вкрилася водою! Ной 
зі своєю сім’єю і тваринами були 
у ковчезі в безпеці.
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Я можу бути, як Ной, і слухатися Небесного Батька. Я знаю, що Бог дотри-
мується Своїх завітів. Я маю благословення, коли виконую Його заповіді. ◼
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Р О З М А Л Ь О В К А

Небесний Батько виконує  
Свої обіцяння
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Я дуже люблю Писання. Я люблю 
читати про земне життя Ісуса 

Христа. У Його житті є дуже бага-
то того, що може підбадьорювати, 
надихати і зміцнювати нас в часи 
потреби. На мою думку, одним з 
найсвященніших розділів в усіх 
Писаннях є 17- й розділ євангелії від 
Івана. Весь цей розділ— це заступ-
ницька молитва, з якою Ісус Христос 
звернувся до Свого Батька. Фактично 
Він каже: “Якби тільки світ міг пізна-
ти вас так, як Я знаю вас”. Він каже 
Своєму Батькові, що виконав усе, що 
Той наказав Йому зробити.

Іноді ми забуваємо, наскільки 
досконало послушним був Спаси-
тель. Усе, що Він зробив, усе, що 
Він сказав, було виявленням послуху 
Своєму Батькові. Він знаходив бідних 
і піклувався про, покликав Своїх учнів, 

навчав у землях Палестини і Амери-
ки—все це було зроблено тому, що 
Його Батько повелів Йому це зроби-
ти. У Нього не було особистого роз-
кладу. Він сказав: “Я від Себе нічого 
не дію, але те говорю, як Отець Мій 
Мене був навчив” (Іван 8:28). Який 
досконалий Взірець послуху!

Роблячи вибір у житті, нам 
потрібно пізнати Спасителя. Його 
простий заклик “Іди вслід за Мною” 
(Матвій 19:21) може змінити люд-
ське життя, якщо ми це дозволимо. 
Він має силу полегшити наші тягарі, 
якщо ми звернемося до Нього.

Як апостол Господа Ісуса Христа 
я можу ділитися своїм свідченням, 
цим священним свідченням про 

ВІН  
ПОЛЕГШИТЬ  
НАШІ ТЯГАРІ
Викупительна сила Спасителя змі-
нить людське життя, якщо ми їй це 
дозволимо.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

Спасителя. Більш за все я бажаю, 
щоб воно зворушило серця тих, хто 
чує його.

Я знаю, що Ісус Христос живий. 
Я знаю, що Він скеровує і направляє 
Свою Церкву через одкровення, яке 
дає Своєму пророку саме в цей день 
і час. Якщо ми будемо мати віру в 
нашого Спасителя, Він наглядатиме 
за нами в лихі та важкі часи, і ми 
зможемо встояти до кінця та повер-
нутися до Його присутності після 
цього смертного випробування. Він 
живий і знає та любить кожного з 
нас. Він дуже хоче благословити 
нас, якщо ми прийдемо до Нього. ◼

“Особливі свідки Христа”, Ліягона, квіт. 2001, 
с. 12–13. Щоб подивитися виступ старійши-
ни Хейлза “Ісус Христос— досконалий Взірець 
послуху”, зайдіть на сайт prophets .lds .org і 
виберіть “Особливі свідки Христа”. ЗО
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Читайте в цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

Від узбережжя до узбережжя: 
наша подорож до храму

ІСУС Є ХРИСТОС:  
СВІДЧЕННЯ ПРОРОКІВ ОСТАННІХ ДНІВ

Готовий 
ДОПОМОГТИ!

с. 66

с. 44

с. 50

Кочабамба Санта- Крус

Сан- Паулу

Ми з дружиною спосте-
рігали чудо за чудом у 
нашій важкій подорожі 
через всю Південну Аме-
рику, щоб запечататися в 
храмі.

Ви можете “учитися від Христа” (див. УЗ 19:23), 
читаючи ці свідчення Президентів Церкви. Вони 
Його особливі свідки і свідчать про Його боже-
ственну роль у плані щастя Небесного Батька.

Як ви можете допомогти своїм дітям знайти про-
сті, але важливі способи служіння оточуючим?


