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Дванадцять апостолів:  
Всесвітнє покликання і особисте служіння,  

с. 12
Піонери: Їхнє 
героїчне життя, наш 
спадок віри, сс. 20, 28

Подолання 
невпевненості, служіння 

крок за кроком, с. 22



ЦЕРКВА  
НА  

МІСЦ ЯХ

Бенгалуру  
Iндія



 Л и п е н ь  2 0 1 9  1

Ось кілька фактів про стан Церкви в Індії:

Було охрищено кілька 
чоловік і започатковано 
невелику філію в Колкаті.

Iндія

Засновано Бенгалурзьку 
Індійську місію, яка 
об’єднала1150 членів  
Церкви в 13 філіях.

індійських мов, 
якими перекладено 
частину або всю 
Книгу Мормона

В Бенгалуру буде 
побудовано храм

членів Церкви

приходів і філій (дім 
зборів приходу Кон-
верт Роад показано 
внизу в центрі фото)

місії

основні 
мови, якими 
розмовляють  
в Індії

Перший кіл організовано в 
Хайдерабаді президентом 
Далліном Х. Оуксом.

  
Створено Індійську місію 
Нью-Делі.

43

2

5

22

1

1851

1993

2012

2007 

13,570



Це все скеровано 
небесами
Мені випав надзвичайний привілей взяти інтерв’ю у 

кожного з членів Кворуму Дванадцятьох Апостолів, щоби 
написати про святе апостольство (див. “Ми є свідками” с. 12).

Після зустрічі з президентом М. Расселом Баллардом, дію-
чим президентом Кворуму дванадцятьох, я зазирнула в його 
кабінет. Він сидів за столом і писав виступ для генеральної кон-
ференції. Він має найдовший стаж серед генеральних автори-
тетів Церкви— його було підтримано членом Першого кворуму 
сімдесятників у 1976 році. Він виглядав стомленим і сповненим 
енергії в той же час. “Як справи?”— запитав він у мене, а потім 
по- доброму порадив: “Не перевтомлюйтеся”. З огляду на те, 
що я виходила з кабінету людини, яка прийняла покликання в 
буквальному розумінні покласти все своє життя заради служін-
ня Господу, та коротка розмова мала для мене велике значення.

Дванадцятьох покликають “управляти всіма … справами 
[Церкви] в усіх народах” (Учення і Завіти 107:33). Однак коли ви 
поруч з ними, центр їхньої уваги змінюється— від всесвітньої 
Церкви до конкретної людини, яка знаходиться перед ними. 
Вони прийняли своє покликання, залишивши посади, що 
високо цінуються у світі; втім, коли я виходила з їхніх кабінетів, 
єдине, що я могла про них сказати— смиренні й добрі.

“Я іноді запитую себе: “Як так сталося, що я перебуваю 
серед цих величних чоловіків?”— розповідав мені президент 
Баллард.—  Потім він свідчив: “Це все скеровано небесами”. 
Сподіваюсь, що ви із задоволенням дізнаєтеся трохи більше 
про покликання апостола.

Сара Джейн Вівер
Редактор газети Church News

Наш неперервний  
піонерський спадок

с. 20

Більш святий  
спосіб служіння
Старійшина  
Патрик Керон

с. 22

Ми є свідками: 
Дванадцять апостолів  

у наші дні
Сара Джейн Вівер і 

Джейсон Свенсен

с. 12

Як створити 
в Церкві 

атмосферу 
залученості?

с. 8
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Молоді

50  
Йому потрібна Господня допо-
мога, щоб навчатися в коледжі; 
праця—це радість, а не 
нудна робота; ви можете бути 
свідком Христа; 
пустеля стає духов-
ними небесами; 
лист—найкращий 
подарунок і що 
ви знайдете у 
Книзі Мормона.

Дітям 

Друг  
Навчіться ділитися євангелією 
з любов’ю. Читайте про членів 
Церкви в Кам-
боджі. Вирішіть 
для себе, що 
означає бути 
християнином.

На обкладинці
Христос висвячує 

Дванадцятьох 
апостолів, художник 

Гаррі Андерсон

Розділи
Зміст

5 Релігія: Благосло-
вення для нашого 
життя і громад
Релігія впливає не 
лише на наш дух, але 
і на нашу громаду, 
здоров’я і стосунки.

6 Портрети віри:  
Іона Вікайра— 
Кайкохе, Нова 
Зеландія
Іона побачила, як 

важливо дотримуватися своїх норм. Вона може високо тримати 
голову, коли зосереджена на Спасителі.

8 Принципи служіння:  
Як створити в Церкві атмосферу залученості?
Якщо ми розвиваємо в собі здатність залучати до спілкування 
інших, то можемо змінити життя людей, які, можливо, самотні.

12 Ми є свідками: Дванадцять апостолів у наші дні
Сара Джейн Вівер і Джейсон Свенсен
Сучасні апостоли діляться думками стосовно свого священного 
покликання.

20 Наш неперервний піонерський спадок
Як ви можете шанувати свій піонерський спадок і ділитися ним?

22 Більш святий спосіб служіння
Старійшина Патрик Керон
Служіння— одна з визначних ознак членів Церкви. Подивіться,  
як ви можете звеличувати свою здатність служити іншим.

28 Збирання загону
У цьому уривку ще не виданого другого тому Святих розповіда-
ється про те, як члени Церкви готуються до переходу на Захід.

32 Голоси святих останніх днів:
Її обіцяння дитині стало благословенням; молитва приносить мир 
посеред випробувань у сім’ї; на зміну тривозі приходить радість; 
залишившись непохитним, він отримав просвітлення.

36 Благословення від самозабезпечення:  
Шість кроків до отримання роботи
Бруно Вассел ІІІ
Ось шість простих кроків пошуку й отримання роботи,  
яка відповідає вашим навичкам.

Дорослій молоді

42  
Особистий досвід тих,  
хто повернувся 
додому передчасно 
з місії, показує, що ви 
можете пережити цю 
зміну в житті з допо-
могою Спасителя.

Замальовки
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СТАТТІ, ЯКІ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ

НАША КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Направляйте свої запитання та відгуки електрон-
ною поштою на адресу liahona@ldschurch.org.

Надсилайте свої історії про зміцнення віри на 
сайт liahona.lds.org або електронною поштою  
на адресу:
Liahona, flr 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Цифрова Ліягона

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ
У додатку Євангельська бібліотека та на  
сайті liahona .lds .org ви можете:

• Знайти поточний номер.

• Знайти статті, які існують лише у цифровому 
форматі.

• Знайти попередні номери журналу.

• Відправити свої історії та відгуки.

• Підписатися або подарувати підписку.

• Поглибити вивчення за допомогою  
цифрових засобів.

• Поділитися улюбленими статтями та відео.

• Завантажити або роздрукувати статті.

• Послухати свої улюблені статті.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Додаток Євангельська 
бібліотека

Як підтримувати місіонерів, які передчасно 
повернулися додому
Кевін Теріот, доктор філософії
Місіонери, які передчасно повернулися додому, 
потребують нашої любові й розуміння.

Як подолати розчарування
Підготовлено Службою самозабезпечення
У житті є багато труднощів. Але завжди є спосіб 
відновити радість і надію.



 Л и п е н ь  2 0 1 9  5

Г р ома д с ь к е 

“ВТРИЧІ ЧАСТІШЕ 
КАЖУТЬ, ЩО ВОНИ 
ЩАСЛИВІ” 6.
РІДШЕ ВПАДАЮТЬ 
В ДЕПРЕСІЮ І МЕНШ 
СХИЛЬНІ ВІДЧУВАТИ 
ТРИВОЖНІСТЬ 7.
ЖИВУТЬ НА СІМ 
РОКІВ ДОВШЕ,  
НІЖ НЕ РЕЛІГІЙНІ 
ЛЮДИ 8. ◼

БІЛЬШ СХИЛЬНІ 
СЛУЖИТИ ВОЛОНТЕ-
РАМИ 1, ЗАЙМАТИСЯ 
БЛАГОДІЙНІСТЮ 2 І 
ПРИЄДНУВАТИСЯ ДО 
КЛУБІВ ТА ГРУП 3.

МАЮТЬ БІЛЬШ ЗДО-
РОВІ “СТОСУНКИ З 
ІНШИМИ ЛЮДЬМИ Й 
МІЦНІШІ ШЛЮБИ”  4.
“З БІЛЬШОЮ ГОТОВ-
НІСТЮ УКЛАДАЮТЬ 
ШЛЮБ І МЕНШ 
СХИЛЬНІ ДО РОЗЛУ-
ЧЕННЯ ТА ВИЯВЛЯ-
ЮТЬ ВИЩИЙ РІВЕНЬ 
ЗАДОВОЛЕННЯ СВО-
ЇМ ПОДРУЖЖЯМ” 5.

Віра і релігія—це стер-
жень нашої особистості. 
Наша віра, як і релігія 
загалом, впливає на 
наше повсякденне 

життя. Численні дослідження хри-
стиянських деномінацій та інших 
релігій виявили, що віруючі люди 
мають краще здоров’я і більш 
схильні робити внесок у суспіль-
ство. Результати досліджень, 
подані тут, є лише прикладом того, 
яким чином релігія покращує наше 
життя:

IЛ
Ю

СТ
РА

Ц
ІЇ 

БР
АЯ

Н
А 

БІ
ЧА

Р Е Л І Г І Я :  
Благословення для нашого життя і громад

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Arthur C. Brooks, Gross National 

Happiness: Why Happiness Matters for 
America—and How We Can Get More  
of It (2008), 52.

 2. Див. Rodney Stark, America’s Blessings: 
How Religion Benefits Everyone, 
Including Atheists (2012), 4.

 3. Див. Robert D. Putnam, Bowling Alone 
(2000), 66–67.

 4. Tyler J. VanderWeele, “Does Religious 
Participation Contribute to Human 
Flourishing?” Big Questions Online,  
Jan. 14, 2017, bigquestionsonline.com.

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, 4.
 6. Brooks, Gross National Happiness, 48.
 7. Див. Andrew Sims, Is Faith Delusion? 

Why Religion is Good For Your Health 
(2009), 220.

 8. Див. Stark, How Religion Benefits 
Everyone, 4, 106–107, 111.

життя
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Р Е Л І Г І Й Н І 
Л Ю Д И :
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П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Іона Вікайра
Кайкохе, Нова Зеландія

Хоча Іона, як співробітник виправного 
закладу, має певні труднощі, вона 
знаходить силу і залишається спокійною 
завдяки вірі в Ісуса Христа.
КРІСТІНА СМІТ, ФОТОГРАФ

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Президент Томас С. Монсон 
(1927–2018) навчав, як важливо 
бути прикладом для всіх 
людей навколо нас на сайті 
lds .org/ go/ 7197.
Знайдіть більше історій із 
серії “Портрети віри” на сайті 
lds .org/ go/ 18.

Я зрозуміла, що коли люди у вас на 
роботі знають, що ви член Церкви, 
то будуть поважати вас і Церкву, якщо 
побачать, що ви не дозволяєте собі 
занижувати норми з огляду на оточення, 
в якому знаходитеся. Тому для мене 
так важливо бути хорошим прикладом 
святої останніх днів.

У кожній ситуації я думаю: “А якої 
поведінки очікує від мене Спаситель?” 
або “Як, за Його сподіваннями, я маю з 
цим справитися?” В усьому, що я роблю, 
я намагаюся бути певною, що мої дії відо-
бражають те, що зробив би Спаситель. 
Це дуже допомагає мені бути більш врів-
новаженою і спокійнішою в усьому тому 
хаосі складних обставин моєї роботи.
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Коли ми поглянемо на наші приходи і філії, то побачимо людей, яким, як 
здається, легко долучатися до всього, що відбувається. Чого ми не усвідомлю-
ємо, то це того, що навіть серед тих, хто, як здається, влився в життя приходу 

чи філії, є багато людей, які почуваються самотніми. Наприклад, одне нещодавно 
проведене дослідження показує, що майже половина дорослих у Сполучених 
Штатах почуваються самотніми, полишеними або ізольованими від інших людей 1.

Важливо мати відчуття єдності з іншими. Це одна з найважливіших потреб 
людини, і нам боляче, якщо ми відчуваємо себе “за бортом”. Відчуття полише-
ності викликає сум або злість 2. Коли ми не маємо відчуття залученості, то маємо 
схильність шукати місце, де нам буде більш затишно. Ми повинні допомогти 
кожній людині відчути, що вона належить до церкви.

Залучати, як це робив Спаситель
Спаситель був досконалим прикладом того, як цінувати інших і залучати їх. 

Обираючи апостолів, Він не зважав на їхній статус, багатство чи престижну про-
фесію. Він шанобливо ставився до самарянської жінки біля криниці й свідчив 
їй про Свою божественність, незважаючи на те, що юдеї зверхньо ставилися до 
самарян (див. Іван 4). Він дивиться на серце, а не на обличчя (див. 1 Самуїлова 
16:7; Учення і Завіти 38:16, 26).

Спаситель сказав:
“Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть 

один одного й ви!
По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою”  

(Іван 13:34–35).

Принципи служіння

Як створити  
в церкві атмосферу 
залученості?
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ДІЛІТЬСЯ СВОЇМ 
ДОСВІДОМ
Надішліть нам ваші 
розповіді про те, як ви 
служили іншим або інші 
служили вам. Зайдіть 
на сайт liahona .lds .org і 
клацніть на “Надіслати 
статтю або відгук”.

Що ми можемо робити?
Іноді важко зрозуміти, чи людина почу-

ває себе аутсайдером. Більшість людей 
не розповідають про це— принаймні не 
кажуть про це чітко. Однак з любов’ю 
в серці, за скеруванням Святого Духа і 
докладаючи зусиль, ми можемо розпізна-
ти, коли людина не відчуває себе залуче-
ною до церковних зборів та заходів.

Можливі ознаки того, що людина 
відчуває відкинутою:

• Тілесний блок—наприклад, руки 
міцно складені або очі відведені.

• Людина сидить у кінці кімнати або 
сидить сама.

• Не приходить до церкви або прихо-
дить не регулярно.

• Рано залишає збори або захід.
• Не бере участі у розмовах або 

уроках.

Ці ознаки можуть вказувати також і на 
інші емоції, наприклад, сором’язливість, 
занепокоєність або відчуття дискомфор-
ту. Члени церкви можуть відчувати себе 
“не такими”, коли вони щойно приєдна-
лися до Церкви, приїхали з іншої країни 
або належать до іншої культури чи нещо-
давно пережили болісну зміну в житті, 
наприклад, розлучення, смерть члена 
сім’ї або передчасне повернення з місії.

Якими б не були причини, нам слід не 
вагаючись допомагати з любов’ю. Те, що 
ми кажемо і робимо, може створювати 
відчуття, що всі є бажаними і потрібними.
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Благословляти залученням
Крістел Фештер переїхала до іншої країни після того, 

як у її країні розпочалася війна. Вона не дуже добре роз-
мовляла іноземною мовою і не знала нікого із сусідів, тож 
спочатку вона відчувала свою ізольованість і самотність.

Будучи членом Церкви, вона зібрала всю свою відвагу 
і почала ходити до свого нового приходу. Вона хвилю-
валася, що через її сильний акцент люди не захочуть з 
нею розмовляти або її будуть засуджувати за те, що вона 
незаміжня жінка.

Ожнак вона познайомилася з людьми, які не зважали 
на її відмінності і радо вітали у своєму товаристві друзів. 
Вони з любов’ю підтримали її, і невдовзі вона вже допома-
гала навчати у класі Початкового товариства. Діти були 
чудовим прикладом того, як приймати новачків, і почут-
тя любові й потрібності зміцнили її віру та допомогли 
відновити відданість Господу, що тривала все життя.

• Не сидіть завжди біля одних і тих самих 
людей у церкві.

• За зовнішнім виглядом людини намагайтеся  
побачити її справжню сутність. (Більше матеріалів 
на цю тему міститься в статті “Служити— це бачи-
ти людей такими, якими їх бачить Спаситель”, 
Ліягона, черв. 2019, сс. 8–11).

• Залучайте інших людей до розмови.

• Запрошуйте інших людей долучатися до вашого 
життя. Ви можете задіяти їх у заходах, які вже 
запланували.

•  Знаходьте і підтримуйте спільні інтереси.

• Не припиняйте дружби з людиною лише тому,  
що вона не відповідає вашим сподіванням.

• Коли ви бачите щось особливе в певній людині, 
зацікавтеся цим, замість того, щоб не помічати  
або уникати.

• Виявляйте любов і кажіть щирі компліменти.

• Приділяйте час, щоб подумати, що насправді 
означають наші слова: Церква— для всіх людей, 
якими б різними вони не були. Як ми можемо 
втілити це?

Ось кілька способів бути приязними і привітними
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ЗАСТОСОВУЙТЕ ЦЕ В ЖИТТІ
Сестра Лінда К. Бертон, колишня генеральний президент 
Товариства допомоги, навчала: “Спочатку спостерігай, 
потім служи” (Ліягона, лист. 2012, с. 78). Виконання цієї 
поради може допомогти нам у створенні приходів та 
філій, де кожен залучений до справ і потрібний. Ось 
деякі додаткові ідеї, які можна розглянути.

• Входячи до церковної будівлі, ми можемо  
дивитися навколо і спостерігати, кого, як  
сподівається Господь, ми запросимо до свого  
кола друзів сьогодні.

• Іноді ми уникаємо тих, хто відрізняється від нас 
або долає труднощі, бо ми боїмося сказати щось 
не те. Через це вони можуть відчувати себе ізо-
льованими, не розуміючи, чому ніхто з ними не 
розмовляє.Сядьте поруч з ними, виявіть любов 
і поставте щирі запитання. Запитайте їх про 
те, як вони долають труднощі і як ви можете 
допомогти.

• У своїх розмовах і під час недільних уроків ми 
можемо віддавати перевагу прикладам, 
в яких люди та сім’ї за різних обставин 
можуть жити за євангелією і насолоджуватися 
її благословеннями.

• Члени класу можуть отримати велику користь, 
якщо вчителі залучають до уроку членів 
Церкви різного віку, різних національностей 
та з різними сімейними обставинами. Ми 
можемо багато навчатися від багатьох вірних 
членів Церкви, які мають відмінний від нашого 
життєвий досвід.

• Учителі можуть створювати зручні умови для всіх, 
хто ділиться своїм досвідом життя за євангелією. 
Кожного разу, коли хтось робить коментар, 
вчитель може позитивно реагувати на все 
сказане. Тоді існує більша ймовірність, що члени 
класу будуть більш упевнено і спокійно ділитися 
своїми думками.ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Щоб знайти більше ідей, читайте статтю “Нам є що  
покращувати: Як вітати новоприбулих”, Ліягона, вер. 2017.

Не завжди легко почуватися комфортно серед тих 
людей, які відрізняються від нас. Але з часом ми можемо 
навчитися краще розуміти важливість відмінностей і 
цінувати унікальний вклад кожної людини. Як навчав 
старійшина Ухтдорф, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, наші відмінності можуть допомагати нам покращу-
ватися і бути щасливішими: “Прийдіть, допоможіть нам 
розбудовувати і зміцнювати культуру зцілення, доброти 
і милості до всіх Божих дітей” 3. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Alexa Lardieri, “Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So”, U.S. News, May 1, 2018, usnews.com.
 2. Див. Carly K. Peterson, Laura C. Gravens, and Eddie Harmon- Jones, 

“Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses 
to Ostracism”, Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol. 6, no. 
3 ( June 2011), 277–285.

 3. Дітер Ф. Ухтдорф, “Вірте, любіть, робіть”, Ліягона, лист. 2018, с. 48.
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Сара Джейн Вівер і Джейсон Свенсен
Співробітники газети “Church News”

Упродовж 189 років, які минули з часу організації Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, 102 чоловіки було покликано служити членами Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів. Хоча під скеруванням Господа у Церкві відбулося багато змін 

з того часу, основоположні обов’язки апостолів залишаються незмінними.
У своєму кабінеті біля Храмової площі президент М. Рассел Баллард, діючий пре-

зидент Кворуму Дванадцятьох Апостолів, розповідав про духовний наказ, даний 
апостолам: свідчити про Спасителя по всій земній кулі— особливе завдання, яке вони 
розділяють з місіонерами,— та про поширені міфи, які стосуються покликання “апостола, 
провидця і одкровителя”. Коли ми запитали, чи може він порекомендувати інших членів 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, з якими можна поговорити про їхнє священне покли-
кання для написання цієї статті, Президент Баллард швидко відповів: “Так. Їх усіх”.

Ми є свідками:  
Дванадцять апостолів у наші дні
Сучасні апостоли розмірковують про своє священне покликання.
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Бути налаштованими
Сьогоденні апостоли постають перед широким 

спектром викликів. Вони служать людям по всьому 
світу, які потерпають від політичної нестабільності, 
розпаду сімей, безжального тиску соціальних медіа 
та економічного безладу. Важливо, щоб апостоли 
розуміли виклики і обставини, перед якими постають 
члени Церкви.

У якості провідників Церкви апостоли повинні знайо-
митися з людьми та їхніми обставинами, аби мати змогу 
служити їм краще.

“Нам необхідно знати те, що впливає на життя 
людей,— сказав старійшина Уліссес Соарес.—  Апостолам 
необхідно постійно навчатися, з’ясовувати і отримувати 
натхнення й одкровення”.

Президент Баллард каже, що хоча апостолам важли-
во добре знати, з чим стикаються члени Церкви, однак 
найважливіше для них— уважно дослухатися до скерову-
ючого голосу Бога й бути в гармонії з Господньою волею. 
“Це— Господня Церква, і наш найбільший виклик— 
бути впевненими, що ми діємо відповідно до того, що 
Господь очікує від нас у Своєму царстві тут, на землі”,— 
каже президент Баллард.

Особливі свідки
Коли кожен з апостолів розповідає про своє покли-

кання, швидко починаєш розуміти, що адміністративні 
питання не входять до кола їхніх першочергових справ. 
Головна відповідальність є точно такою, якою була 
завжди— вони мають бути “особливими свідками імені 
Христа в усьому світі” (Учення і Завіти 107:23).

Остання настанова Спасителя Своїм апостолам (див. 
Матвій 28:19– 20) полягала в тому, щоб, за словами пре-
зидента Балларда, іти й “навчати, і свідчити, і христити, 
і будувати та зміцнювати Його Церкву”. 

У наш час завдання перед апостолами не змінилося. 
“Перше і головне, в усі часи—ми завжди свідчимо про 
живу реальність Господа Ісуса Христа,— каже старій-
шина Девід А. Беднар.—  Ми не адміністратори; ми— 
служителі євангелії Ісуса Христа”.

Апостоли мають обов’язок “бути мандрівними свід-
ками”, які їздять “по всьому світу”,— каже старійшина 
Джеффрі Р. Холланд. “Ми хочемо, аби навіть у найвід-
даленішому підрозділі Церкви, з огляду на географіч-
ну віддаленість, відчувалося, що є міцний зв’язок між 
ними та пророком Господа,— каже він.—  Часто кажуть: 
“Світ дуже тісний, а коли ти в Церкві, то це особливо 
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відчувається, що світ дуже тісний”. Те саме можна сказати 
про зв’язок, який встановлюють апостоли. Ми сподіває-
мося, що так і є”.

Охопити кожен кіл
Старійшина Квентін Л. Кук пояснював, що кожні чоти-

ри роки кожен кіл та приход, округ і філію в Церкві відвідує 
один з членів Дванадцятьох. Він зустрічається з провідни-
ками і навчає їх про визначені пророком пріоритети.

“Конференції для провідників дають нам можливість 
виконувати доктринальний наказ “[розбудовувати] 
Церкву і [управляти] всіма її справами в усіх народах” 
[Учення і Завіти 107:34] під керівництвом Першого 
Президентства”,— сказав він.

За словами старійшини Беднара, зібраний разом 
могутній, глибокий досвід навчання, яке проводять 
члени Кворуму Дванадцятьох Апостолів, допомагає 
скеровувати цих місцевих провідників під час прийняття 
важливих рішень, аби підбадьорювати і підтримувати 

членів Церкви у їхніх випробуваннях.
“Коли ми їздимо у різні місця, ми відчуваємо доброту 

членів Церкви,— каже старійшина Герріт У. Гонг.—  Ми слу-
хаємо те, що нам розповідають, і це допомагає нам зрозу-
міти під час спільних нарад у кворумі те, що відбувається в 
різних частинах світу і в різних групах в самій Церкві”.

Відвідуючи конференції для провідників, “ми отри-
муємо можливість взаємодіяти з чудовими, добрими 
людьми,— сказав старійшина Кук.—  Ми приходимо в 
їхні домівки, і у нас є можливість послужити їм. … Саме 
служіння святим зворушує наші серця найглибше. Ми 
здійснюємо це за скеруванням Святого Духа і Спасителя; 
нам також допомагає знання, здобуте завдяки досвіду. 
Іноді те знання є надто священним, щоб про нього 
розповідати”,— каже він.

До кожного
Після 43 років служіння генеральним авторитетом і 

зараз, на четвертому десятку років служіння в Кворумі 
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Дванадцятьох Апостолів, обов’язки президента Бал-
ларда кличуть його до багатьох країн світу, що дає 
йому можливість служити особисто незчисленній 
кількості членів Церкви і місіонерів. Мільйони людей 
робили все можливе, щоб послухати його виступи на 
генеральній конференції та духовних вечорах. Але 
хоча в нього є відповідальність за весь світ, Святий Дух 
дає йому можливість встановлювати контакт з конкре-
тними людьми і благословляти їх. Він говорить, що 
таким, на перший погляд, парадоксальним і є спосіб 
Спасителя. “Іноді я отримую від когось листа в якому 
написано: “Я був на зборах, і ви сказали те, що змінило 
моє життя”. Це сила Святого Духа. Господь скеровує 
Свою Церкву і на мікрорівні”.

Старійшина Беднар каже, що “незчисленна кіль-
кість прекрасних, простих зустрічей з членами Церкви 
по всьому світу” є визначальною в апостольському 
служінні. “Господь посилає членів Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів у конкретні місця в певний час, де ми 

зустрічаємося з вірними святими останніх днів та інши-
ми людьми, які часто долають труднощі або потребують 
втішення та підтримки. Бог скеровує ті зустрічі”,— каже 
старійшина Беднар.

Старійшина Рональд А. Разбанд сказав, що після 
покликання апостолом він зрозумів, що йому потрібен 
додатковий час, коли він присутній на будь- яких захо-
дах, аби привітати членів Церкви та інших. “Питання не 
в мені,— каже він.—  Мова йде про повагу і шану, з якою 
ставляться члени цієї Церкви до чину апостола”.

Старійшина Разбанд сказав, що під час висвячення 
його апостолом він отримав таку настанову: “Ми нада-
ємо тобі право бути особливим свідком імені Христа 
в усьому світі … в усі часи й за будь- яких обставин”. Ті 
слова було включено у моє висвячення: “в усі часи й за 
будь- яких обставин”.

Важливі стосунки
Апостоли й понад 70 тис. місіонерів повного дня 

Церкви мають священні, можна сказати, взаємозалежні 
стосунки.

Старійшина Дейл Г. Ренлунд пояснює, що слово 
апостол походить від грецького слова, яке означає “бути 
посланим”. Поміркуйте над основоположним завдан-
ням, яке Спаситель дав Своїм апостолам: “Ідіть по 
цілому світові, та всьому створінню Євангелію пропові-
дуйте! Хто увірує й охриститься, буде спасений” (Maрк 
16:15–16).

Президент Баллард каже, що, виконуючи ту настано-
ву, Дванадцятеро “праведно залучені” до місіонерської 
роботи і діляться посланням євангелії.

Як і Павло в давні дні, сучасні апостоли з молитвою 
делегують іншим свої обов’язки ділитися євангелією. 
І, як і апостолів, місіонерів посилають по всьому світу 
навчати Христової євангелії. “Саме Дванадцятеро, засто-
совуючи свої ключі, призначають їх до місії,— каже ста-
рійшина Беднар.—  Тож ми їх туди посилаємо”.

Господь залишається головним керуючим місіонер-
ської роботи. Він уповноважує Своїх сучасних апостолів, 

Слово апостол походить від грецького слова, яке 
означає “бути посланим”. Як і апостолів у давнину, 
Спаситель досі посилає своїх апостолів “по цілому 
світові” (Maрк 16:15–16).
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яких у різний час призначають служити у Виконавчій 
місіонерській раді, передавати Свої бажання місіонерам 
повного дня, які працюють на місіонерській ниві. Такі 
адміністративні обов’язки, за словами старійшини Бед-
нара, не обмежуються простим “керуванням організаці-
єю”. Апостоли тримають ключі збирання Ізраїля. “Ми 
здійснюємо духовний нагляд і скерування, аби робота 
виконувалася так, як того хоче Господь”,— каже він.

Старійшина Дітер Ф. Ухтдорф очолює Виконавчу 
місіонерську раду Церкви. На його робочому столі 
стоїть невеличка бронзова скульптура пари місіонерів, 
які з усіх сил тиснуть на педалі велосипедів, ймовірно 
поспішаючи на призначену зустріч. Кожного разу, коли 
він роздивляється ту бронзову скульптуру, вона служить 
нагадуванням про нерозривний зв’язок між апостолами 
і місіонерами. “Кожен із 70 тисяч місіонерів здійснює 
священне служіння і кожен покликається Господом, 
отримуючи листа від пророка Божого, щоб бути пред-
ставником Спасителя. Вони є рукою Дванадцятьох”.

“Як тільки у нас є час, ми з ними зустрічаємося,— каже 
президент Баллард.—  Ми просимо їх ставити запитання. 
Ми намагаємося допомагати їм знаходити, навчати, хри-
стити і зміцнювати дітей нашого Небесного Батька”.

Працюючи разом, обидві групи мають завдання 
ділитися доброю новиною євангелії по всьому світу. “Ми 
вбачаємо в місіонерах повного дня своїх напарників”—
сказав старійшина Д. Тодд Крістофферсон.

Хибні уявлення
У той час як деякі спостерігачі поза Церквою можуть 

вважати, що Церква скеровується на зразок корпорації, 
апостольство “не схоже на керівний орган у бізнесі; це 
зовсім інше,— каже старійшина Гарі Е. Стівенсон.—  Роль 
апостола Господа Ісуса Христа насправді є роллю слуги, 

пастиря”. Роль свідка Ісуса Христа для світу є “для нас 
навчальною і визначальною”.

Старійшина Ніл Л. Андерсен сказав, що у Кворумі 
Дванадцятьох Апостолів немає фракцій, лобіювання або 
центрів сили. Є “різні думки”, але “немає егоїзму”.

За словами старійшини Андерсена, Господь поєднав 
багатьох людей з різними професіями та досвідом. Але 
“їх об’єднує свідчення про Спасителя і смирення. Вони не 
прагнуть посад; вони не намагаються бути найрозумнішою 
людиною в кімнаті. Господь може діяти за таких обставин. 
Я ніколи не бачив, аби хтось із [Дванадцятьох] виявляв 
гнів, і я ніколи не бачив, аби хтось когось принижував”.

За словами старійшини Ухтдорфа, смирення є визна-
чальною рисою апостолів. Їхнє покликання робить їх 
впізнаваними майже повсюди, де б вони не подорожува-
ли, “але ми знаємо, що справа не в нас— справа в Ньому. 
Ми Його представляємо. … Справа в Його величі”.

Нас покликано служити
Після смерті й воскресіння Спаситель навчав Своїх 

учнів 40 днів, а потім вознісся на небеса. Оскільки у 

Президент Баллард в Іспанії Старійшина Холланд в Англії Старійшина Ухтдорф в Росії

Старійшина Крістофферсон в Мексиці
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Кворумі Дванадцятьох Апостолів виникла вакансія— 
через зраду й смерть Юди Іскаріотського—члени квору-
му зібралися і питали в Господа.

Було визначено двох чоловіків—Маттія і Варсаву, і 
апостоли молилися, аби Господь показав, “з двох одно-
го, котрого Ти вибрав. … І впав жеребок на Маттія, і 
він зарахований був до одинадцятьох апостолів” (див. 
Дії 1:23–26).

І тоді й зараз “покликання бути апостолом не є успі-
хом чи досягненням,— пояснює старійшина Ренлунд.—  
Це не те покликання, яке заслуговують. Маттія у 
першому розділі книги Дії було обрано Богом, а не 
Варсаву. Бог не сказав нам, чому. Але те, що нам слід 
знати—це те, що свідчення Варсави на вшанування 
Спасителя і Його Воскресіння було таким самим, як 
і в Маттія”.

За словами старійшини Ренлунда, Бог обирає. 
“Якщо Варсава виконував будь- яке інше покликан-
ня, доручене йому, його нагорода була такою ж, яку 
отримав Маттій, за умови, що він звеличував своє 
покликання”.

Так само, як свідчення Варсави було рівнозначним 
свідченню Маттія, кожен член Церкви має можли-
вість і спроможність “розвинути такі ж стосунки з 
Господом, які мають апостоли”,— каже президент 
Баллард.

Служити Господу і Церкві— це “привілей і благосло-
вення. Це—честь,— каже старійшина Ухтдорф.—  Господь 
показує нам Свою любов, і ми можемо виявляти свою 
любов Господу, якщо робимо те, що Він просить нас 
робити”.

Священний досвід
Належати до мандрівної вищої ради, як вважає ста-

рійшина Андерсен,— це священний досвід. “Коли ми 
свідчимо, те свідчення іде в серця людей, частково завдя-
ки нашому висвяченню”.

Старійшина Крістофферсон сказав, що на початку 
свого служіння апостолом він був приголомшений 
тим, що на нього чекало. Але потім він отримав просте 
послання від Господа: “Забудь про себе і про те, що 
думають про тебе люди, незалежно від того, чи вони в 
захваті від тебе, розчаровані або відчувають щось інше. 
Просто зосередься на тому, що Я хочу дати їм через 
тебе. Зосередься на тому, що вони мають почути від 
Мене через тебе”.

Кілька років тому старійшина Крістофферсон 
відвідував Мериду, Венесуела, де маленький хлопчик, 
якому було років 7, помітив його через вікно і почав 
вигукувати: El Apostol, el Apostol!” (“Апостол, апостол!”)

“Той простий випадок є для мене чудовою ілюстра-
цією глибокої вдячності до цього покликання, яку 
мають навіть діти,— сказав він.—  Справа не в людині, 
яка має це покликання. Та дитина навчилася цінувати 
саме покликання і те, що воно означає”. ◼

Старійшина Беднар в Перу Старійшина Кук в Аргентині

Старійшина Андерсен в Бразилії

Ф
О

ТО
ГР

АФ
ІЇ 

ХУ
АН

А 
АН

ТО
Н

ІО
 Р

О
ДР

ІГ
ЕС

А 
(ІС

ПА
Н

ІЯ
), 

СА
Й

М
О

Н
А 

ДЖ
О

Н
СА

 (А
Н

ГЛ
ІЯ

), 
ЛУ

ЇС
А 

АН
ТО

Н
ІО

 А
РР

О
Й

О
 А

БА
Н

ДО
 

(П
ЕР

У)
, К

РІ
СТ

ЕН
А 

АЛ
ЬБ

О
 (А

РГ
ЕН

ТИ
Н

А)
, Д

АЛ
ЕН

А 
ГР

ІФ
Ф

ІН
А 

(М
ЕК

СИ
КА

), 
АЛ

ЕК
СА

Н
ДР

А 
БО

РГ
ЕС

А 
(Б

РА
ЗИ

ЛІ
Я)



18 Л і я г о н а

Як ми можемо 
підтримувати наших 
провідників?
Сара Джейн Вівер і Джейсон Свенсен
Співробітники газети Церковні новини

У сумні дні жовтня 2017 року, коли лісові пожежі спустошили великі райони 
в окрузі Сонора, шт. Каліфорнія, старійшина Рональд А. Разбанд, з Кворуму 

Дванадцятьох Апостолів, поїхав, щоб зустрітися зі святими останніх днів у тих 
містах, які постраждали від вогню.

Він виконував місію церковного служіння. Разом із сестрою Мелані Разбанд 
вони втішали постраждалих від пожежі членів Церкви у будинках зборів та на 
згарищах їхніх будинків. 

І де б він не був, члени Церкви підходили, щоб потиснути йому руку. То був 
жест вдячності. Вони дякували апостолу за підтримку. Однак кожен потиск 
передавав те, що відчували всі: “Я вас підтримую”.

Вияв віри
Підтримка—це священна дія, яка, за словами старійшини Гарі Е. Стівенсона, 

пов’язує членів Церкви з провідниками Церкви. Оскільки Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів нараховує понад 16 млн. членів Церкви, відносно неве-
лика їх кількість коли- небудь розмовлятиме з апостолом віч- на- віч або потисне 
одному з них руку. Однак, за словами президента М. Рассела Балларда, діючого 
президента Кворуму дванадцятьох, кожен член Церкви має можливість вста-
новити особистий зв’язок з цими та іншими провідниками Церкви, офіційно 
виявляючи свою підтримку та за допомогою щоденних вчинків.

“Ми підтримуємо піднятою рукою, але також серцем і вчинками,— каже  
старійшина Герріт У. Гонг.—  Ми підтримуємо провідників Церкви так само,  
як і підтримуємо один одного. Ми знаємо, що пов’язані завітом”.

За словами Уліссеса Соареса, молитва за апостолів залишається безцінною 
складовою підтримки. “Ми— звичайні люди, і Господь покликав нас до того, що 
перевищує наші здібності. Однак ми відчуваємо, що можемо збільшувати свої 
здібності завдяки людям, які моляться за нас”.

Старійшина Соарес додає, що віра передує підтримці й виявляється після неї. 
“Підтримуючи апостолів, ви допомагаєте Спасителю виконувати Його роботу. 
Ваша віра допомагає Господу здійснювати те, що Він повідомляє через Своїх 
пророків та одкровителів”.

“Мені подобається бачити підняті руки і значення цього жесту”,— каже ста-
рійшина Джеффрі Р. Холланд. Він додає, що для апостолів підтримка членів 
Церкви— це духовний символ отримання життєво необхідного живлення. “Має 
значення кожен голос, і кожен, хто захоче допомогти, буде мати нагоду. Ніхто 
не повинен служити самотньо у Церкві, яким би не було покликання”.

Приймаючи 
рішення 
підтримувати 
Дванадцятьох 
апостолів, 
члени Церкви 
демонструють 
свою 
впевненість в 
обіцянні кожного 
апостола 
слухатися 
Спасителя.



Давня практика
Підтримка апостолів—це практика святих останніх 

днів, яка сягає своїм корінням Відновлення євангелії 
Ісуса Христа. Із днів заснування Церкви перші святі мали 
можливість висловлювати згоду під час покликання про-
відників Церкви і підтримувати їх у тому покликанні.

6 квітня 1830 року Джозеф Сміт і його щойно охри-
щені послідовники зібралися у маленькому дерев’яному 
сільському будиночку, який належав Пітеру Уітмеру 
старшому у Фейєтті, округ Сенека, шт. Нью- Йорк.

Джозеф підвівся і запитав присутніх, чи підтриму-
ють вони організацію Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Застосовуючи принцип загальної згоди, нові чле-
ни Церкви підняли руки й погодилися одноголосно. 
Після того вони ухвалили призначення Джозефа Сміта 
і Олівера Каудері своїми вчителями та духовними 
порадниками.

“Членство у Церкві— це дуже особисте питання,— 
каже старійшина Холланд.—  Кожна людина має значен-
ня. Ось чому ми діємо за принципом загальної згоди. 
Ми хочемо, щоб кожна людина мала думку, могла 
висловитися і приєднатися до спільного руху вперед”.

Дія, яка підносить нас усіх
Старійшина Дейл Г. Ренлунд каже, що коли члени 

Кворуму Дванадцятьох Апостолів приймають покли-
кання апостола, вони “налаштовані” виконувати 
Господню волю. Приймаючи рішення підтримувати 
Дванадцятьох, члени Церкви виявляють свою впев-
неність у обіцянні кожного з апостолів слухатися 
Спасителя.

Старійшина Квентін Л. Кук каже, що святі останніх 
днів, які віддають свій голос на підтримку кожного апо-
стола, в той же час підтримують увесь кворум.

Старійшина Кук додає, що те священне голосування 
надихає і благословляє апостолів—але воно також нади-
хає тих, хто виявляє свою підтримку. “Воно дає їм силу, 
благословляє і скеровує”.

Це означає, що так само, як члени Церкви, які 
постраждали від пожеж у Санта- Роса, виявляли під-
тримку старійшині Разбанду, члени Церкви по всьому 
світу можуть відчувати підйом, піднімаючи руку на 
підтримку апостолів. ◼

Старійшина Разбанд в Індії; старійшина 
Стівенсон в Гонконзі; старійшина 
Ренлунд у Бразилії; старійшина Гонг 
в Шанхаї, Китай; старійшина Соарес 
в Університеті Бригама Янга
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Наш неперервний 
піонерський спадок



СПАДОК ВІРИ

“Ми повинні зро-
бити все можливе, 
аби спадок віри, 
отриманий від 

[піонерів], ніколи не було втраче-
но. Нехай їхні героїчні життя торк-
нуться наших сердець, особливо 
сердець молодих людей, аби 
вогонь істинного свідчення і непо-
хитної любові до Господа і Його 
Церкви яскраво сяяв у кожному з 
нас, як він сяяв у наших сповнених 
віри піонерах”.
Президент М. Рассел Баллард, діючий 
президент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, “Faith in Every Footstep”, Ensign, 
Nov. 1996, 25.
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А ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 
ПРО СВОЇХ ПІОНЕРІВ
Аби краще ознайо-
митися з історією та 
піонерами Церкви у 
своїй країні, зайдіть на 
сайт history .lds .org/ 
GlobalHistories.

У липні 1847 року перший загін піонерів ступив у Долину 
Солоного озера, перетнувши весь Американський Захід у пошу-
ках нового дому, де святі могли б поклонятися Господу і не 

зазнавати переслідувань. Багато членів Церкви з Північної Америки у 
своєму родоводі мають предків, які були тими піонерами. Але більшість 
членів Церкви по всьому світу започатковує свій піонерський спадок у 
інших місцях, маючи старших членів сім’ї, які нещодавно приєдналися 
до Церкви, або ними є навіть вони самі, оскільки вони і є першою люди-
ною у своїй сім’ї, громаді чи навіть країні, яка прийняла євангелію.

Цього місяця, коли ми вшановуємо своїх предків- піонерів, ви можете 
запитати у себе: Звідки починається мій спадок віри? На які жертви 
пішли мої предки- піонери, щоб присвятити своє життя Церкві? Як я 
можу шанувати той спадок і ділитися ним? Що я можу робити, аби 
допомогти іншим зрозуміти і шанувати їхніх предків- піонерів? ◼

За годинниковою стрілкою з 
верхньої лівої: 

Жінка тримає Книгу Мормона і 
кошик квітів, художник Джубал 
Авілес Саєнс

Формуємо вічність зараз, худож-
ник Сільвія Х’ю де Сервіль

Пробудись, пробудись, одягни 
свій красивий одяг, художник 
Наталі Енн Хансакер

Відвідування, художник Чу- Чу

* Джозеф Вільям Біллі Джонсон: 
святість для Господа, художник 
Еммалі Роуз Глосер Пауелл

Сімейне читання, Хосе 
Мануель Валенсія Арельяно

Хвилини перепочинку, Кармело 
Хуан Куютупа Каннарес

Плід радості, Нанако Хаяші

За винятком зазначеного*, 
ці та інші зображення пред-
ставлено на міжнародному 
мистецькому конкурсі, органі-
зованому Музеєм історії Церкви. 
Їх можна побачити он- лайн на 
сайті lds .org/ go/ 71921.
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Коли мені було років 15 чи 16, я був дуже зосереджений на собі. Як і бага-
то з нас у підлітковому віці, я був невпевненим, беззахисним і вразли-
вим. Я почувався розгубленим, сором’язливим та незграбним. І те, що я 

навчався в школі- інтернаті на безлюдному відрізку узбережжя Англії в той час, 
як батьки жили в далекій Саудівській Аравії, не покращувало мій настрій. Моя 
школа була така, що Хогвартс і Снейп здавались би приємнішими.

На тому узбережжі погана погода була нормою, але однієї зими надзвичайно 
сильний шторм з ураганними вітрами вирував Ірландським морем. Близько 
5000 домівок затопило, люди залишилися відрізаними від світу без електрики чи 
будь- якої можливості зігріти й освітити свої будинки, і в них закінчувалася їжа.

Коли вода почала сходити, наша школа направила нас допомагати з приби-
ранням. Я був шокований, побачивши таке стихійне лихо настільки близько. 
Вода і багно були повсюди. Обличчя людей, чиї домівки затопило, виглядали 
блідими і виснаженими. Вони кілька діб не спали. Ми з моїми однокласниками 
взялися до роботи: переносили просякнуті водою речі на верхні поверхи та 
знімали зіпсовані повінню килими.

Але що мене вразило найбільше—це дружні почуття, які виникли в нас. Там 
панували просто чудові, доброзичливі почуття між людьми, яких поєднали 
складні обставини заради гідної мети. Пізніше я згадував, що вся та невпевне-
ність, яка зазвичай поглинала мої підліткові думки, зникла, коли я був задіяний 
у цій чудовій справі з надання допомоги нашим ближнім.

Старійшина 
Патрик Керон
З президентства 
сімдесятниківБільш святий спосіб 

Прагнучи стати Його істинними учнями, наслідуймо 
живого Христа, служачи так, як служив би Він—ще з 
більшою готовністю, ще більш ефективно.
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Відкриття, що допомога іншим була протиотрутою до мого похму-
рого самозаглибленого стану, мало змінити мене. Але воно не зміни-
ло, оскільки те відкриття не проникло достатньо глибоко, і я не зміг 
глибше обдумати те, що сталося. Це усвідомлення прийшло пізніше.

Запрошення служити
Я сам думав про це під час квітневої генеральної конференції 

2018 року, коли чув неодноразовий заклик служити так, як служив 
Спаситель— і робити це з любов’ю, визнаючи, що і ми, і люди навко-
ло нас є дітьми нашого Небесного Батька.

Ми будемо служити не для того, щоб наше служіння було підра-
ховане і зараховане, але тому, що любимо нашого Небесного Батька 
й керуємося вищою і благороднішою метою— допомагати нашим 
друзям знайти шлях додому до Нього і залишатися на цьому шляху. 
Ми любимо наших ближніх і служимо їм так, як це робив би Ісус, 
якби був на нашому місці, щиро прагнучи покращити життя людей 
і полегшити їхні тягарі. Саме це є джерелом радості й тривалого 
задоволення і для того, хто дає, і для того, хто приймає, коли ми 
ділимося плодами того, що ми знаємо й відчуваємо стосовно нашої 
безмежної цінності і вічної любові Бога до кожного з нас.

“Критерієм істинної і живої Господньої Церкви завжди будуть 
організовані та спрямовані зусилля заради служіння окремим дітям 
Бога та їхнім сім’ям,— сказав Президент Нельсон.— Через те, що це 
Його Церква, ми, як Його служителі, будемо служити кожному окре-
мо, як Він це робив. Ми будемо служити в Його ім’я, з Його силою і 
владою та з Його люблячою добротою” 1.

Я знаю, що дослухаючись до цього заклику служити, ми будемо 
мати можливість піднятися над собою, зростати у вірі, впевненості 
та щасті і подолати нашу зосередженість на собі та відчуття порож-
нечі й темряви, яке з цим приходить.

Служіння нас змінює
Краса такого служіння або учнівства полягає в тому, що це допо-

магає іншим, але також змінює нас, відволікаючи від турбот, страхів, 

переживань і сумнівів. Спочатку служіння 
іншим може просто відволікати нас від наших 
проблем, але це швидко перетворюється на 
щось набагато вище і прекрасніше. Ми почи-
наємо відчувати світло і спокій, майже не 
усвідомлюючи цього. Це заспокоює нас, зігрі-
ває і втішає. І ми розпізнаємо радість, яка не 
приходить у жодний інший спосіб.

Як пояснював Президент Спенсер В. 
Кімбол (1895–1985): “Процвітаюче життя, про 
яке розповідається в Писаннях, є духовним 
підсумком–- результатом помноження нашого 
служіння іншим і застосування наших талан-
тів для служіння Богу та людям”. Він додав: 
“Ми стаємо самостійнішими, коли служимо 
людям–- дійсно, так легше “знайти” себе, адже 
ще є стільки всього, що можна знайти в собі!” 2

Заклик Учителя
Коли Спаситель покликав Петра, Андрія, 

Якова та Івана йти за Ним, їхня зміна 
напрямку і зосередженості була миттєвою:  
“І вони зараз покинули сіті, та й пішли вслід 
за Ним” (Maтвій 4:20).

Але пізніше, коли Спасителя було забра-
но від них у найжорстокіший спосіб, вони 
повернулися до свого рибальства, бо знали 
ту справу. Одного разу воскреслий Спаситель 
прийшов до них, коли вони нічого не могли 
вловити.

“А Він їм сказав: Закиньте невода праворуч 
від човна, то й знайдете! Вони кинули, і вже 
не могли його витягнути із- за безлічі риби” 
(Іван 21:6).
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То не лише була демонстрація того, що 
Він ні в чому не втратив Своєї сили, але 
також дуже яскрава ілюстрація того, що 
вони шукали не в тому місці і зосереджу-
валися не на тому. Коли вони разом їли 
рибу на березі, Спаситель запитав Петра 
три рази, чи любить він Його. Щоразу і зі 
зростаючим відчуттям занепокоєння Петро 
відповідав, що так. Після кожної з відпові-
дей Ісус просив Петра годувати Його овець. 
(Див. Іван 21:15–17).

Чому Спаситель запитував його три рази, 
чи Петро Його любить? Петра раніше було 
покликано іти за Ісусом, і він відреагував 
негайно, залишивши свої сіті. Але коли Ісуса 
від них забрали, Петро горював, він був 
розгублений. Він повернувся до єдиного 
знайомого йому заняття— риболовлі. Тепер 
Ісус хотів, аби Петро дійсно почув Його і 
зрозумів важливість запрошення цього разу. 
Йому було потрібно, щоб Петро усвідомив, 
що означає бути учнем і послідовником 
воскреслого Христа тепер, коли Він більше 
не буде фізично поряд з ними.

Чого хотів Господь від Петра? Він хотів, 
аби Петро годував Його овець, Його ягнят. 
То була робота, яку треба було виконувати. 
Петро зрозумів цей лагідний, прямий заклик 
від свого Вчителя, і головний апостол відре-
агував сміливо і безстрашно, присвятивши 
решту свого життя служінню, до якого його 
було покликано.

Почніть з молитви
Ми маємо іншого головного апостола на 

землі сьогодні. Президент Нельсон запрошує 
сьогодні вас і мене пасти Ісусових овець. З 
усіма відволіканнями навколо нас і величез-
ною кількістю дрібних справ, які вимагають 
уваги, наше завдання— відгукнутися на це 
запрошення і діяти—дійсно щось робити, 
дійсно змінитися і жити по іншому.

У вас може виникнути запитання: “З чого 
мені почати?”

Розпочніть з молитви. Президент Нельсон закликав нас “сягнути 
вище [наших] теперішніх духовних здібностей отримувати особисте 
одкровення” 3. Запитайте у вашого Небесного Батька, що ви можете 
робити і для кого. Реагуйте на будь- яке отримане вами враження, 
яким би незначним воно не здавалося. Дійте за цим спонуканням. 
Будь- яка маленька добра справа змушує нас зосереджуватися на інших 
і приносить свої благословення. Це можуть бути добрі слова людині, 
яка на них не очікувала. Це може бути квітка, печиво чи добрі слова. 
Ви можете прибрати в саду чи на подвір’ї, попрати для когось, поми-
ти машину, покосити траву, розчистити сніг або просто вислухати.

Як сказала про це сестра Джин Б. Бінгем, генеральний президент 
Товариства допомоги: “Іноді ми думаємо, що повинні зробити щось 
велике й героїчне, щоб це вважалося служінням нашому ближньому. 
І все ж прості вияви служіння можуть глибоко впливати на інших, а 
також і на нас самих” 4.
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Вам, можливо, важко буде зробити перший крок через переконан-
ня, що у вас мало часу чи ви не зможете щось змінити, але ви здивує-
теся силі навіть, здавалося б, незначних вчинків. Президент Нельсон 
встановив для нас з вами вищий і святіший зразок служіння. Якщо 
ми будемо за ним діяти, то побачимо, наскільки це допоможе нам 
реалізуватися, стати більш вільними й спокійними, і яким великим 
джерелом змін і втішення в житті інших людей ми можемо стати.

Іноді, наприклад, по завершенні місії, у вас може бути спокуса ска-
зати: “Я все зробив. Тепер нехай хтось інший служить. Мені потрібна 
перерва”. Але справжнє служіння не має відпусток. Це— спосіб жит-
тя. Ми можемо робити перерви в наших звичних заняттях і мати 
канікули, щоб відпочити і набратися сил. Але свій завітний обов’язок 
любити одне одного, як Він любив нас, і годувати Його овець ми 
виконуємо без відпусток.

Служіння всесвітньої Церкви
Я так пишаюся тим, що належу до Церкви, яка застосовує це на 

практиці. Лише у 2017 році наші члени Церкви пожертвували понад 
7 млн. годин добровільного служіння. Вони вирощували врожай, 
збирали його і розподіляли продукти бідним і нужденним. Церква 

забезпечила чистою водою півмільйона 
людей, надала інвалідні візки 49 тис. людей 
у 41 країні. Волонтери надавали окуляри й 
офтальмологічні послуги, і вони провели 
навчання для 97 тис. піклувальників про 
людей з вадами зору у 40 країнах. Було про-
ведено навчання 33 тис. чоловік для надання 
акушерської та неонатальної допомоги в 38 
країнах. А ще є програма “Руки допомоги”, 
в рамках якої за останні роки сотні тисяч 
наших людей присвятили служінню мільйо-
ни годин. Члени Церкви Ісуса Христа спі-
шать допомагати жертвам природних лих, 
великих і малих, а також покращувати свої 
громади і території, на яких проживають.

В рамках нової ініціативи Церкви, яка 
називається JustServe (Просто служіть), і є 
чудовим способом пошуку можливостей 
для служіння, вже зареєструвалися понад 
350 тис. волонтерів, які присвятили міль-
йони годин наданню допомоги місцевим 
громадам 5.

Ця Церква є Церквою справ. Це те, що ми 
робимо. Це те, що робите ви. Нехай це буде 
вашою визначальною рисою.

Три типи служіння
Я б хотів відзначити три широкі категорії 

служіння, яке кожен з нас може надавати.
1. Служіння, яке ми маємо відповідаль-

ність виконувати в церкві за дорученням або 
запрошенням. Ми будемо намагатися здійс-
нювати таке служіння, яке цінується, а не 
вимірюється. Це означає думати, молитися 
і піклуватися про людей, відповідальність за 
яких нам довірили.

2. Служіння, яке ми вибираємо за нашою 
власною ініціативою. Це розширення 
першого, яке перетече у всі наші щоденні 
дії та взаємини, коли ми більш свідомо 
будемо прагнути забувати себе і звертати 
увагу на інших. Тут немає формальних 
доручень, але нами рухає бажання йти за 
Христом, і ми починаємо з того, що стаємо 

Ф
О

ТО
ГР

АФ
ІЯ

 Л
ІК

АР
Я 

І П
АЦ

ІЄ
Н

ТА
, Я

КІ
 О

БН
ІМ

АЮ
ТЬ

СЯ
, З

РО
БЛ

ЕН
А 

ВЕ
Н

ДІ
 Г

ІБ
БС

 К
ІЛ

ЕР
Ф

О
ТО

ГР
АФ

ІЯ
 В

О
ЛО

Н
ТЕ

РІ
В 

ПР
О

ЕК
ТУ

 Р
УК

И
 Д

О
ПО

М
О

ГИ
 З

РО
БЛ

ЕН
А 

ХІ
ТА

ЛО
 Р

ЕН
ІЕ

Л 
АС

ЕВ
ЕД

О



 Л и п е н ь  2 0 1 9  27

добрішими до оточуючих нас людей і біль-
ше зважаємо на них.

3. Громадське служіння. Де це можливо, 
беріть участь у політичному житті, зосере-
джуючись на служінні та зміцненні осіб і 
громад. Уникайте політичного розділення, 
що призводить до поляризації та руйнації 
у громадах, країнах і на континентах. При-
єднуйтеся до інших політиків, які у сфері 
їхнього впливу та поза ним знаходять спіль-
ну справу, що приносить мир у неспокійне 
життя. Ви можете стати на захист спокою та 
врівноважених рішень, захищаючи справед-
ливість в усіх сферах суспільства. Є постійно 
зростаюча потреба в тому, аби ви спрямову-
вали ваші сили для здійснення такої гідної 
громадської активності.

Ми можемо змінювати власний світ
Коли ми читаємо новини, то можемо від-

чувати, що світ наче кудись котиться. Якщо 
кожен з нас буде робити великі і малі вчинки, 
ми можемо змінити наш світ і світ людей, які 
нас оточують. Коли ви будете служити вашим 
ближнім і разом з вашими ближніми у своїй 
громаді, ви станете друзями тим людям, які 
розділяють ваше бажання допомогти. Це 
приведе до міцної дружби, налагодження 
зв’язків між культурами та віруваннями.

Якщо кожен з вас відгукнеться на 
запрошення служити, як служить Ісус, 

ви змінитеся і зростатимете в безкорисливості. Ви дізнаєтеся про 
радість, яку приносить служіння у спосіб Спасителя, залишаючи 
позаду страхи та невпевненість і поганий настрій, який є наслідком 
усвідомлених вами невідповідностей.

Можливо, вам на думку спало якесь ім’я, або якась справа. Вірогід-
но це запрошення від Духа, і, можливо, ви отримували його раніше. 
Зробіть зусилля, знайдіть кому допомогти і допоможіть. Зробіть 
вибір відгукнутися на це запрошення і моліться сьогодні, щоб дізна-
тися, що ви можете робити. Коли ви побачите і відчуєте благосло-
вення, які це приносить вам і тим, кому ви служите, вам захочеться 
повторювати це щодня.

Наше найвище і найкраще завдання— ділитися світлом, надією, 
радістю і метою євангелії Ісуса Христа з усіма дітьми Бога і допо-
могти їм знайти шлях додому. Допомога, підтримка і служіння їм є 
виявами євангелії в дії. Коли така послідовність стане стилем нашого 
життя, ми відчуємо унікальне задоволення. Саме так ми знайдемо 
спокій та радість, яких, можливо, нам не вистачало.

Саме так жив Спаситель, і ось заради чого Він жив— щоб надати 
найкращий бальзам і повне зцілення за допомогою Його величного, 
безкінечного дару Спокути для вас і для мене. Давайте будемо наслі-
дувати живого Христа ще з більшою готовністю, ще більш ефектив-
но, прагнучи стати Його істинними учнями шляхом служіння, яке 
здійснював би Він. ◼
З виступу на всесвітньому духовному вечорі для дорослої молоді “Критерій істинної і живої 
Господньої Церкви”, виголошеному в Університеті Бригама Янга— Айдахо 6 травня 2018 р.
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Тисячі святих останніх днів затихли, коли голос Люсі Мак Сміт пролу-
нав у великому залі зібрання на першому поверсі майже добудованого 
храму в Наву.

Був ранок 8 жовтня 1845 року, третій і останній день осінньої конференції 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Усвідомлюючи, що в неї вже 
залишилося не так багато шансів звернутися до святих—особливо тепер, 
коли вони вирішили залишити Наву заради нового дому далеко на заході— 
Люсі говорила із силою, що перевищувала здатності її кволого семидесяти-
річного тіла.

“Двадцять другого вересня минуло вісімнадцять років з моменту, коли 
Джозеф дістав із землі пластини,— свідчила вона,— а в понеділок минуло 
вісімнадцять років відтоді, коли Джозеф Сміт, пророк Господа”,1— 

вона зупинилася, згадуючи Джозефа, свого загиблого сина. Святі на 
цьому зібранні вже знали, як ангел Господа привів його до золотих пластин, 
закопаних у пагорбі під назвою Кумора. Вони знали, що Джозеф переклав 
ці пластини даром і силою Бога і опублікував ці записи як Книгу Мормона. 
Втім, хто зі святих у цьому залі дійсно знав його?

Люсі все ще пам’ятала, коли Джозеф, якому на той час було лише двад-
цять один рік, вперше розповів їй, що Бог довірив йому пластини. Вона 
весь ранок не могла заспокоїтися, тому що боялася, що він повернеться з 
пагорба з пустими руками, як і в попередні чотири роки. Але повернувшись, 
він швидко втамував її тривогу. “Не хвилюйся,— сказав він.—  Все гаразд”. Як 
доказ, що він успішно отримав записи, син вручив їй загорнені в хусточку 
перекладачі, надані Господом для перекладу пластин.

Збирання компанії
Примітка редактора: Це уривок з розділу 1 книги Святі: Жодна нечиста рука,  

том 2 у серії книжок Святі. Том 1, Стяг істини, який вийшов минулого року, 
закінчився на тому, що перші святі останніх днів отримали свої ендаументи  

у храмі в Наву та готувалися до подорожі на захід.
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У той час віруючих була лише жменька— переважно 
члени родини Смітів. Тепер більше одинадцятьох тисяч 
святих з Північної Америки та Європи жили в Наву, 
що в Іллінойсі, де Церква збиралася протягом останніх 
шести років. Дехто з них був новим у Церкві і не встиг 
познайомитися з Джозефом або його братом Гайрумом, 
адже натовп застрелив цих двох чоловіків у червні 1844 
року 2. Саме тому Люсі хотіла говорити про цих заги-
блих. До того як святі рушили звідти, вона хотіла свідчи-
ти про пророче покликання Джозефа і про роль її сім’ї у 
Відновленні євангелії.

Більше місяця натовпи погромників підпалювали у 
прилеглих поселеннях будинки та крамниці, що належа-
ли святим. Перелякані за своє життя, багато сімей вте-
кли, шукаючи притулку у відносній безпеці міста Наву. 
Але минали тижні, а натовпи погромників лише зроста-
ли і ставали більш організованими, і вже незабаром між 
ними та святими розпочалися озброєні сутички. Уряди 
штату і держави тим часом нічого не робили, щоб захи-
стити права святих 3.

Вважаючи, що рано чи пізно погромники атакують 
і Наву, церковні провідники встановили крихкий мир, 
пообіцявши, що до весни виведуть святих з цієї округи 4.

Через божественне одкровення Бригам Янг та інші 
члени Кворуму Дванадцятьох Апостолів вирішили 
перевести святих на більше ніж тисячу миль на захід, за 
Скелясті гори, аж до кордону Сполучених Штатів. Як 
головуючий кворум Церкви, Дванадцять оголосили це 
рішення святим в перший день осінньої конференції.

“Господь вирішив вивести нас до ширшого поля 
діяльності,— промовив апостол Парлі Пратт,— де ми змо-
жемо насолоджуватись чистими принципами свободи 
та рівноправ’я” 5.

Люсі знала, що святі допоможуть їй здійснити цей 
перехід, якщо вона вирішить йти. Через одкровення 
святі отримали повеління зібратися в одному місці, і 

Дванадцять були рішуче налаштовані виконати волю 
Господа. Але Люсі була старою і вважала, що їй лишилося 
жити зовсім недовго. Вона хотіла, щоб після смерті її похо-
вали в Наву біля Джозефа, Гайрума та інших померлих чле-
нів сім’ї, включаючи її чоловіка Джозефа Сміта старшого.

Крім того, більшість її родичів залишалися у Наву. Її 
єдиний син, що залишився живим, Вільям, був членом 
Кворуму дванадцятьох, але він відхилив їхнє провідниц-
тво і відмовився йти на захід. Її три дочки—Софронія, 
Кетрін і Люсі— також лишалися. Те саме вирішила її 
невістка, Емма, вдова пророка.

Коли Люсі зверталася до зібрання, вона закликала не 
боятися майбутньої подорожі. “Не опускайте руки і не 
кажіть, що ви не можете знайти вози і все необхідне”,— 
сказала вона. Незважаючи на бідність і переслідування, 
її сім’я виконала наказ Господа й опублікувала Книгу 
Мормона. Вона заохочувала святих слухати їхніх провід-
ників і добре ставитися одне до одного.

“Як каже Бригам, ви повинні бути чесними або ви не 
дістанетеся того місця,— сказала вона.—  Якщо ви будете 
гніватися, то матимете проблеми”.

Люсі ще говорила про свою сім’ю, про жахливе пере-
слідування, якого вони зазнали в Міссурі та Іллінойсі, та 
про випробування, які очікували святих. “Я молюся, щоб 
Господь благословив провідників Церкви, брата Бригама 
та всіх інших,— сказала вона.—  Коли я піду до іншого 
світу, я хочу зустрітися з вами всіма” 6. 

У січні 1846 року Бригам часто зустрічався з Квору-
мом дванадцятьох і Радою п’ятдесятьох—організацією, 
яка піклувалася про мирські справи Божого Царства на 
землі— щоб спланувати найкращий та найшвидший шлях 
для виходу з Наву та встановлення нового місця збиран-
ня святих. Гебер Кімбол, його товариш- апостол, пореко-
мендував вивести на захід маленьку групу святих якомога 
швидше.
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“Зберіть загін, який може швидко підготуватися,— 
казав він,— щоб бути напоготові у будь- який момент, 
коли їх покличуть, піти і підготувати місце для їхніх 
сімей і для бідних”.

“Якщо є загін, що піде попереду і засіє поля цієї 
весни,— зазначив апостол Орсон Пратт,— то до першого 
лютого йому вже треба рушати”. Він цікавився, чи мудро 
було б оселитися десь ближче, що дозволило б їм засіяти 
поля швидше.

Бригаму не сподобалася ця ідея. Господь вже наказав 
святим оселитися біля Великого Солоного озера. Озеро 
було частиною Великого Басейну— величезної терито-
рії у формі чаші, оточеної горами. Більшість басейну 
займала суха земля, яку було важко обробляти, через що 
багато американців не хотіли переїжджати на захід.

“Якщо ми підемо в зазначене місце поміж горами,— 
переконував Бригам,— то з жодного боку не буде ніяких 
заздрощів”. Бригам розумів, що в тій землі вже жили 
корінні народи. Але він сподівався, що святі зможуть 
мирно оселитися серед них 7. ◼

Щоб прочитати решту розділу, будь ласка, відвідайте сайт saints .lds .org 
або зверніться до електронної версії цієї статті у липневому номері  
Ліягони в Євангельській бібліотеці або на сайті liahona .lds .org.

Слово Тема у посиланнях вказує на додаткову інформацію на сайті  
saints .lds .org.
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Minutes,” Times and Seasons, Nov. 1, 1845, 6:1013–1014. Повний текст 
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Рада п’ятдесятьох

Намагаючись звільнитися від переслідувань, Бригам 
Янг (вище) та Кворумом Дванадцятьох Апостолів вико-
нали наказ Господа вивести святих останніх днів на 
більше ніж 1600 км на захід, за Скелясті гори.
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К ілька років тому я була в глибо-
кій депресії. Єдине, що давало 

мені хоч невелику мотивацію— це 
моя найкраща подруга і її діти. Ми 
ходили на прогулянки у вихідні, й 
мені це подобалося. Однак з часом 
ми почали ходити на прогулянки 
все рідше й рідше. Я сумувала за 
подругою та її сім’єю. Пізніше я 
дізналася, що прогулянки стали 
рідшими через те, що моя подруга 
разом із сім’єю знову почала ходити 
до церкви, до якої вона не ходила 
багато років.

Одного разу вони запросили мене 
на обід. Коли я знову їх побачила, 
то так зраділа. Я сказала, як сумую 
за ними. Шестирічна донька моєї 
подруги запропонувала 
рішення цієї проблеми, 
запросивши мене ходити 
до церкви разом з ними. 
Тож довго не роздумую-
чи, вона запросила мене 
до церкви.

О ні! Як мені було 
пояснити цій сім’ї, що 
відвідування церкви 

Обіцяння дитині
їх виконувати”. Я вирішила викона-
ти своє обіцяння.

Коли я прийшла до церкви, 
то відчула щось особливе, чого 
я не могла описати. Я й досі не 
можу пояснити, як це сталося, але 
наступної неділі я знову опинилася 
там, і наступної, а потім ще однієї, 
аж поки не зрозуміла, що саме я 
відчуваю—Святого Духа.

Члени Церкви допомогли мені 
почуватися там, як вдома. Безсум-
нівно, Церква мене зацікавила. Я 
почала зустрічатися з місіонерами і 
також почала здобувати свідчення. 
Відвідування місіонерів почали ста-
вати більш регулярними, і моє розу-
міння євангелії зростало, аж поки 

я не відчула величезного 
бажання охриститися. Я 
охристилася трохи пізніше 
і зараз насолоджуюся благо-
словеннями євангелії. Тому 
я дуже щаслива, що дотри-
малася обіцяння, даного 
шестирічній дівчинці. ◼
Льювія Паредес Кабрера, 
Юкатан, Мексика

було хорошою справою для них, але 
страшенною нудьгою для мене? Я 
роками не ходила до церкви, але як 
я могла відмовити дитині? Я сказа-
ла, що піду, але правда була в тому, 
що я не мала найменшого наміру 
дотриматися свого обіцяння.

Тієї неділі я пішла снідати зі своїм 
батьком. Мій мобільний телефон 
постійно дзвонив, нагадуючи про 
обіцяння маленькій дівчинці піти 
разом з нею до церкви. Я не зважала 
на дзвінки, аж поки батько не запи-
тав, чому я не відповідаю. Я сказала, 
що мене запросили піти в церкву, 
але я не хочу йти. Він усміхнувся і 
сказав: “Льювія, ніколи не давай обі-
цянь дитині, якщо ти не збираєшся 

Мій мобільний 
телефон постійно 

дзвонив, нагадуючи про 
обіцяння маленькій 
дівчинці піти разом 
з нею до церкви.
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Коли нашому синові Марко 
було три роки, ми з ним удвох 

постраждали від харчового отруєння. 
Марко було так погано, що він втра-
тив свідомість. Разом з Маріанелою, 
моєю дружиною, ми швидко повез-
ли його до лікарні. Коли ми туди 
приїхали, здавалося, що він мертвий. 
Нарешті, майже через чотири годи-
ни, він повернувся до свідомості.

З того часу упродовж наступ-
них п’яти років Марко час від часу 
страждав від нападів. Кожного 
вечора, вкладаючи його спати, ми не 
були впевнені, чи не доведеться його 
знову поспіхом везти до лікарні. У 
нас був неспокійний сон упродовж 
тих тривожних років, і ми поклада-
лися на молитву, віру, піст і благо-
словення священства.

Коли Марко було років шість, 
Маріанела подзвонила мені на робо-
ту і сказала негайно їхати до лікарні. 
У Марко був серйозний напад, і він 
був у комі. Коли вона телефонувала, 
я брав участь у ремонтних роботах в 

Аргентинському центрі підготовки 
місіонерів, розташованому поруч з 
храмом в Буенос- Айресі, Аргентина.

Перші ніж поїхати до лікарні, 
друг і співробітник сказав: “Оскіль-
ки ми знаходимося так близько 
від дому Господа, то чому б нам 
спочатку не помолитися разом?” 
Храм було зачинено для прове-
дення ремонту і перебудови, але 
ми підійшли до дому Господа, де я 
помолився за Марко.

Незважаючи на все те, що ми 
пережили разом з Марко, я відчував 
вдячність Богові за той час, який 
ми з Маріанелою мали разом з ним. 
Під час молитви я сказав Небесному 
Батькові, що ми намагалися бути 
хорошими батьками і найкращим 
чином піклувалися про Марко. Я 
також сказав Йому, що ми прийме-
мо Його волю, якщо Він покличе 
Марко додому.

Коли я приїхав до лікарні, то 
не знав, чи Марко вийшов з коми, 
а якщо й вийшов, то чи він зможе ІЛ
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знову ходити чи розмовляти. Після 
виснажливих двох годин він проки-
нувся. Марко був виснажений, але з 
ним все було гаразд. З того часу він 
дивовижним чином почав почувати-
ся краще. Поступово Марко перестав 
приймати ліки, і його виписали з 
лікарні.

Ми з Маріанелою згадуємо про 
той важкий час із вдячністю за те, 
що Марко залишився з нами, і за все, 
чого навчилися. Наше випробування 
об’єднало нас і духовно зміцнило. Без 
нього ми, можливо, не навчилися б 
бачити безліч способів, у які Господь 
скеровує наше життя Своєю рукою.

Як каже Маріанела: “Ми бачили 
безліч доказів і випадків, які є для 
нас свідченням присутності Бога,— 
того, що Він з нами і чує нас. Якщо 
ми вистоїмо і матимемо терпіння, 
благословення проллються у той 
момент, коли ми цього найменше 
сподіваємося”. ◼
Хуан Бельтрам, Буенос- Айрес, 
Аргентина

Давай помолимося біля храму

Перші ніж поїхати до лікарні, друг 
і співробітник сказав: “Оскільки 

ми знаходимося так близько від дому 
Господа, то чому б нам спочатку не 
помолитися разом?”



Ми з чоловіком жили в студмі-
стечку Технічного інституту 

штату Техас, коли нашим найстар-
шим дітям було чотири і два роки. 
Ми вперше жили у вкритій пагор-
бами частині Техасу, і нам там 
дуже подобалося! Кожної весни 
центральна частина Техасу утопає 
в квітах. У садах, лісах, полях, на 
узбіччях доріг—скрізь, куди не 
поглянь, були квіти.

Я майже кожного дня гуляла з 
дітьми, посадивши їх у дитячий 
візочок. Ми знаходили все нові й 
нові місця, і я дозволяла дітям рвати 
стільки квітів, скільки їм заманеться. 
Ми закінчували свої прогулянки, 
проїжджаючи повз сусідні будинки 
з гарно доглянутими квітниками.

Одного дня, виїхавши із- за рогу, 
ми побачили велику кількість 
паперу, розкиданого по одному 

Чому Бог мене не попередив?
з квітників. Вітер швидко розносив 
папір по всьому подвір’ю. Я виріши-
ла прибрати сміття, поки його не 
понесло далі. Я жмутками збирала 
сторінки й клала їх у сумку для 
підгузників.

Придивившись, я зрозуміла, що у 
мене в руках порнографія. Збентеже-
на я попросила дітей залишатися у 
візочку, збираючи решту сторінок. Я 
засмутилася, побачивши фрагменти 
тих зображень, які ніколи не хотіла 
бачити. У серці я почала скаржити-
ся: “Чому Бог не застеріг мене, аби я 
пішла додому іншою дорогою?”

Потім я почула звук гальмів 
шкільного автобуса, який ні з чим 
іншим переплутати неможливо. 
Приблизно десятеро дітей вийшли 
з автобуса. Усі вони пройшли повз 
те подвір’я, в якому лише хвилину 
тому було повно порнографії.
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стю змінилося. Зараз я знаю, чому не 
отримала застереження піти іншою 
дорогою. Я вдячна, що була поруч і 
зібрала сторінки, щоб діти не поба-
чили тих руйнівних зображень. По 
дорозі додому я думала: “А якби 
шкільний автобус приїхав пізніше? А 
якби я ніколи не дізналася, чому все 
так сталося? Як довго я тоді серди-
лася б на Бога?”

З того дня, коли Господь надав 
мені можливість зрозуміти “чому” 
все так сталося, я змогла краще 
зрозуміти, що Його мудрість і цілі є 
величнішими за мої.

Іноді я буду розуміти, чому стало-
ся те чи інше, а іноді— ні. Але неза-
лежно від цього я знаю, що повинна 
мати віру в те, що цілі Господа завжди 
ширші, ніж я спроможна осягнути. ◼
Ларк Монтгомері, шт. Техас, США

Вітер швидко розносив папір по 
всьому подвір’ю. Я вирішила 

прибрати сміття, поки його не 
понесло далі.
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дня я допомагав своєму зятю 
будувати огорожу. У ході роботи я 
натрапив на коріння вишні, яка в 
цей час цвіла.

“Не проблема”,— подумав я.
Я узяв необхідний інструмент і 

підкопав коріння, щоб дістатися до 
нього. Потім я узяв пилку і, не роз-
думуючи, почав обрізувати коріння. 
Було легко справитися з тонкими 
корінцями, але коли я перейшов до 
більш товстих коренів, то швидко 
зрозумів, що мені так легко з ними 
не впоратися. Один з коренів зовсім 
не піддавався.

Стиснувши зуби, я вирішив, що 
переріжу його, як би важко не було. 
Я міцніше стиснув пилку. Від пеку-
чого сонця по шиї котився піт. Пил-
ка вібрувала, а згодом і все моє тіло 
почало вібрувати. Я відчув, що моя 

Коли вже не сила міцно триматися
права рука—якою тримав тригер— 
почала пекти від болю. Я не зважав 
на біль і продовжував працювати.

Нарешті пилка перерізала корінь. 
Я відпустив тригер і відчув солодкий 
смак перемоги. Однак коли я зняв 
рукавицю, то побачив, що здер з 
руки клаптик шкіри.

Думаючи про цей випадок, я 
зрозумів, що те, як я тримався за 
пилку, можна порівняти з тим, як 
ми тримаємося за жезл із заліза. 
Нам сказано триматися міцно за 
жезл із заліза упродовж нашого 
життєвого шляху. Але лише тому, 
що ми міцно тримаємося, не озна-
чає, що у нас не буде болісних 
моментів. Я пошкодив руку, трима-
ючись за пилку. Подібним чином 
ми будемо долати випробування і 
негаразди, постійно тримаючись за 
залізний жезл.

Небесний Батько знав, що на 
дорозі, яка веде до Нього, буде бага-
то небезпек. Ось чому Він надав нам 
допомогу: Писання і слова пророків. 
Якщо ми тримаємося за них під 
час своїх випробувань і негараздів у 
земному житті, то одного дня повер-
немося в Його присутність.

Коли ми повернемося до Ньо-
го, то зможемо поглянути на свої 
руки, які, іноді не зважаючи на біль 
або труднощі, міцно трималися за 
жезл із заліза. І ми будемо знати, що 
завдяки Небесному Батьку і викупи-
тельній силі Ісуса Христа ми трима-
лися міцно, якими б не були наші 
обставини. ◼
Джефф Бордерс, шт. Вашингтон, США
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У вас немає роботи або ви хочете знайти кращу? Ви знаєте 
когось, хто її шукає? Трудністю для багатьох людей у наш 
час, яким конче потрібна робота або вони хочуть знайти 
кращу, є те, що вони часто не знають, як отримати бажану 
роботу. Вони запитують: “Написати мені резюме чи зверну-

тися до Інтернету? А може зробити те й інше, і як?” “Як правильно відпо-
відати на такі запитання, як: “Які ваші слабкі сторони? Чому мені варто 
взяти вас на цю роботу?”

У цій статті описується перевірений шестиступеневий план того, що 
ви повинні знати, а потім робити, аби отримати бажану роботу. Ці шість 
кроків частково основуються на результатах опитування, проведеного 
мною з 760 роботодавцями, які набирали на роботу працівників в Уні-
верситет Бригама Янга. Ці кроки також основуються на інформації, яку 
я отримав від керівників відділів кадрів та під час тренінгів і навчань з 
працевлаштування й підбору кадрів, які я проводив упродовж 30 років 
для тисяч людей у більш ніж 20 країнах. І, на довершення, ми з дружи-
ною нещодавно відслужили місію, під час якої запроваджували роботу 
Служби самозабезпечення по всій Європі. Наш досвід довів, що шукачам 
роботи необхідно знати про цю конкретну допомогу. Незалежно від того, 
у якому куточку світу ви живете, якими навичками своєї роботи володієте 
або яку посаду хочете отримати, ці шість кроків можуть вам допомогти.

Цей процес отримання бажаної роботи може займати в будь- якому місці 
від кількох днів до кількох тижнів і навіть місяців. Однак хороша новина 
полягає в тому, що цей процес спрацьовує. Ці шість кроків можуть допо-
могти шукачам роботи на всіх рівнях, якщо вони належать до однієї з трьох 
категорій: (1) тих, хто шукає роботу вперше, (2) тих, хто хоче перейти на 
іншу роботу або хоче отримати підвищення в своїй теперішній компанії чи 
організації та (3) тих, хто хоче знайти посаду в іншій організації.

Ми не можемо бути матеріально 
самозабезпеченими, якщо нам потрібна 
робота, а у нас її немає. Ось шість кроків,  
які допоможуть знайти роботу.

Крок 1. Визначте конкретну 
роботу, яку ви зараз хочете 
отримати.

Ви повинні визначитися з реаль-
ною роботою, яку ви зможете вико-
нувати прямо зараз і яка відповідає 
набутим вами навичкам роботи, досві-
ду, досягненням або освіті. Як тільки 
ви визначитеся, напишіть назву цієї 
роботи. Якщо вам потрібна допомога, 
то різні веб- сайти містять різноманіт-
ні переліки з назвами робіт та їхнім 
описанням. Для першого кроку вам 
не потрібно шукати вакансію; просто 
визначте вид роботи, яка відповідає 
вашим навичкам або інтересам.

Ось дві найбільші помилки, яких 
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припускаються кандидати на певну 
роботу: вони не визначаються з кон-
кретною роботою, яку дійсно хочуть 
отримати, або обирають посаду, 
вимогам якої не відповідають. Якщо 
ви не впевнені, яку саме роботу 
шукаєте, однак продовжуєте цим 
займатися, то все може закінчитися 
тим, що ви взагалі не знайдете робо-
ти. Якщо ви кажете: “Мені просто 
потрібна робота, будь яка”—в цьому 
немає ніякої користі. Такі висловлю-
вання не справляють враження на 
можливих роботодавців і зводять 
нанівець ваші зусилля з пошуку 
роботи. Тож визначтеся з конкре-
тною роботою, яку ви можете зараз 

виконувати, а потім зосередьтеся на 
тому, щоб отримати її.

Крок 2. Знайдіть описання тієї 
роботи, яку ви хочете отримати.

Опитування, проведені з 760 
роботодавцями, які набирали на 
роботу працівників в Університет 
Бригама Янга, та завдяки багаторіч-
ному досвіду з працевлаштування 
в багатьох країнах показали, що 
менеджери з підбору кадрів та най-
му на роботу завжди беруть до уваги 
лише тих кандидатів, які шукають 
конкретну роботу і які мають від-
повідні для цієї роботи навички, 
досвід, досягнення або освіту. Це 

найбільшою мірою стосується посад 
середнього та вищого рівня. Під 
час уважного розгляду кандидатів 
ці менеджери з персоналу викори-
стовують план або перелік, який 
називається описання роботи, щоб 
пам’ятати найважливіші вимоги до 
кожної вакансії. Потім особа, яка 
набирає персонал, порівнює відпо-
відність усіх кандидатів з цим кон-
кретним описанням посади.

Ви повинні знайти описання 
тієї роботи, яку хочете отримати. 
Це допоможе вам вирішити, чи 
ви дійсно є хорошим кандидатом 
для тієї роботи. Це також допомо-
же вам вирішити, що казати або 

Якщо ви маєте можливість розглянути кілька вакансій для роботи, якими будуть 
ваші наступні кроки, щоб отримати саме ту роботу, яка підійде вам найкраще?
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не казати про себе у своєму резюме, 
у супровідних листах та під час 
співбесіди з роботодавцями. Робо-
тодавці зазвичай надають опис 
вимог до кожної вакансії на своєму 
веб- сайті, в газетних оголошеннях 
і на сайтах з пошуку роботи. Ті 
працівники, які зараз працюють і 
знають дану роботу, також зможуть 
розповісти вам про опис вакансії та 
вимоги до неї.

Ваше завдання на кроці 2— знайти 
конкретні вимоги, вказані в описанні 
бажаної для вас роботи. Ви потім 
скористаєтеся тією ключовою інфор-
мацією під час кроків 3–6.

Крок 3. Визначте свої навички, 
досвід, результати роботи й 
освіту, які підходять для обраної 
вами роботи.

Це можливість для вас самостій-
но визначити особисті навички й 

пов’язані з роботою досягнення, які показують, що попередній досвід дійс-
но відповідає головним вимогам тієї роботи, яку ви хочете отримати, як її 
подано в описанні роботи, знайденому вами під час кроку 2.

Під час створення переліку пов’язаних з роботою навичок і досягнень ви 
зможете порівняти свій досвід роботи з ключовими вимогами в описанні 
роботи, знайденому під час кроку 2. Якщо ваш перелік свідчить про те, що 
ваші навички чудово відповідають потребам обраної під час кроку 1 робо-
ти, тоді ви можете переходити до кроків 4– 6. Однак, якщо ваші навички і 
досягнення, перераховані на стадії кроку 3, не зовсім відповідають описан-
ню роботи, знайденої вами на кроці 2, тоді вам слід серйозно подумати про 
те, щоб шукати в цей час іншу роботу, яка більше відповідатиме нинішньо-
му рівню ваших навичок та здібностей.

Крок 4. Напишіть індивідуальне резюме на одну чи дві сторінки.
Головна мета вашого резюме, яке також називається curriculum vitae, 

полягає в тому, щоб потрапити на співбесіду до агента з найму або 
менеджера з персоналу, який підбирає людей на цю вакансію. Ваше резюме 
виконує цю функцію, швидко показуючи менеджеру з персоналу, що ваші 
пов’язані з роботою, навички, досвід, досягнення або освіта відповідають 
тому, що, як вказав в описанні роботи роботодавець, є найважливішими 
якостями ідеального кандидата на цю посаду.

Резюме, яке ви пишете для кожної відкритої вакансії різних роботодав-
ців, повинно бути індивідуалізованим. Вам не потрібно змінювати основні 
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дані, які ви включаєте в резюме, наприклад, перелік місць роботи, інформа-
цію про освіту й теперішню контактну інформацію. Ці деталі будуть одна-
ковими в усіх резюме. Але якщо ви шукаєте роботу у кількох роботодавців, 
описання роботи у кожного з них трохи або дуже відрізнятиметься. Тож ви 
повинні вибрати, які ваші навички й досягнення відповідають кожному з 
описань роботи. Внесіть їх до свого резюме у вигляді лаконічних тверджень, 
що починаються з описового дієслова, наприклад: “досліджував”, “розро-
бляв”, “виробляв”, “керував” тощо.

Наприклад, якщо ви мали досвід роботи як у продажу, так і в маркетингу, 
ви виконували дві різні роботи— одна була зосереджена на продажу, а інша— 
на маркетингу,— тоді ви створите два резюме, в одному більше приділятиме 
уваги вашій діяльності й досягненням у продажу, а в іншому більше розпо-
вісте про свої досягнення й діяльність у сфері маркетингу. (Якщо у вас ще 
невеликий досвід роботи, зайдіть на сайт lds .org/ go/ 71939, щоб дізнатися, як 
використовувати в резюме досвід вашого церковного служіння).

Крок 5. Знайдіть роботодавців, які шукають людей на ту роботу,  
яку ви хочете отримати.

Завжди є якісь відкриті вакансії, навіть у найважчі часи. Працівники 
ідуть на пенсію, змінюють роботу, отримують підвищення, пониження або 
переїжджають. І завжди відбувається розширення бізнесів, які потребують 
більше працівників. Усі ті ситуації ведуть до створення робочих місць, які 
мають бути заповнені кваліфікованими кандидатами. Іноді це відбувається 

в невеликих масштабах, а часом 
відкривається море вакансій. Тож 
не впадайте у відчай, якщо ви ще не 
знайшли роботу. Просто продов-
жуйте шукати свою роботу.

Заходьте на сайти роботодавців, 
на сайти розвитку кар’єри, продив-
ляйтеся оголошення в газетах та в 
інших ресурсах, шукаючи бажану 
для вас роботу. Також одним з най-
кращих способів пошуку відкритих 
вакансій є створення мережі— 
спілкування з багатьма людьми 
на щоденній основі, наприклад, з 
сусідами і членами приходу, яким ви 
розповідаєте, що шукаєте конкретну 
роботу і запитуєте, чи знають вони, 
де відкрита така вакансія або чи 
знають вони кого- небудь, хто може 
знати про таку вакансію. Спілкую-
чись з цими людьми на повсякден-
ній основі, обов’язково надавайте їм 
свою контактну інформацію.

Створіть індивідуальне резюме для кожної вакансії. Перерахуйте 
навички й досягнення, які відповідають конкретному описанню роботи.
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Крок 6. Навчіться добре проходити співбесіди, перш 
ніж будете розсилати своє резюме роботодавцям.

Перед тим як почнете розсилати добре складене 
резюме майбутнім роботодавцям, вам спочатку необхід-
но навчитися проходити співбесіду. Надто багато людей 
починають розсилати резюме якнайшвидше, ще не 
підготувавшись як слід до співбесіди. Проблема полягає 
в тому, що декого з цих шукачів роботи можуть запрошу-
вати на співбесіду відразу ж. Ці кандидати радіють, ідуть 
на співбесіду, ще не підготувавшись необхідним чином; 
співбесіда проходить погано і, як наслідок, вони не отри-
мують роботу. Після цього ви вже не можете повернутися 
до тієї ж компанії або людини, яка проводила співбесіду, 
і попросити провести ще одну співбесіду, сказавши, що 
тепер ви знаєте, як правильно відповідати на запитання!

Те, як ви відповідаєте на кожне запитання під час спів-
бесіди, є дуже важливим для успіху— отримання бажаної 
роботи. Хоча ви повинні завжди бути повністю чесними, 
втім є правильні й неправильні відповіді на кожне запи-
тання співбесіди. Вам поставлять такі запитання:

• Які ваші сильні й слабкі сторони?
• Які проблеми у вас були на попередній роботі,  

які б ви зараз вирішили по- іншому?
• Які у вас вимоги до зарплати?
• Що ви сподіваєтеся робити через п’ять років?

Ви, як кандидат, маєте заздалегідь передбачити і 
запланувати, яку відповідь дасте на кожне поставлене 
запитання. Навіть одна погана відповідь може коштува-
ти вам роботи. Зосередьтеся на тому, щоб відповідати 
коротко, наводячи одно- двохвилинні приклади, що 
показують ваш досвід, навички і досягнення, які дійсно 
відповідають їхньому описанню роботи. Дізнайтеся біль-
ше про організацію, перш ніж підете на першу співбесіду, 
щоб ваші відповіді відповідали їхнім потребам.

У кінці більшості співбесід у вас буде можливість 
поставити роботодавцю кілька запитань. Найкраще 
ваше запитання стосується відкритої вакансії. “Що 
потрібно досягнути чи змінити в цій роботі?” Це допо-
може вам під час майбутніх співбесід, якщо вас запро-
сять прийти ще раз. Загалом для майбутніх співбесід 
ви можете підготувати запитання про цілі організації, 
культуру праці, зарплату (якщо тільки вас про це не 
запитають), години роботи і пільги.

Тепер ви знаєте про шість кроків до отримання бажа-
ної роботи. Ви не можете бути матеріально самозабезпе-
ченими, якщо вам потрібна робота, а у вас її немає. Якщо 
ви шукаєте роботу, хочете покращити роботу або знаєте 
людину, якій це потрібно, будь ласка, скористайтеся або 
поділіться цими потужними, перевіреними методами 
пошуку роботи. Вони діють! Нехай Господь благосло-
вить вас у ваших зусиллях знайти бажану роботу. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

Сплануйте, як відповідати на запитання, які вам можуть 
поставити під час співбесіди для отримання роботи, і 
повчіться відповідати на них.
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СЛАВЕТНА 
МОЖЛИВІСТЬ 
ПРАЦЮВАТИ
“Робота—це про-
тиотрута тривозі, 
бальзам проти 

смутку і двері до можливостей. Яки-
ми б не були наші життєві обстави-
ни, … давайте робити все, на що ми 
спроможні, і розвивати репутацію 
майстра в усьому, що ми робимо. 
Давайте зосереджувати свій розум 
і тіло на славетній можливості 
працювати, що надає кожний новий 
день”. (“Два принципи для будь- якої 
економіки”, жовтнева генеральна 
конференція 2009 р.).
Старійшина Дітер Ф. Ухтдорф, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Два принципи для 
будь- якої економіки”, Ліягона, лист. 2009, с. 56.

ЦЕРКОВНІ РЕСУРСИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ У ПОШУКУ РОБОТИ
Ви можете записатися на курс за програмою самозабезпечення 
“Знайти кращу роботу”, який проводиться у вашому приході або колі.  
Запитайте у свого єпископа або президента філії, чи є у вашому при-
ході або філії фахівець із самозабезпечення або працевлаштування.

Зайдіть на сайт lds .org/ go/ 719, щоб знайти відео, з яких ви більше 
дізнаєтеся про проходження співбесіди, створення мережі, написан-
ня резюме та інше.
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Кілька місяців тому я бачила сон, у якому сиді-
ла в церкві, як завжди, в останньому ряду, і 
не мала жодного бажання ні в чому брати 
участь. Раптом бачене мною змінилося. Я 
побачила, що по всьому залу серед присут-

ніх були інші місіонери, які передчасно повернулися 
додому. Коли я дивилася на них, у моєму серці вини-
кло бажання допомогти їм. Я знала, що розповівши 
про свій досвід, я можу послужити їм і допомогти про-
довжувати поступ вперед шляхом завітів, незважаючи 
на цю перепону на шляху.

Завдяки цьому сну Небесний Батько дав мені 
зрозуміти, що дбає про мене. Він вдячний за праведне 
служіння, яке ми виконували у якості місіонерів, неза-
лежно від того, як довго тривала наша місія повного 
дня. “Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло 
ваше та працю любови, яку показали в Ім’я Його ви” 
(Євреям 6:10). У своїй статті (див. с. 47) я ділюся істо-
рією з Писань і досвідом інших місіонерів, що перед-
часно повернулися додому, які можуть допомогти вам 
орієнтуватися на цій несподіваній і важкій дорозі. Мені 
також подобається, як Алекс використовує історію з 
Книги Мормона і допомагає нам побачити, що надія 
є навіть для тих, хто повертається додому передчас-
но через те, що з певних причини став недостойним 
місіонерського служіння (див. с. 44).

У статтях, які існують лише у цифровому форматі, 
ви прочитаєте, як Емілі перетворила почуття занепоко-
єння, страху і безнадії на особисту священну радість. А 
Кевін, професійний психотерапевт, дає рекомендації, 
що допоможуть близьким людям підтримувати тих, 
хто має труднощі через передчасне повернення.

Причина, з якої ми повертаємося, не є настільки ж 
важливою, як те, що ми робимо, коли повертаємося 
додому. З допомогою Спасителя ми можемо зцілю-
ватися, іти вперед і в майбутньому знаходити більше 
радості в своїй вічній подорожі.

Щиро ваша,
Ліягона Фіке

Він не забуде твоєї роботи
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НАЙКРАЩА ПОРАДА …
Доросла молодь ділиться своїми найкра-
щими порадами стосовно передчасного 
повернення додому з місії:

“Просто знайте, що все буде добре. 
Мені давали таку пораду: це важ-
ко, поки ти не зрозумієш, що 
насправді— неважко. Ти можеш вирі-
шувати, яке майбутнє хочеш мати”.
—Натаніел Парк, шт. Західна 
Австралія, Австралія

“Це не повинно визначати ваше 
життя”.
—Елена Кінгслі, шт. Юта, США

“Якими б не були обставини, нама-
гайтеся виробити для себе новий 
розклад повсякденних справ, щоб 
повернутися до життя”.
—Розалін Ройтер, Нідерланди

“Кінець однієї місії— це початок 
нової. Знайдіть нову місію!”
—Роберто Альфонсо Мартінес IV, 
шт. Юта, США

“Бог любить вас і має план для 
вашого життя. Вірте в це!”
—Ребекка Стоктон, шт. Аризона, 
США

Яку найкращу пораду ви отримували сто-
совно шлюбу? Надсилайте свої відповіді 
на liahona .lds .org до 31 липня 2019 року.

Алекс Х’югі з Орегону, 
США. Він закінчив Уні-
верситет Бригама Янга, 
здобувши ступінь бакалавра 
з англійської мови. Він 
найбільше любить вивчати літературу 
для дорослої молоді, писати короткі 
смішні історії і новели та пити молоко.

Ліягона Фіке з південної 
Франції. Вона навчається і 
любить виконувати хатню 
роботу зі своїм батьком. Їй 
подобається вивчати меди-
цину, і вона мріє про роботу в сфері жіночого 
здоров’я. Зараз вона працює над перекладом 
французькою мовою книги, написаної місіо-
нерами, які передчасно повернулися додому 
з місії, для таких же колишніх місіонерів.

Емілі Уорнер зростала на 
півночі штату Айдахо. Для 
неї це місце є досі найкра-
щим місцем на землі. Вона 
вивчала бухгалтерську 
справу в Університеті Бригама 
Янга і любить ходити в походи, 
фотографувати і подорожувати 
світом зі своїм чоловіком.

ДОРОСЛІЙ 
МОЛОДІ

ПРО АВТОРІВ РУБРИКИ  
“ДОРОСЛІЙ МОЛОДІ”

ПОДІЛІТЬСЯ СВОЄЮ ІСТОРІЄЮ
Чи є у вас дивовижна історія, якою ви можете поділитися? Або, може, ви хочете 
бачити статті на певну тематику? Якщо так, ми хочемо почути це від вас! Ви можете 
надіслати свої статті або відгуки на сайт liahona .lds .org.

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

44 Якщо ваша місія закінчилася 
раніше, не здавайтеся *
Алекс Х’югі

47 Місіонери, які повернулися 
раніше: Ви не самотні *
Ліягона 
Фіке

Як підтримувати колишніх 
місіонерів, які передчасно 
повернулися додому
Кевін Теріот

Знайти радість завдяки 
Христу, незважаючи на 
передчасне повернення 
з місії
Емілі Уорнер

ЛИШЕ В ЦИФРОВОМУ  
ФОРМАТІ

Шукайте ці статті та інше:
• На сайті liahona .lds .org
• В рубриці Щотижневі 

новини дорослої 
молоді (під заголовком 
“Доросла молодь” в Єван-
гельській бібліотеці)

• На facebook.com/
liahona
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* Ця стаття має 
додатковий 
бонусний вміст у 
цифровій версії.
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Алекс Х’югі

Якщо ви це читаєте, то, ймо-
вірно, вже знаєте, яким над-
звичайно важким може бути 

передчасне повернення з місії. 
Дорослі молоді люди, які служать, 
можуть мати фізичні травми, про-
блеми з психічним здоров’ям, сер-
йозні конфлікти з іншими людьми 
або порушують правила місії— все 
це може стати причиною повер-
нення з місії раніше призначеного 
терміну.

Якими б не були причини, Бог не 
хоче, аби подібні ситуації залишали 
когось з Його дітей з духовними 
шрамами. То як же місіонери, які 
повернулися передчасно, можуть 
продовжувати своє життя після такої 
різкої зміни? І як можуть батьки, 
провідники Церкви й близькі люди 
допомагати?

Місіонер з Книги Мормона
Одна історія з книги Алми може 

стати нам у пригоді. Нефійський 
пророк Алма очолював місію серед 
злочестивих зорамійців. Його 
супроводжувало багато чолові-
ків, яким він довіряв. Один з них, 
його син Коріантон, “залишив ІЛ
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священнослужіння, і прийшов на 
землю Сирон, між границь Лама-
нійців, за повією Ізабель” (Aлма 
39:3). Звичайно ж, Алма гостро 
докоряв Коріантонові і закликав 
його до покаяння, зазначивши: “Я 
б не зупинявся докладно на твоїх 
злочинах, щоб не терзати твою 
душу, якби це не було для твого 
блага” (Aлма 39:7).

Коріантон смиренно сприйняв 
докори батька, покаявся в гріхах 
і повернувся до місіонерського 
служіння серед зорамійців, щоб 
“проголошу[вати] Слово з істиною і 
розсудливістю” (Aлма 42:31). Розпо-
відь продовжується тим, що після 
того як Алма поговорив зі своїми 
синами, “сини Алми [Шиблон і  
Коріантон] пішли до людей прого-
лошувати їм Слово” (Aлма 43:1).

Повернутися з потенціалом
Чого нас навчає ця історія? По- 

перше, місіонер, який передчасно 
їде з місії— навіть з причин, яким 
можна було запобігти,— все ще 
спроможний виконувати великі 
справи. Коріантон припустився 
серйозних помилок, але все ж 

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

Ваша цінність не 
зменшується від 
того, що ви раніше 
повернулися з місії.

Якщо ваша місія закінчилася 
раніше,  
не здавайтеся
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повернувся до виконання величної 
роботи. Подібним чином навіть 
місіонери, повернення яких стало 
наслідком їхніх власних вчинків, не 
повинні вважати, що зруйнували 
свій духовний потенціал. Помилки 
Коріантона стали для нього уроком, 
і він дивовижним чином долучився 
до розбудови Божого царства. Таку 
саму здатність має кожен, яким би 
великим не було відчуття невдачі.

По- друге, ми дізнаємося про важ-
ливу роль інших людей для духовно-
го зцілення місіонерів, які передчасно 
повернулися додому. Алма—батько і 
провідник священства Коріантона— 
радив Коріантонові з суворістю, але 
він був у той же час упевнений, що 
його син все ще здатний досягнути 
повноти свого духовного потен-
ціалу. Як і у випадку з Коріантоном, 
обов’язково мають бути наслідки 
за виявлений на місії непослух, але 
будь- яке дисциплінарне стягнення 

має супроводжуватися любов’ю, 
прощенням і милістю (див. Учення 
і Завіти 121:41–44).

Повернутися, щоб зцілитися
Те ж послання надії для місіоне-

рів, які повернулися передчасно, 
відлунює і в наші дні. Маршалл, 
який повернувся раніше через 
фізичні і психічні проблеми, іноді 
жалкує, що, як стан здоров’я, так і 
особисті негаразди стали на заваді 
виконанню місіонерської роботи в 
повному обсязі. Однак він вважає, 
що його служіння було вагомим.

“Ми, місіонери, не є 
досконалими,— каже він.—  У нас 
також є спокуси; ми можемо гріши-
ти. Однак ваші недосконалості—це 
те, на чому, ймовірно, Сатана хоче 
зосередити вашу увагу: щоб ви 
думали, ніби Господь не приймає 
вашу жертву через ті моменти, коли 
ви були не найкращим місіонером”.

Маршалл вважає, що Господь 
хоче, аби місіонери знали, що 
Він задоволений їхнім служінням, 
навіть коли те служіння не є доско-
налим через їхній вибір або через 
обставини.

Маршалл навчився справлятися і 
зцілюватися, роблячи все, що йому 
під силу, аби зберігати близькі сто-
сунки з Небесним Батьком та Ісусом 
Христом.

Повернутися, щоб покаятися
Ще один місіонер, який служив у 

Колорадо, США, був відправлений 
додому з місії з причин порушення 
дисципліни. Його було відлучено від 
Церкви, але пізніше він знову 
охристився. “Повернення 
додому було важким,— каже 
він.—  Я почувався розгу-
бленим і спустошеним. 
Іноді найважчим у повер-
ненні додому є [пошук] 



46 Л і я г о н а

мотивації, щоб продовжувати 
ходити до церкви, читати Писан-
ня і молитися. Найпростіше стає 
найскладнішим”.

Однак йому дали силу під-
тримка друзів і сім’ї та робота над 
покаянням.

“Встановлення цілей, зустрічі з 
єпископом і відвідування храму, 
коли я став гідним,— ось ключові 
моменти, які допомогли мені набли-
зитися до Небесного Батька,— каже 
він.—  Я згадую випадки, коли не міг 
зустрітися з єпископом або викона-
ти певні цілі; супротивник був завж-
ди поруч, спокушаючи мене”.

Його зцілення стало можливим 
завдяки тому, що він завжди пам’я-
тав, що “є Небесний Батько, Який 
любить мене і бажає мені щастя. 
Маючи свідчення про Спасителеву 
Спокуту і про покаяння, ми завжди 
можемо наблизитися до Бога, хоча 
може здаватися, що ми від Нього 
дуже далеко”.

“Озираючись на свою місію,— 
продовжує він, маючи на увазі ті 
місяці служіння перед подіями, 
які спричинили його повернення 
додому,— я й досі вважаю, що то 
був найкращий час у моєму житті. Я 
багато чого навчився, і хоча не все 
закінчилося так, як я планував, я міг 
бачити, як змінюється життя людей 
завдяки євангелії. Я припустився 
кількох помилок, але завдяки пока-
янню і бажанню рухатися вперед 
моє свідчення значною мірою 
зміцнилося”.

Він хоче, аби й інші люди, які 
передчасно повертаються через 
неправильний вибір, знали, що 
“це не кінець світу. Повернення 
додому— це перший крок до пока-
яння. Як тільки ви пройдете через 

процес покаяння, ви багато чого 
здобудете. Той важкий тягар буде 
забрано. Немає кращого почуття, 
ніж знання того, що ви є праведни-
ми в очах Бога”.

Любити тих, хто повертається 
раніше

Обидва ці місіонери, які поверну-
лися раніше, наголошують, як важ-
ливо, щоб друзі й сім’я місіонерів, 
які предчасно повертаються, люби-
ли їх і підтримували.

“Не тисніть на них,— каже 
Маршалл.—  Але завжди будьте 
поруч, бо ситуація може трохи при-
гнічувати. Будьте для них другом”. 
Дослухаючись до Духа, ми можемо 
оцінити їхні потреби і знати, коли 
треба допомогти й коли з повагою 
поставитися до їхньої приватності.

“Просто любіть їх,— додає місі-
онер, який служив у Колорадо.—  
Заохочуйте їх завжди пам’ятати 
викупительну жертву Ісуса Христа”.

Те, як інші ставляться до місіоне-
рів, які повернулися передчасно, 
може допомогти їм зробити вибір: 
відійти з відчуттям сорому чи 
рухатися вперед з вірою. У такому 
випадку важливо, щоб їх прийняли, 
не засуджуючи.

Як і Коріантон, місіонери, які 
повертаються передчасно, мають 
потенціал подолати свої слабкості й 
стати потужним знаряддям у руках 
Господа.

Знайти надію в Божому плані
Старійшина Джеффрі Р. Холланд, 

з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
звертається зі словами втішення до 
місіонерів, які повернулися перед-
часно. “Коли хтось у вас запитує, чи 
служили ви на місії, ви відповідайте 

“так”,— каже він.— …Плекайте здійс-
нене вами служіння. Будьте вдячні 
за можливість свідчити, служити 
в ім’я Господа, носити ту місіонер-
ську табличку. … Будь ласка, не 
зациклюйтеся на [передчасному 
поверненні], не соромтеся цього, не 
вважайте себе недостойними або 
невдахами” 1.

Ті, хто повернувся раніше через 
гріх, пам’ятайте слова сестри 
Джой Д. Джоунс, генерального пре-
зидента Початкового товариства: 
“Якщо ми грішимо, ми менш гідні, 
але наша цінність ніколи не змен-
шується!” 2 Вона стверджує, що Бог 
допоможе нам розвинути впевне-
ність у собі в найтемніші миті, якщо 
ми до Нього звернемося.

Послання, яке міститься в Книзі 
Мормона, з яким звертаються про-
відники Церкви і сучасні місіонери, 
що повернулися передчасно, є 
незмінним: ніколи не втрачайте 
надії, бо у Бога все ще є для вас 
плани, які перевищують вашу уяву. 
Ви, близькі для цих місіонерів люди, 
пам’ятайте: ваша реакція на їхнє 
повернення додому зіграє над-
звичайно важливу роль у їхньому 
зціленні й здатності сягнути свого 
потенціалу. Пам’ятайте, що Споку-
та Ісуса Христа може зцілювати всі 
рани—у тому числі тих, хто раніше 
повернувся з місії. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
Ви можете знайти перелік ресурсів для 
майбутніх місіонерів і тих, які повернулися 
передчасно, в електронній версії цієї статті 
на сайті liahona .lds .org або в додатку Єван-
гельська бібліотека.

ПОСИЛАННЯ
 1. Джеффрі Р. Холланд, “Elder Holland’s 

Counsel for Early Returned Missionaries” 
(video), lds.org/media- library.

 2. Джой Д. Джоунс, “Безмежна цінність”, 
Ліягона, лист. 2017, с. 14.
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Місіонери, які 
повернулися 
раніше: Ви не 
самотні

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

Дорослі молоді люди розповідають, 
як їм вдалося знайти сенс життя і  
спокій після передчасного повернення 
з місії, і як це можете зробити й ви.
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Армія місіонерів повного дня, яка намагаєть-
ся виконати свій обов’язок, “запрошуючи 
[людей] прийти до Христа” 1, приносить 

багатьом “великі надії і велику радість” (Aлма 
56:17). Ті місіонери, як і юні воїни у Книзі Мормона, 
кожного дня борються з “дивовижною силою; і з 
такою могутньою силою” (Алма 56:56).

Але навіть серед 2060 юних воїнів все ж було 
200, які “знепритомніли через втрату крові” (Aлма 
57:25). Чи були вони через це менш доблесними? 
Менш сильними? Менш сміливими? Менш гідни-
ми, ніж інші? Ні на йоту.

Так само й ви, місіонери, які передчасно 
повернулися додому через психічні або фізичні 
проблеми зі здоров’ям, не є менш доблесними, 
менш сильними, менш сміливими або менш 
гідними. Ваша витривалість у подоланні своїх 
труднощів є—і має бути— дивовижною. Вас було 
збережено—можливо, сильно поранено, але 
збережено. Ваші рани, чи то фізичні, психічні 
або духовні, зараз необхідно лікувати (див. Aлма 
57:28). Для тих, чиє повернення додому було 
спричинено порушенням норм гідності, покаяння 
стане важливою складовою зцілення.

Ліягона Фіке
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Пристосовуючись до життя 
вдома, робіть усе можливе, 
щоб знаходити час для ліку-
вання, й пам’ятайте, що завжди 
треба довіряти Богові (див. 
Aлма 57:27). Він нагадував нам: 
“Коли Я даю наказ будь- кому 
з синів [або дочок] людських 
виконати роботу Моєму імені”— 
наприклад, служити на місії— “і 
ті сини [й дочки] людські йдуть 
виконувати цю роботу з усією 
своєю силою і з усім, що вони 
мають, і не припиняють своєї 
старанності, а їхні вороги”—у 
деяких випадках це наші фізичні 
або психічні захворювання чи 
інші ушкодження— “нападають 
на них і заважають їм виконува-
ти цю роботу, ось, не потрібно 
Мені більше вимагати виконан-
ня цієї роботи з [їхніх] рук …, 
але прийняти їхні приношення” 
(Учення і Завіти 124:49).

Незалежно від того, чи ви 
отримали свої рани в бою, чи 
вони знову відкрилися під час 
бою,— якщо ви гідно служили 
або гідно покаялися, ваш вклад 
був необхідним і прийнятним 
для Господа.

Після прочитання наступних 
історій вам, можливо, принесе 
втіху той факт, що ви не самотні 
і що можете допомогти іншим, 
поділившись своєю історією.

Зрозумійте, що СПАСИТЕЛЬ УЖЕ ВІДЧУВ ВАШ БІЛЬ

Під час перельоту на місію, я уявляв, яким буде моє повернення 
додому. Я уявляв радісні вигуки, обійми сім’ї та друзів, і решта 

мого життя пройде спокійно, бо я буду насолоджуватися благосло-
веннями, які отримує місіонер, що з честю повернувся додому.

Через одинадцять місяців, під час перельоту додому, мене ні на 
мить не полишало хвилювання через те, що чекає на мене попере-
ду. Сім’я мене чекала, і хоча вони дійсно раділи й обнімали мене, ще 
до того, як я це усвідомив, я був самотнім, навіть не уявляючи, що 
чекає на мене в майбутньому.

Спаситель бачив мої темні дні. Він знав, що я відчував упродовж 
трьох тижнів, лежачи в ліжку, де плакав і спав, щоб утекти від реаль-
ності. Він знав, що мені потрібна буде Його сила, бо ніхто навколо 
мене не міг зрозуміти або навіть відчути через що я проходив. А 
Він міг. Я б не витримав ні місію, ні моє передчасне повернення без 
Нього.
Алі Боаза, Квінсленд, Австралія

НЕ МАРНУЙТЕ ЧАС, міркуючи: “Чому?”

Думка про передчасне повернення додому була нестерпною. Як 
тільки радник озвучив її, я відчула складну суміш емоцій: сором, 

полегшення, вину, спокій, смуток. Усе це в один і той же час.
Я знаю, що Бог мене підтримував, бо якимось чином я пережила 

той перший тиждень вдома. А потім я пережила ще один тиждень. 
І ще один. Поки я нарешті не відчула, що це знову я. Тато був для 
мене найбільшою підтримкою і дійсно взяв мене під своє крило. Він 
завжди хотів розмовляти зі мною і проводити час. Не для того, щоб 
допитуватися, а що ж “пішло не так”, але просто дізнатися, як я себе 
почуваю.

Коли через кілька місяців мій батько загинув під час походу в 
гори; я без жодних сумнівів знала, що у Бога є для мене план. Зав-
дяки тому, що я була разом з батьком останні місяці його життя, моє 
свідчення про план спасіння зміцнилося. Я й досі не розумію всіх 
причин, чому я повинна була повернутися додому саме тоді, але я 
також дізналася, що якщо ви надто багато часу присвячуєте тому, 
щоб дізнатися “чому”, то пропустите дивовижні чудеса, які Бог при-
готував для вас на кожен день.
Крістен Ватабі, шт. Огайо, США
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ВИКОНУВАТИ ГОСПОДНЮ ВОЛЮ

Усе на моїй місії йшло добре. Я здобув неймовір-
ний досвід, який назавжди залишиться в моєму 

серці. Однак через вісім місяців у мене виникли 
проблеми зі здоров’ям. Після того, як за мене багато 
постилися й молилися, було прийнято рішення від-
правити мене додому. Я був спустошений. Я вважав, 
що сам в усьому винен. Я перестав читати Писання 
й молитися так часто, як раніше. Я сумнівався, чи 
зробив усе можливе для того, щоб залишитися.

Однак я зрозумів, що це є випробуванням на 
перевірку моєї вірності Господу. Було важко, однак 
я поклав свою довіру на Нього і повернувся на 
місію, де знову здобув прекрасний досвід.

Потім проблема зі здоров’ям знову повернулася. 
Втім, цього разу я мав більше бажання підкоритися 
волі Небесного Батька. Тож я повернувся додому 
вдруге. Було важко, але я знав, що можу навчатися 
з усього, через що пройшов.

Хоча я й не відслужив 24 місяці, я знаю, що 
відслужив з честю. Я знаю, що той час, упродовж 
якого я служив Господу, мав важливе значення для 
мене і для людей, яким я допомагав. Я вдячний за 
свого Спасителя і Його безмежну Спокуту. Він знає 
труднощі кожного з нас. І якщо ми на Нього покла-
даємося без жодних сумнівів, то ніколи не будемо 
самотніми.
Філліп Хоффман, Гойяс, Бразилія

ОТОЧІТЬ СЕБЕ добротою

Я ніколи не думав, що повернуся з місії передчас-
но. Я ніяковів і хвилювався, як буду дивитися 

людям в очі. Хоча той момент був одним з найваж-
чих у моєму житті, я багато чого навчився. Я став 
кращою людиною.

Я повернувся додому, щоб пройти через процес 
покаяння. Деякі рішення, прийняті мною до місії, не 
узгоджувалися з євангельським вченням і заповідя-
ми. Через збентеження і бажання зберігати репута-
цію в Церкві я не пройшов через процес покаяння 
з моїм єпископом до місії. Однак вже через кілька 
перших місяців я відчув потребу повернутися додо-
му і покаятися, аби я міг служити з честю й гідністю.

Серед того, що підтримувало мене після повер-
нення додому, були: участь у духовних надихаючих 
заходах, серед яких церковні збори, проекти служіння 
і храм, як тільки отримав можливість до нього увійти. 
Однак найбільше допомагало те, що люди навколо 
мене—сім’я, дехто з друзів і навіть люди, яких я ніколи 
раніше не зустрічав,— виявляли мені любов і доброту.

Зрештою, з допомогою Господа і завдяки при-
кладу оточуючих мене людей, які йдуть за Христом, 
я зміг повернутися до Флориди й закінчити свою 
місію. Я маю надію, що всі ми будемо намагатися 
уподібнюватися до Христа у своєму ставленні до 
інших незалежно від того, чи вони повернулися 
передчасно з місії чи просто в нужді.
Кайген Стюарт, шт. Юта, США

Обіцяння, дане у вашому листі- покликанні на місію, 
коли ви вирішили взятися за цю роботу, буде викона-
но: “Господь пошле вам нагороду за ваше доброчес-
не життя”. Увага й турбота можуть зцілити ваші рани, 
і вони стануть знаряддям, яке зробить вас спромож-
ними допомагати іншим людям приходити до Христа. 
Зрештою в цьому й полягає обов’язок місіонера. ◼
Автор, родом з Франції, навчається в Юті, США

Знайдіть більше історій від місіонерів, які передчасно  
повернулися додому, в повній версії цієї статті на сайті  
liahona.lds.org або в додатку Євангельська бібліотека.

ПОСИЛАННЯ
 1. “Яка моя мета як місіонера?” Проповідуйте Мою євангелію:  

Путівник для місіонерського служіння, rev. ed. (2018), lds .org/ 
manual/ missionary.



Я граю у волейбол, 
бігаю на короткі 
дистанції і багато 
читаю. 

Якби мені випав вільний день, то я, ймовірно, 
пішла б на узбережжя.

Я народилася в Чикаго, шт. Іллінойс, але 
переїхала до Наву, коли одна сім’я взяла мене 
на виховання. Я не дуже багато пам’ятаю про 
своє життя до того, як мене взяли на вихован-
ня, але пам’ятаю, що не почувалася в безпеці. 
Коли мене взяли на виховання, я відчула себе 
в безпеці. Я рада, що в моєму житті є євангелія. 
Дехто з моїх друзів потрапляв у страшні ситу-
ації, бо не дотримувався наших норм. Я знаю, 
що буду в безпеці, якщо виконую заповіді.

У мене цікава історія того, як я знайшла сім’ю. 
Моя мама заміняла виховательку в дошкіль-
ному закладі, де я знаходилася. Вона гралася 
зі мною і сказала одній з виховательок, що 
забрала б мене додому, бо я така гарна дитина. 
Вихователька відповіла: “Вона тут для усинов-
лення, тож усе можливо!” Моя мама зацікави-
лася цим і усиновила мене й двох моїх братів. 
Це чудово, бо я знаю, що таке не мати сім’ї. 
Тому сім’я для мене має ще більше значення.

Лілі С., 14 років, шт. Іллінойс, США
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Маріо Діас Алонсо

У Чилі, щоб вступити до коледжу, 
необхідно спочатку здати тест, 
який вказує на вашу здатність 

навчатися в певному університеті. 
Я хотів вивчати інженерну справу в 
університеті, розташованому далеко 
від того місця, де я жив. То було дуже 
дорого, тож моя мета полягала в тому, 
щоб отримати якомога більше балів 
на тесті, аби надзвичайно високий ІЛ
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результат дав мені право на отриман-
ня стипендії.

Я знав, де і що я хотів вивчати, і я 
знав, що мені необхідно для досяг-
нення цієї цілі. Я почав готуватися до 
тесту. Я навчався, читав і повторював 
матеріал, однак на пробному тесті я 
все ще на набирав необхідного балу. 
Я звернувся в молитві до Небесного 
Батька і попросив Його розширити 
мої розумові здібності й просвітлити 

розуміння, щоб я міг досягнути своєї 
мети. Я молився про це кожного дня 
упродовж цілого року. Я ходив на 
спеціальні підготовчі заняття в своїй 
школі, і я записався на заняття в одно-
му з інститутів, де також готували до 
того екзамену.

Я кожного дня вивчав Писання 
і жодного разу не пропустив семі-
нарію. Я виконував усі доручення в 
Аароновому священстві й ніколи не 

ВИВЧАТИ, ЧИТАТИ, ПЕРЕВІРЯТИ, 
МОЛИТИСЯ. Знову і знову.
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вчився в неділю, якою б безнадій-
ною не була моя ситуація. Я знав, 
що неділя— це день для Господа, і я 
хотів шанувати її так, як мене нав-
чали батьки. Я знав, що не можу 
допустити того, аби позбавити себе 
благословень, які Небесний Батько 
підготував для мене, особливо коли 
я найбільше їх потребую. Попри все 
це я не набирав необхідного балу на 
пробних тестах.

Усією сім’єю ми молилися і пости-
лися, а мій батько дав мені благо-
словення. Маючи таку духовну та 
іншу підготовку, я пройшов тест. Я не 
лише отримав необхідний бал, але 
й перевищив свою мету, набравши 
найбільше балів із можливих у основ-
ному математичному розділі. Я здобув 
стипендію і пільги, необхідні мені, і 
я зміг навчатися в обраному мною 
університеті.

ОСВІТА ДОПОМОЖЕ ВАМ СЛУЖИТИ
“Mоя порада така: … продовжуйте освіту, де б ви не 
жили, якими б не були ваші інтереси та можливості. 
Визначте, у який найкращий спосіб ви можете служи-
ти сім’ї та суспільству, і добре підготуйтеся”.
Президент Рассел М. Нельсон, “Education: A Religious Responsibility (Освіта: 
релігійний обов’язок)” (духовний вечір в Університеті Бригама Янга— Айдахо, 
25 січ., 2010).

ДОПОМОГА В ЗДОБУТТІ ВАШОЇ ОСВІТИ

Зі своїх юних років я зрозумів, що 
якщо я роблю все, що можу, і виконую 
свої духовні обов’язки в першу чергу, 
тоді Небесний Батько мене благосло-
вить. Події можуть не завжди склада-
тися так, як ми цього очікуємо, однак 
Бог про нас подбає. Я знаю, що лише з 
Його допомогою все стає можливим. ◼
Автор живе в провінції Каутін, Чилі.

Церква надає кілька ресурсів, які допоможуть вам навчатися або здобувати освіту 
по закінченні школи:
• Постійний фонд освіти діє в кількох країнах, допомагаючи сплачувати за 

професійно- технічне навчання. Ви можете поговорити про це зі своїм єписко-
пом чи президентом філії або зайдіть на сайт pef .lds .org.

• Всесвітня програма BYU- Pathway надає за доступну платню вищу освіту в 
режимі он- лайн. Студенти починають з PathwayConnect, річної он- лайн про-
грами, яка дозволяє людям розпочати або повернутися до навчання в універ-
ситеті. По закінченні програми PathwayConnect студенти можуть менше ніж за 
рік здобути сертифікат, який дає право працювати й продовжувати навчання 
для здобуття університетського ступеня—і все за тією ж низькою платою за 
навчання. Зайдіть на сайт byupathway .lds .org.

• Вивчення англійської мови часто може надавати більше шансів знайти кращу 
роботу. EnglishConnect— це програма з вивчення англійської мови, запропо-
нована Церквою, щоб допомогти людям стати більш незалежними в духовно-
му й матеріальному планах в атмосфері, зосередженій на євангелії. Зайдіть на 
сайт englishconnect .lds .org.

• Церковний курс за програмою самозабезпечення, присвячений освіті, 
називається “Освіта для отримання кращої роботи”. Це 12- тижневий курс, 
який проводиться у вашому колі чи окрузі. Знайдіть посібник в Євангельській 
бібліотеці під заголовком Самозабезпечення або на сайті lds .org/ go/ 71857.

ВИВЧАТИ, ЧИТАТИ, ПЕРЕВІРЯТИ, 
МОЛИТИСЯ. Знову і знову.

Без стипендії я б не 
зміг сплачувати за 
навчання в коледжі.
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Старійшина 
Джоні Л. Коч
Сімдесятник

Якщо ви навчитеся любити й цінувати роботу, 
ви також знайдете велике джерело радості.

Кілька років тому я знаходився в аудито-
рії Черчилл- коледжу Кембриджського 
університету в Англії на щорічній зустрі-

чі однієї компанії, на яку я працював. Того 
разу я мав привілей отримати від президента 
цієї всесвітньої компанії та від генерального 
директора нагороду, яку вручали моїй коман-
ді за чудово виконану того року роботу.

Коли керівники цієї всесвітньої компанії, 
яка нараховує 80 тис. співробітників, апло-
дували мені й хвалили нашу команду за 
досягнуті результати, я подумав: “Це, мабуть, 
найкращий день за всю мою роботу!” Атмос-
фера того моменту була хвилюючою.

тісто в паляниці 
й клали паляниці 
в цегляну піч. 
Коли хліб був 

готовий, ми за 
допомогою дере-

в’яної лопати обе-
режно вийняли його. 

Кілька секунд ми чека-
ли, а потім розламали 

паляницю ще теплого 
хліба. Він був надзвичайно 

смачний!
Поміркувавши, я вирішив, 

що отримання нагороди в Кем-
бриджі було моїм другим найкращим 

робочим днем. Найкращий і найщасли-
віший день пройшов у набагато скром-
нішому місці: в маленькій пекарні, де 
не було ні глядачів, ні овацій. Там були 
лише ми з батьком. Того дня він навчив 
мене любити й цінувати роботу й допо-
міг відчути радість від того, що я зробив 
щось власними руками, почавши з 
нуля. Я зрозумів, що сумлінна праця 
приносить задоволення як тілу, так і 
душі.

Робота— це благословення
Коли Господь сказав Адаму і Єві 

“у поті свойого лиця ти їстимеш хліб” 
(Буття 3:19), це звучало, як догана. 
Насправді Він давав їм можливість 

Мій найкращий робочий день!

Я завжди пам’ятатиму білий фартушок і 
пекарський ковпак, які пошила для мене мама, 

та хліб, який ми спекли разом з батьком.

Розламаний хліб
Але потім подумки я повернувся на 40 років 

назад, у свій перший робочий день. Мій бать-
ко був власником пекарні й випікав хліб, який 
постачався до багатьох маленьких базарчиків 
у нашому місті на півдні Бразилії. Коли я був 
малою дитиною, то постійно просив батька 
взяти мене з собою на роботу. Одного дня 
він нарешті погодився!

Мама пошила мені маленький білий 
фартушок і кухарський ковпак, й 
ми з татом пішли до пекарні. 
Ми разом місили й готували 
тісто, вручну формували 
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стабільності. Можливість працювати—це 
благословення від Господа. Якщо ви навчи-
теся цінувати й любити роботу, то знайдете 
щастя й мету в житті, які приходять завдяки 
самозабезпеченню.

Я й досі чую аплодисменти і слова похва-
ли від присутніх в Кембриджському уні-
верситеті, але більш дорогими для мене є 
спогади про день у пекарні з моїм батьком 
і запах тих паляниць хліба, коли їх вийняли 
з печі. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Д. Тодд Крістофферсон, “Роздуми про життя,  

що посвячується”, Ліягона, лист. 2010, с. 17.

Мій найкращий робочий день!

“Ким ти станеш, коли виростеш?” У підлітковому 
віці те запитання найвірогідніше перетвориться 
на таке: “Що ти будеш вивчати в коледжі?”

Пристрасть, честь і мета
Яку б професію ви для себе не обрали, 

на якій би роботі не працювали, прагніть 
виконувати свою роботу пристрасно, 

чесно й маючи мету. Вам слід старанно 
працювати і завжди намагатися дося-

гати найкращих результатів. Таке 
ставлення до роботи допоможе 

вам досягнути матеріальної, 
емоційної та духовної 

відчути радість і 
задоволення від 
того, що вони ста-
нуть самодостатні-
ми, забезпечуючи 
власні бажання і 
потреби.

Багато з нас 
дивиться на роботу 
лише як на спосіб 
забезпечувати себе й 
сім’ю, або, можливо, спосіб 
здобути статус в суспіль-
стві, працюючи на престижній 
роботі. Однак більш важливо, що 
за планом Бога ми маємо працювати, 
аби здобути глибоке відчуття задо-
волення від виконаного завдання, 
створення чогось нового, інновацій, 
покращення того, що вже існує та від 
привнесення чогось цінного для світу, 
в якому живемо.

З огляду на духовний аспект, зосе-
реджене на євангелії життя завжди 
включає роботу. Старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, сказав: “Життя, що 
посвячується, сповнене праці, іноді 
нудної, іноді непрестижної, іноді 
маловдячної, але завжди праця щось 
поліпшує, упорядковує, якось підтри-
мує, надихає, допомагає, здобуває” 1.

У дитинстві вас мабуть питали: 



У Р О К И  З  Н О В О Г О  З А В І Т У

Апостоли є свідками Ісуса Христа— і  

ви також можете ними бути!
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не обов’язково бачити Ісуса фізичними 
очима. Президент Джозеф Філдінг Сміт 
(1876– 1972) сказав: “[Святий Дух]— це 
єдиний спосіб, у який людина може 
насправді пізнати, що Ісус є Христос і що 
євангелія істинна” 3. Це означає, що хоча 
апостоли могли бачити Христа, вони 
знають, що Він є Спасителем завдяки 
Святому Духу!

Ви можете бути свідком
Навіть більш важливим є обіцяння, 

дане вам, що через Святого Духа ви 
можете знати, що Ісус Христос є вашим 
Спасителем (див. Учення і Завіти 46:13). 
Це знання можуть отримати не лише 
апостоли! Хоча вас не покликано бути 
особливим свідком Христа, ви можете 
прагнути здобути свідчення про Христа 
і бути Його свідком для інших людей у 
вашому житті. Ви можете виконувати 
наказ, даний Спасителем Петру: “Ти ж 
колись, як навернешся, зміцни [братів 
і сестер своїх]” (Лука 22:32). ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Gordon B. Hinckley, “Converts and Young Men”, 

Ensign, May 1984, 50.
 2. Див. Бойд К. Пекер, “Свідчення”, Ліягона, трав. 

2014, с. 97; див. також Лоренцо Сноу, “Явлення 
Спасителя”, Ліягона, вер. 2015, с. 80.

 3. Joseph Fielding Smith, Answers Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols.  
(1957–1966), 3:31.

 4. Див. також Джеффрі Р. Холланд, “Вірую,  
Господи”, Ліягона, трав. 2013, сс. 93–95.

Особливі свідки
Коли ви відстоюєте правду в подібній 

ситуації, вас можна назвати “свідком”. У 
наведеному прикладі ви є свідком хоро-
шого імені вашої подруги. Саме як ви 
можете бути свідком для своєї подруги, 
Бог покликав пророків і апостолів бути 
особливими свідками Свого Сина Ісуса 
Христа. Апостоли, “отримавши певні 
повноваження і обов’язки, ідуть” 1 навча-
ти, свідчити і служити, будучи “особливи-
ми свідками імені Христа в усьому світі” 
(Учення і Завіти 107:23).

Невдовзі після воскресіння Христа 
апостолів було покликано стати Його 
свідками (див. Дії 1:8). Вивчаючи книгу 
Дії в Новому Завіті, ви можете читати в 
багатьох місцях про те, як апостоли свід-
чили, що Ісус Христос є Сином Бога (див. 
Дії 2:36; 5:27–32; 10:36–44). Апостоли в 
наш час продовжують це робити у своєму 
покликанні особливих свідків. Просто 
послухайте будь- який виступ з генераль-
ної конференції, і ви побачите, як вони 
свідчать про Христа.

Святий Дух свідчить про Христа
Деякі з апостолів Нового Завіту були з 

Христом, коли Він був на землі, й бачили, 
як Він зійшов на небеса (див. Дії 1:9–11), 
і апостоли в наш час можуть бачити 
Христа 2. Однак, щоб бути Його свідком, 

Апостоли є свідками Ісуса Христа— і  

ви також можете ними бути!
Як стати свідком Ісуса Христа
• Майте “бажання повірити” (Aлма 32:27)4.
• Дізнавайтеся про Спасителя з Писань.
• Моліться і просіть, щоб Святий Дух підтвердив 

вам, що Христос є вашим Спасителем.
• Вивчайте Новий Завіт і позначайте місця,  

де апостоли свідчать про Нього.

Хезер Уайт Клерідж
Співробітник редакції  
церковних журналів

Уявіть, що 
ви разом 
з подру-

гою обідаєте 
в школі. Ваша 
подруга збира-
ється відкрити 
шоколадний 
батончик, коли 
хтось підходить 
і звинувачує її в 
тому, що вона 
його вкрала і 
вимагає “повер-
нути”. Ви були 
поруч з подру-
гою, коли вона 
купувала цукер-
ку, тож хоча ви 
й хвилюєтеся, 
однак кажете 
обвинувачу, що 
ваша подруга 
не злодійка.
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Хоча я боявся переїжджати 

в північну частину Чилі разом 

зі своєю сім’єю, пустеля стала 

для нас обіцяною землею.“ВАМ НЕОБХІДНО  

ЇХАТИ  
ЗВІДСИ”
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оли я читав у Книзі Мормона про те, як Нефій завжди 

підтримував свого батька- провидця, я вважав, що 

більшість молодих людей у Церкві, мабуть є такими, 

як Нефій. Але коли моїй сім’ї потрібно було переїжджати в 

пустелю, мені здавалося, що я більше схожий на Ламана і 

Лемуїла. Мені не хотілося залишати свій дім.

Подібно до Нефія і його братів я “народився від порядних 

батьків” (1 Нефій 1:1). Обоє вони приєдналися до Церкви у 

підлітковому віці, і мама чекала на батька, поки той служив на 

місії. Вони були активними, працелюбними членами Церкви.

Коли я закінчував школу, в нашому регіоні— Консепсьйон, 

Чилі— спостерігався економічний спад. Робочих місць стало 

менше, і батькові було важко знайти роботу. Зрештою він 

почав шукати роботу поза містом.

У пошуках роботи він потрапив до міста Калама, на пів-

ночі країни. Це був шахтарський край. Мій батько— інженер- 

будівельник, і там він знайшов хорошу роботу. Однак він був 

сам і дуже далеко. Ми бачили його лише тоді, коли він міг 

оплатити 32- годинний переїзд автобусом додому.

Через кілька років, упродовж яких ми його бачили два- три 

рази на рік, мама відчула, що настав час змін. Батьки виріши-

ли, що вся наша сім’я має переїхати на північ.

Серхіо Рікельме Сегура

Нам потрібно бути разом з батьком

Мій молодший брат легко сприйняв переїзд. І моя старша 

сестра, яка навчалася в коледжі, показала мені гарний приклад.

“Я пожертвую своїм навчанням,— сказала вона.—  Нам 

потрібно бути разом з батьком”.

Усі підтримали рішення переїжджати, окрім мене. Я також 

хотів бути разом з батьком, однак не хотів робити зміни і йти 

на особисті жертви. У мене були друзі, я знав своє оточення, 

мені подобався мій стиль життя, і я хотів навчатися в коледжі 

в місті Консепсьйон. Я робив усе можливе, аби переконати 

маму, що нам не слід їхати.

Нарешті вона сказала: “Синку, твій батько самотній. Він 

хоче, щоб ми були з ним. Я хочу, щоб ти це зрозумів, але ти 

надто зосереджений на собі”. Потім вона запевнила мене: “У 

нас там будуть можливості”.

У серці я знав, що вона має рацію, хоча мій розум опирав-

ся цьому. У мене в той час не було міцного свідчення, втім я 

вирішив молитися про те, чи слід мені їхати разом із сім’єю. 

Я отримав чітку відповідь: “Вам потрібно звідси їхати”. Мені 

було сумно, однак я сказав батькам, що їду.

К
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А де ж дерева?

Консепсьйон— зелений район. Там росте багато дерев. 

І випадає 127 см дощів на рік. Антофагаста— це місто побли-

зу Калами, куди ми переїхали. Там випадає лише 0,25 см 

дощів на рік.

Найгіршим моментом у процесі переїзду для мене стала 

сама подорож. Оскільки ми переїжджали на північ автобусом, 

спостерігати за переходом від зеленого до коричневого було 

болісно. Я думав: “А де ж дерева? Де корови у селах? Усе, що я 

бачив—це земля, каміння і пагорби.

Дійсно, північ Чилі—це пустеля, то чого ж я сподівався? Я 

згадав, що відчували Ламан і Лемуїл, коли сім’я Легія залиши-

ла землю успадкування і попрямувала у пустиню.

У мене було багато побоювань, коли ми прибули до Анто-

фагасти. А що буде, якщо я не знайду друзів? А що буде, якщо 

я не звикну до цієї місцевості? А що буде, якщо мої сподіван-

ня на майбутнє не справдяться?

Як виявилося, мені не слід було хвилюватися. Мама мала 

рацію стосовно можливостей, які на нас чекали— особливо 

це стосується духовних можливостей.

Серхіо розмовляє з друзями в інституті.
До нашого переїзду євангелія не була для мене пріорите-

том. Господь був на задньому плані. Але в Антофагасті в моє-

му житті з’явилися люди, які допомогли мені побачити красу 

євангелії. Я отримав допомогу від особливих провідників 

священства. Я знайшов друзів, які стали для мене скарбом. 

Моє духовне життя повністю змінилося.

Я вдячний, що послухався маму. Я вдячний, що Господь 

відповів на мою молитву. І я вдячний, що мав сміливість 

переїхати на північ зі своєю сім’єю.

Тут, у пустелі, я зробив зміни, які допомогли мені стати 

тим, ким я є сьогодні. Тут я взяв зобов’язання жити за євнге-

лією, служити на місії, укласти храмовий шлюб і присвятити 

життя Господу. Тут я взяв зобов’язання, що більше не хочу 

бути, як Ламан і Лемуїл.

Для мене і моєї сім’ї пустеля перетворилася на обіцяну 

землю. ◼

Автор живе в Антофагасті, Чилі.
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Мерілі С. Б. Ейверетт
у переказі Річарда М. Ромні

Шістнадцять! Який чудовий період у жит-
ті! “Нікому не слід бути в цей час на 
самоті”,— подумала я.

Мої мудрі батьки були добрі й завжди давали 
мені хорошу пораду. Моя старша сестра щойно 
вийшла заміж і переїхала з нашого штату. Мій 
молодший брат переймався своїми турботами 
11- річного хлопця. У мене були чудові друзі, і я зна-
ла, що мої церковні провідники щиро піклуються 
про мене.

Але мій старший брат Гарі був моїм повірником. 
Я в усьому рівнялася на нього у свої підліткові роки. 
“Коли б я з ним не поговорила, все ставало більш 
зрозумілим,— казала я собі.—  Я б так хотіла, щоб він 
зараз був тут”.

Але його не було. Він був аж у Японії, на місії 
повного дня.

Незважаючи на те, що я сумувала за Гарі, у мене 
був чудовий день народження. Мама приготувала 
наш традиційний сніданок іменинника, і я отримала 
кілька подарунків перед тим, як іти до школи. Того 
вечора ми всією сім’єю пішли в ресторан на піцу, а 
в кінці їли іменинний торт. Я навіть дозволила собі 

помріяти про те, що буду ходити на побачення, 
водити машину та робити інші цікаві речі, оскіль-

ки мені уже виповнилося 16 років.
Однак найкращим подарунком того дня був 

лист, надісланий поштою. Гарі не забув про мій 
супер- особливий день! То було ще в ті дні, коли 

у нас не було електронної пошти, тому лист довго 
подорожував, перш ніж дістався з Японії до Каче- Веллі, 
шт. Юта, США. Я була вражена тим, що лист прийшов 
саме в день народження! Лист був написаний від руки, 
завдяки чому я могла сильніше відчувати присутність 
брата, коли читала:

“Люба Мерілі!
Наближається твій серйозний день народження, чи 

не так? Думаю, що коли ти отримаєш цього листа, він 
уже настане. Мені важко повірити, що тобі вже 16! Зда-
ється, що лише кілька років тому ти любила [носити 
свого маленького червоного ковбойського капелюха].

Залишайся милою, чистою і нехай люди завжди 
бачать, що для тебе означає Церква. Якщо ти так 
будеш робити, то ніколи не потрапиш у ситуацію, в 
якій доведеться приймати рішення під тиском своїх 
однолітків. Приклад: У школі кожен знав, що я не 
п’ю і не курю за жодних обставин. Тож мене ніколи 
й не запрошували на вечірку, де подібне відбувало-
ся. Мої друзі знали, що я цього не роблю. …

Якщо люди знатимуть про твої норми, тоді ті 
люди, які мають подібні норми, будуть до тебе тяг-
нутися. Я не маю на увазі, що тобі необхідно розпо-
відати кожному, але вчинки є дуже промовистими. 
Твій дух є дійсно милим, він підходить до твого 
імені. І в тебе чудове почуття гумору. Чудового тобі 
16- го дня народження!” Остання фраза була підкрес-
лена червоним. Я не могла отримати кращого пода-
рунка на день народження! Я перечитувала листа 
знову і знову, поки брат не повернувся з Японії і ми 
нарешті не змогли поговорити віч- на- віч.

Минуло багато років з того часу, як я отримала 
того листа, але я й досі його зберігаю. З тих пір багато 
чого змінилося, але не моя любов до брата. Сьогодні 
я підтримую його не лише як свого брата і друга, але 
як старійшину Гарі К. Стівенсона, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів. Порада, з якою він звертається як 
особливий свідок Христа до всього світу, наповнює 
моє життя додатковою силою, так само, як і лист, 
надісланий на мій 16- й день народження. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

від люблячого брата
Мого старшого брата не було на 
моєму 16- му дні народження, оскільки 
він служив на місії. Втім пораду, яку він 
мені надіслав, я плекатиму все життя.
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Я бачу, як ви знаходите відповіді, відчуваєте скерування і здобуваєте власне  
свідчення про Книгу Мормона і свідчення про Ісуса Христа, знайшовши час 
і місце, щоб у тиші почитати Книгу Мормона.

Читаючи, ви будете зосереджено вивчати уривки цієї цінної книги і зустрінете 
вашого улюбленого Спасителя, Господа Ісуса Христа, майже на кожній сторінці. 
Підраховано, що в тому чи іншому вигляді Його ім’я згадується в середньому раз на 
1,7 віршів 1. Навіть Сам Христос свідчив про її істинність у ці останні дні, сказавши: 
“Як ваш Господь і ваш Бог живий, це є істинним” (Учення і Завіти 17:6).

Я вдячний за запрошення і обіцяння, яке Господь дав через пророка Моронія 
кожному з вас і кожному, хто читає Книгу Мормона: “І коли ви отримаєте їх [Книгу 
Мормона], я б хотів закликати вас, щоб ви запитали у Бога, Вічного Батька, в ім’я 
Христа, чи не істинні вони; і якщо ви питатимете з щирим серцем, із справжнім  
наміром, маючи віру в Христа, Він явить вам правду про це силою Святого Духа” 
(Moроній 10:4; див. також вірші 3, 5).

Істини, які ви знайдете в Книзі Мормона, піднімуть вас і надихнуть. Вони зміцнять 
вашу віру, сповнять вашу душу світлом і підготують вас до майбутнього, яке ви не 
здатні осягнути.

На сторінках книги ви знайдете безкінечну любов і милість Господа, які неможливо 
уявити. Коли ви будете намагатися жити за вченнями, які ви там знайдете, ваша 
радість зросте, ваше розуміння збільшиться і відповіді, яких ви прагнете отримати  
стосовно багатьох викликів смертного життя, будуть відкриті вам. Коли ви 
покладаєтеся на Книгу, ви покладаєтеся на Господа. ◼
З виступу на жовтневій генеральній конференції 2016 р.

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

Що ви знайдете в 
Книзі Мормона?

Старійшина Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів
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Його було покликано  
служити молодим  

місіонером в  
Японській 

Фукуокській 
місії.

З 2004 по 2007 рік він  
служив президентом  
Японської 

Нагойської місії.

Народився 6 
серпня 1955 року в 
Каче-Веллі,  
шт. Юта.

Коли йому було 11 років, 
батько  
врятував його,  
не давши ненароком наступити 
на сплячу гримучу змію.

У квітні 1979 року уклав шлюб з 
Лесою Джин Хіглі 

в храмі Айдахо- Фоллз. 

Здобув ступінь бакалавра з 
управління  

бізнесом  
в університеті  
штату Юта.

Має  
чотирьох  

синів.

Був співвласником 
компанії з виробництва 
спортивних тренажерів, де до 
2008 року працював президентом 
і виконавчим директором.

Любить  
кататися  
на лижах, сноуборді  
та ходити в походи.

Жив у  
Азії  

понад 9 років  
свого життя.

Називає свою 
дружину 
“сонячним 
світлом свого 
життя”.

Юнаком він часто ходив 
з батьком відвідувати 

вдів,  
які були в приході,  

та служити їм.

Покликаний 
апостолом у 
жовтні 

2015 року.

За його словами, 
покликання 
до Кворуму 
дванадцятьох стало 
для нього “приголо-
мшливим досвідом”.

ГАРІ Е. СТІВЕНСОН
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ДОРОСЛІЙ МОЛОДІ

ВИ ПОВЕРНУЛИСЯ З 
МІСІЇ ПЕРЕДЧАСНО?
Якою б не була причина, 

ви можете й надалі 
насолоджуватися 

благословеннями євангелії.

с. 42

МОЛОДІ

ВИ МОЖЕТЕ БУТИ 
СВІДКОМ ІСУСА 

ХРИСТА.

с. 56
ОСОБИСТЕ ОДКРОВЕННЯ

НАСЛІДУВАТИ 
ПРИКЛАД НЕФІЯ.

с. 58
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ 
ХРИСТИЯНИНОМ?

Д12



Як ти можеш бути 

піонером?
Див. сс. Д7 і Д10
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Ділитися 
В І Д  П Е Р Ш О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Президент 
Даллін Х. Оукс
Перший радник 

у Першому 
Президентстві

Нам необхідно, щоб кожен член 
Церкви допомагав нести євангелію у світ.

Ось кілька способів того, як ви можете 
допомагати:

1. Любити всіх, як братів і сестер,  
як того навчав Ісус.

2. Дотримуватися заповідей,  
аби бути хорошим прикладом.

3. Молитися, щоб знати, хто готовий 
навчатися євангелії і як ви можете 
ділитися нею з ними.

4. Допомагати іншим більше  
дізнатися про Ісуса Христа.

Місіонерська робота означає з любо-
в’ю ставитися до інших та допомагати 
їм. Як би інші люди не реагували, ви 
будете успішним місіонером, якщо  
ділитеся євангелією з любов’ю! ●
Адаптовано зі статті “Ділитися відновленою  
євангелією”, Ліягона, лист. 2016, сс. 57–60.

євангелією
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Спаситель Ісус Христос заповідав своїм учням ділитися 
євангелією з усіма людьми на землі. Він сказав:  

“Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!” (Maрк 16:15).
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Ділитися з любов’ю
Як ви можете виявляти свою любов сьогодні?
Біля кожного малюнка поставте відповідний 

номер з виступу президента Оукса.
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Молитва з 
ФІЛІПОМ
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Ширлі Еспада Річі
(Ґрунтується на справжніх подіях)

“Молися завжди” (Учення і Завіти 19:38).

Джозеф уперше був вдома у Філіпа. Вони гарно 
проводили час, будуючи з картону космічний 

корабель. Вони навіть намалювали на ньому диво-
вижне полум’я. Коли мама Філіпа покликала їх на 
обід, Джозеф пішов за Філіпом на кухню.

“Я скажу благословення”,— сказав Філіп.
Що це означає? Джозеф не знав. Він дивився на 

Філіпа і його сім’ю, як вони торкнулися свого лоба, 
потім середини грудей, потім ліворуч, а потім 
праворуч. Джозеф ніколи раніше не бачив, 
щоб хтось так робив.

Філіп простягнув руку. Джозеф  
озирнувся і побачив, що вся сім’я 
Філіпа трималася за руки, схиливши 
голови. Чи вони будуть молитися? 
Оце вони й називають “сказати 
благословення”? — думав Джозеф.

Джозеф не хотів ображати почут-
тя Філіпа, тож узяв його за руку. Батько 
Філіпа взяв Джозефа за другу руку, а потім 
почав молитися.

“Благослови нас, о Господи …”
Перш ніж сісти, Філіп і його сім’я торкнулися лоба, 

і грудей, як і перед тим.
Коли Джозеф прийшов додому, мама запитала, 

як минув день.
“Чи гарно ти провів час?”—  запитала мама.
“Так”,— спокійно відповів Джозеф. Він дійсно 

гарно провів час. Космічний корабель був дивовиж-
ним, і гамбургери були смачними. Але його щось 
непокоїло.

Мама пильніше на нього поглянула. “Здається, 
у тебе щось не так. Що сталося?”

“Ну …”
У Джозефа було так багато запитань! Він постійно 

думав про ту молитву. Чому вона відрізнялася від 
того, як молиться він зі своєю сім’єю?

“Mамо,— запитав він,— як ти молилася до того, 
як приєдналася до Церкви?” Джозеф розповів їй, 
як моляться в сім’ї Філіпа.

“Схоже, що вони католики, як і я колись,— сказала 
мама.—  Вони руками робили знак хреста. Бачиш, як 
це схоже на хрест? Це нагадування, що Ісус помер 
за нас”.

Джозеф усміхнувся. “То й Філіп вірить у Христа?”
“Саме так,—сказала мама.—  Чи пам’ятаєш ти, що 

батько Філіпа сказав у молитві?”
Джозефу треба було про це подумати. “Він  

подякував Богові за дари, які Він нам дає, … і казав 
про Христа!”

“Ти бачиш?—  сказала мама з 
усмішкою.—  Ми не так сильно відріз-

няємося. Я рада, що ти міг молитися із 
сім’єю Філіпа”.

Через кілька днів Філіп прийшов 
погратися до них. Вони гралися у 
дворі, коли тато покликав їх на обід. 
У животі у Джозефа бурчало, коли 

вони бігли до кухні.
“Я такий голодний!”—сказав Джозеф.

“Я також”,— сказав Філіп.
Усі сіли навколо стола. Філіп сів біля Джозефа. 

Філіп перехрестився і взяв Джозефа за руку.
“Ось як ми молимося в нашому домі,— сказав 

Джозеф.—  Ми складаємо руки, заплющуємо очі,  
схиляємо голову і молимося”.

“Ось так?”
“Ось так”.
“Це легко”,— сказав Філіп.
Джозеф заплющив очі і усміхнувся. Він був радий, 

що може помолитися зі своїм другом. ●
Автор живе в шт. Каліфорнія, США.

У мене в школі є друзі, які є католиками 
і мусульманами. Ми найкращі друзі, бо 
саме так Ісус хоче, щоб ми ставилися 
одне до одного.
Елізабет А., 8 років, Вест- Мідлендс, Англія

Що означає 
“сказати 

благословення”?
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Багаті на 
добрі вчинки
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Ця сторінка доповнює сторінку 108 посібника  
За Мною йдіть—для окремих осіб і сімей.

Прискилла зі своїм чоловіком 

заробляла на життя виготовленням 

наметів. Вона разом з чоловіком 

навчала євангелії. Можливо, в 

їхньому домі проводилися цер-

ковні збори. (Див. Дії 18:26).

Лідія продавала фарбу 

червоно- фіолетового 

кольору. Вона відчула Духа 

і вирішила охриститися. Учні 

Христа зупинялися у неї вдо-

ма, коли вони подорожували. 

(Див. Дії 16:14–15).

Тавіта допомагала бідним 

і шила одяг та плащі нуж-

денним. Коли вона 

померла, Петро 

повернув її до 

життя. (Див. Дії 
9:36, 39–40). ●

Ці три жінки з Нового Завіту допомагали 
людям. Прочитайте, що вони робили; потім 
поєднайте відповідні малюнки. Що ви можете 
зробити аби допомогти комусь сьогодні?
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Слова і музика: Рут М’юір Гарднер
Аранж.: Ванья І. Уоткінс

(Спрощений варіант)
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Ці члени Церкви 

вітають одна одну 

за камбоджій-

ською традицією, 

яка називається 

сампхін. Чим вище 

підняті ваші руки, 

тим більшу повагу 

ви виявляєте.

Ось Книга Мормона 

камбоджійською мовою. 

Камбоджійська мова 

називається кхмер. Її 

алфавіт нараховує 74 

літери— це найбільший 

алфавіт у світі!

Ми приїхали в 
Камбоджу. Ось про  

що ми дізналися!

Привіт з 
Камбоджі!

Більшість дітей у 

Камбоджі їздять до 

школи і в церкву 

на мотоциклах 

разом з батька-

ми. Або вони 

можуть сісти 

в тук- тук—

візок, приче-

плений до 

мотоцикла.

Камбоджа—  

це країна у 

Південно- Східній 

Азії. У ній живе 

майже 15 млн. 

чоловік, 14 тис. 

з яких— члени 

Церкви.

Привіт, я—
Пауло. А 

це—Марго.
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У більшості камбоджійських страв використовується 

прахок—кисло- солона паста з риби. Ці члени Церкви 

приготували велику каструлю супу, щоб разом поїсти 

в центрі колу між сесіями генеральної конференції.

Багато дітей Початкового товари-

ства в Камбоджі є єдиними христи-

янами в своїй школі. Це тому, що 

більшість людей у Камбоджі сповіду-

ють релігію, яка називається буддиз-

мом. Їхня релігія навчає, що треба бути чесними, миролюбними 

і мудрими. Ось знаменитий буддійський пам’ятник у Камбоджі, 

на який приїжджають подивитися люди зі всього світу.

Познайомтеся з деякими наши-
ми камбоджійськими друзями!

Ви з Камбоджі? Пишіть 
нам! Ми будемо раді 

отримати вашого листа!

Минулого року Президент 

Нельсон оголосив, що перший у 

Камбоджі храм буде споруджено 

в Пном- Пені, столиці цієї краї-

ни! Храм допомагатиме сім’ям, 

таким, як ця, запечататися 

разом навіки.
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Дякуємо за те, що 
подорожували з нами 

Камбоджею! Побачимося 
наступного разу!

Я дуже щасливий, коли 
слухаюся Бога.
Сінет Б., 6 років, 
Кампонг- Том, 
Камбоджа

Після того як місіонери 
провели у нас вдома зі 
мною бесіди, я охристила-
ся і дуже щаслива!
Сіна Б., 8 років, 
Кампонг- Том, 
Камбоджа
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Джессіка Ларсен
(Ґрунтується на справжніх подіях)

Жовтень 2018 року, Пномпень, Камбоджа

М ара застібнула спідницю й поглянула в дзерка-
ло. Було дивно одягати церковний одяг в субо-

ту, але то була особлива субота. То була генеральна 
конференція!

“Ти рада, що ми будемо дивитися сесію для 
жінок?”—  запитала Mak (мама). Вона швидкими, але 
ніжними рухами розчісувала Марі волосся. “Я хочу, 
щоб ти спробувала послухати так довго, як можеш”.

“Так! Я сподіваюся, що вони будуть розповіда-
ти історії про піонерів!” Марі вони подобалися 
найбільше.

“Можливо будуть,— сказала Mak.—  А чи ти знаєш, 
що твій тато піонер?”

Мара була збентежена. Її тато ніколи не тягнув 
ручний візок.

“Як він може бути піонером?”— запитала вона.
Mak кивнула головою в бік вікна, у бік річки. “Він 

там рибалив, коли зустрів місіонерів. Він першим у 
його сім’ї охристився,— сказала Mak.—  Ось так він став 
піонером! А тепер ходімо й пошукаємо твою бабусю”.

Yiay (бабуся) чекала на них біля кімнати. Сім’я 
Мари та її дідусь з бабусею жили разом. Yiay допо-
магала піклуватися про Мару після школи, коли 
батьки були на роботі. Зараз Yiay стояла біля 
мопеда— великого моторизованого скутера, який 
возив їх по місту.

“Церква в Камбоджі існує лише 25 років,— сказала 
Mak Марі, відкриваючи двері й вивозячи мопед на 
вулицю. Тож ми всі— піонери. Навіть ти!”

“Як я можу бути піонеркою?” Мара думала про це, 
сідаючи на мопед. Mak керувала мопедом. Yiay сиділа 
позаду, а Мара між ними. Мара міцно трималася, коли 
вони петляли людними вулицями.

Коли вони проїжджали повз кафе, то відчули силь-
ний запах чаю. Майже всі в цій країні п’ють чай. 
Однак Мара не п’є. Вона дотримується Слова мудро-
сті. Мара усміхнулася. Це те, що робить її піонеркою!

Коли мопед повернув за ріг, Мара побачила wat, 
буддистський храм. Червоний гостроверхий дах 
височів над іншими будівлями. Монахи з поголеними 
головами в помаранчевому одязі навчалися у подвір’ї. ІЛ
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Мара—піонерка
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Мара знала, що більшість людей в Камбоджі— 
буддисти. Вони не вірять в Ісуса Христа. Але Мара 
вірила. “Це також робить мене піонеркою”,— думала 
Мара. І сьогодні вона буде слухати пророка!

Коли мопед повернув до паркувального майданчика 
біля церкви, Мара побачила, що прибуло багато жінок. 
Хтось ішов пішки, хтось їхав на мопеді. Хтось приїхав 
на tuk tuks, невеликих візках, причеплених до мотоци-
кла. Багато жінок були одягнуті в сукні або в однотон-
ні спідниці, як і Мара. А дехто одягнув sampots, красиві 
довгі спідниці, пошиті з візерунчастої тканини.

Maра, Mak і Yiay сиділи в каплиці з іншими жінка-
ми. Насправді конференція відбулася тиждень тому, в 
Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, США. Але зараз люди в Кам-
боджі зможуть подивитися трансляцію кхмерською 
мовою. Вдома Мара розмовляє як англійською, так і 
кхмерською мовами, і вона також вивчає французьку 
в школі. Але багато камбоджійців розмовляють лише 
кхмерською.

Перший промовець не розповідала жодних історій 
про піонерів. Але потім другий промовець розповіла ІЛ
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На жовтневій генеральній конференції 2018 року Прези-
дент Рассел М. Нельсон також оголосив, що у Камбоджі 
буде збудовано храм.

історію про те, як долала крутий підйом ґрунтовою 
дорогою з школи додому. Та дорога називалася 
“хлопчачою стежкою”, і часом вона знімала черевики 
та йшла босоніж. Вона хотіла робити щось важке, 
аби бути, як піонер! Мара усміхнулася, думаючи про 
все, що вона робить, як піонер.

Останнім промовцем був пророк. Він стояв такий 
високий. Мара слухала з особливою увагою. “Я 
запрошую вас прочитати Книгу Мормона, починаю-
чи зараз і завершивши читання в кінці року,— сказав 
він.—  Небеса відкриються для вас. Господь благосло-
вить вас”.

Мара знала, що буде нелегко прочитати всю Книгу 
Мормона. Вона поглянула на жінок навколо себе. Усі 
вони прийняли рішення іти за Ісусом. Усі вони при-
йшли цього вечора почути пророка. Вона ітиме за 
пророком, як і вони. Вона буде піонеркою! ●
Автор живе в штаті Техас, США.
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Марісса Віддісон
Співробітник редакції  
церковних журналів

Я–християнин!

Коли я охристився і був  
конфірмований, я взяв на 

себе ім’я Христа.
Це означає, що  

я прийняв рішення іти  
за Ним і буду намагатися  
робити те, що правильно.

Я— християнин! Я вірю, що Христос— 
Єдинонароджений Син Божий—

Князь миру, Добрий пастир,  
Хліб життя, Святий.

Я— християнка! Я щодня читаю Писання і вивчаю Його життя,
Його чудеса, Його вчення, Його вічну жертву.

Я— християнин! Я хочу, щоб увесь  
світ знав, що Ісус помер за всіх людей.

Завдяки тому, що Він віддав за нас Своє життя,  
ми будемо знову жити!

Я—християнка! Коли моя душа болить 
через гріх або земні турботи,

я звертаюся серцем до Ісуса і знаю,  
що Він поруч.
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Словом “християни” 
вперше назвали в 
Новому Завіті людей 
з міста Антіохія, які 
були послідовниками 
Ісуса. Ви можете 
прочитати про них 
в книзі Дії 11:26.

Я–християнин!

Я— християнин! Я використовую все, що 
маю, аби допомогти своїм друзям у скруті.

Я намагаюся робити те, що зробив би 
Христос; я за Ним іду.

Я— християнин! Я згадую 
Христа у спосіб, про який 

Він нас просив:
я кожного тижня приймаю 

причастя і обіцяю бути 
вірним.

Я— християнин! Навіть коли ніхто 
не бачить, я залишаюся чистим.
Я чесний, відважний і чеснотний. 
Ви можете покладатися на мене.

Я— християнин! Я прощаю тих,  
хто приймає хибні рішення.
Я радо вітаю мир і дружбу і  

допомагаю людям мати добрі стосунки.

Я— християнин! Я 
люблю Ісуса Христа 
всім своїм серцем.  

Це правда!
А тепер ваша черга. 

Будь ласка, розкажіть, 
що означає бути хри-
стиянином для вас! ●



Ребекка Хогг  
і Ерік Б. Мердок

(Ґрунтується на справжніх подіях)

“Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує; 
але будь зразком для вірних” (1 Tимофію 4:12).

Олівер не міг дочекатися, коли мине тиждень. 
Наступного тижня настане великий день, яко-

го він чекав з чотирьох років. Він буде христитися.
Олівер так радів хрищенню, що хотів кричати 

про це з дахів, аби вся Англія почула! Він не міг 
дочекатися, щоб розповісти про все у школі своєму 
другові Ділану.

“Я не можу в це повірити. День хрищення нареш-
ті майже настав,— сказав Олівер.—  Все буде просто 
неймовірно!”

“Я думав, що христять лише немовлят”,—Ділан 
збентежився.

“Дітям має бути щонайменше вісім років, щоб 
охриститися в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів,— сказав Олівер.—  Це моя Церква”.

Олівер хотів 
кричати про це 
з дахів, аби вся 
Англія почула!
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“Ти прийдеш на 
моє хрищення?”
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“Класно”,— сказав Ділан.
Раптом Оліверу прийша ідея. “Чи ти хочеш прийти 

на моє хрищення?”
“Звичайно,—сказав Ділан.—  Але мені потрібно 

спочатку запитати в батьків”.
“Гаразд!”
Олівер так радів, що Ділан можливо прийде на 

хрищення. Це підказало йому ще одну ідею. “Я не 
хочу, щоб на хрищенні був лише один друг. Я хочу 
запросити якомога більше людей!” Олівер поквапився 
додому і розповів мамі про свій план.

У пісну неділю перед хрищенням Олівер почав 
здійснювати свій план. Він розпочав зі свідчення на 
трибуні; потім він сказав: “Наступної суботи я хрищу-
ся, і я хочу щоб усі прийшли! Чи могли б ви запроси-
ти всіх, кого знаєте і хто не є членом Церкви, або хто 
не ходить до Церкви, на моє хрищення?” Він відчував 
себе місіонером. Йому дійсно подобалося те відчуття!

Упродовж наступного тижня Олівер запрошував 
друзів, членів сім’ї та вчителів на своє хрищення.

“Для мене дуже важливо, щоб ви прийшли!”—казав 
він їм.

З наближенням суботи Олівер почав міркувати, 
скільки ж людей дійсно прийде. А якщо вони всі над-
то заклопотані або не захочуть прийти?

Він промовив коротку молитву, щоб прийшло хоча 
б кілька людей, яких він запросив. Потім він перестав 
хвилюватися про те, хто зможе прийти. Він знав, що 
зробив добре, просто запросивши їх. Крім того, най-
важливіше, що мало статися того дня— це хрищення.

Коли Олівер прийшов до церкви в день хрищен-
ня, він не міг повірити своїм очам. Прийшло багато 
друзів, щоб підтримати його. Він навіть бачив бага-
тьох людей, яких не знав. Він помахав рукою, коли 
прийшов Ділан з батьками.

Коли настав час хрищення, Олівер увійшов у теплу 
воду. Тато взяв його за руку так, як вони і тренували-
ся. Потім він промовив коротку христильну молитву 
і занурив Олівера у воду. Перш ніж Олівер це усвідо-
мив, він уже стояв на ногах. З нього стікала вода і він 
усміхався. Він знав, що наслідує приклад Ісуса.

Після того, як Олівер переодягнувся у сухий одяг, 
його тато і кілька інших чоловіків конфірмували його 
членом Церкви і дали йому особливе благословення, 
в якому вони запросили його прийняти Святого Духа. 
Після того Олівера запитали, чи він хоче поділитися 
своїм свідченням.

“Дуже дякую, що ви прийшли підтримати мене 
в цей особливий день. Для мене це так важливо,— 
сказав Олівер.—  Я вдячний за хрищення і я вірю, 

що це—Церква Христа на землі”.
Після того люди підходили, щоб привітати 

Олівера.
“Дякую, що ти мене запросив!—  сказав Ділан.—   

У мене були хороші відчуття всередині”.
“Усі були такими добрими,—  сказала мама 

Ділана.—  Ми відчували, що нам тут раді”.
Того вечора тато сів на краю ліжка біля Олівера. 

“Який чудовий день!”—  сказав тато.
Олівер кивнув. “Я радий, що розділив його зі  

своїми друзями”. ●
Автори живуть у Кенті, Англія, і в штаті Юта, США.
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Старійшина Д. Тодд Крістофферсон і сестра Кеті Крістофферсон 

відвідали членів Церкви на Філіппінах. Це країна, яка 

складається з більше ніж 7 тис. островів. І в ній живе понад 

770 тис. членів Церкви!

Старійшина 
Крістофферсон 

відвідує Філіппіни

А П О С Т О Л И  П О  В С Ь О М У  С В І Т У
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“Саме незначні 
речі спричиняють 
величезні зміни в 

житті людей  
і сімей.”

Багато членів Церкви з Філіппін— 

особливо молодих жінок— служать на місії. 

Старійшина Крістофферсон сказав, що всім 

добре відома їхня здатність вивчати мови.

Будьте добрими і допомагайте 
іншим. Це називається 
служінням.
Живіть за євангелією— повною 
мірою!
Діліться євангелією з іншими.

Апостоли подорожують 
по всьому світу, щоб 

служити людям і навчати 
їх про Ісуса Христа.

Старійшина Крістофферсон сказав, що якщо ви відвідаєте 

Філіппіни, то повернетеся додому з усмішкою на обличчі.
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Старійшина 
Крістофферсон 

навчав:
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Знайдіть!
Марія і Деніел з Філіппін люблять допомагати своїй lola (бабусі). Сьогодні вони по черзі штовхають  

її інвалідний візок по парку, поки вона розповідає їм про місіонера, який її охристив. Чи зможете ви знайти 9 речей,  

які Марія та Деніел колись зможуть використати на місії.

краватка нарядні туфлі

щоденник

зубна щітка

чашка
нарядні туфлі

Писання

ручка
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збірник гімнів
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Покажи й розкажи

Я хочу ділитися 
з усіма.

Верлен К., 8 років, 
Тарлак, Філіппіни

К оли я була 
маленькою, то 

боялася води. Хоча 
люди й казали мені, 
що не слід боятися, 
я все ж боялася. 
Місіонери розповіли 
мені, що Ісус Христос 

охристився, щоб показати приклад, і я 
відчула, як мій страх зник. Коли я охри-
стилася, то відчула велику радість.
Сара Т., 11 років, Іль- де- Франс, Франція

Я люблю дарувати обійми  
іншим людям.

Ітан Л., 6 років, Окситанія, ФранціяЯ — Божеє 
дитя, Він 

любить мене.
Наомі К., 3 
роки, провінція 
Східне Касаї, 
Демократична 
Республіка 
Конго

П огляньте, що ми зробили  
для саду доброти!

Абнахія і Ятцель Г., 5 і 7 років, 
Пуерто- Ріко

Альжбета К., 7 років Злінський 
край, Чеська Республіка

У мене є 
подруга, з 

якою я познайо-
милася на пляжі 
під час канікул. 
Дружба— це 
чудовий дар 

від Небесного Батька!
Терезка Ж., 6 років, Злінський 
край, Чеська Республіка
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“Ви маєте взяти на себе імʼя Христа, 
яке є Моїм іменем” (3 Нефій 27:5).

Я народився на Фіджі. Мої батьки не 
були членами Церкви, однак вони 

ходили до іншої церкви.
Коли я виріс, то одружився зі своєю 

дружиною Анітою. Вона була членом 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів. Вона постійно запрошувала місіоне-
рів зустрітися зі мною.

Одного дня я сказав, що вони можуть 
приходити на вечерю наступні три дні. Я 
сказав, що вони мають використовувати 
лише Біблію, аби відповісти на мої запи-
тання. Їхні відповіді були бездоганними. На 
третій день вони поставили запитання мені.

“Якби у вас був продуктовий магазин, як 
би ви його назвали?”

“Я б назвав його Продуктовий магазин 
сім’ї Ваколо, бо це мій магазин”,— відповів я.

“А на честь кого слід було б назвати 
церкву?”— запитали вони.

То було чудове запитання. І я знав від-
повідь своїм серцем і душею. Істинну Цер-
кву буде названо іменем Ісуса, бо це Його 
Церква. І Церкву Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів було названо Його іменем!

У мене ще було лише одне запитання: 
“Коли я можу охриститися?” Це сталося 
через тиждень.

Під час хрищення я взяв на себе ім’я  
Ісуса Христа. Це означає, що я став чле-
ном Його Церкви і пообіцяв іти за Ним. 
Кожного дня я докладаю найкращих 
зусиль, щоб жити так, як Він. Я знаю, що 
це істинна Церква Ісуса Христа. ●

Це ЙОГО Церква
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Старійшина 
Теніела Б. 

Ваколо
Сімдесятник

С І М Е Й Н И Й  П Р О Д У К Т О В И Й  М А Г А З И Н
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Ісус наказав ділитися 
євангелією

О П О В І Д А Н Н Я  З  П И С А Н Ь
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Після того як Ісус помер, він воскрес і прийшов до Своїх учнів. Він 
наказав їм навчати людей, що слід виконувати заповіді й христитися.
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Петро тепер був пророком, який керував Церквою на землі.  
Ісус пообіцяв, що Святий Дух буде з ними.
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Після того як Ісус навчав Своїх 
учнів, Він повернувся на небеса.

Учні почали подорожувати і 
навчати людей у різних країнах.
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Читайте, чого навчав Ісус, у Євангелії від 
Матвія 28 та в книзі Дії 1.

Я також можу ділитися євангелією. Я можу  
бути хорошим другом і відстоювати правду! ●
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Р О З М А Л Ь О В К А

Ісус хоче, щоб я ділилася 
євангелією
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Ісус наказав своїм учням нести євангелію “по 
цілому світові” (Maрк 16:15). Номер журналу за цей місяць 
може дати вашій сім’ї ідеї того, як ділитися євангелією там, де 
ви живете. Якщо кожна людина, яка має цей журнал, поділить-
ся євангелією лише з однією сім’єю, уявіть скільки людей у 
світі дізнається про Ісуса! Ось запитання, які ви можете обгово-
рити, читаючи кожну історію:

• Чи є людина, яку наша сім’я може запросити до Початко-
вого товариства, на хрищення або на церковний захід?

• Що може робити наша сім’я у цьому місяці, щоб ділитися 
євангелією за допомогою власного прикладу?

• Чи знають наші друзі й сусіди, що ми християни?

Усією сім’єю ставте позначки в кожному оповіданні, коли 
йдеться про те, що хтось ділиться євангелією. Потім складіть 
місіонерський план вашої власної сім’ї. І розповідайте нам, як 
усе відбувається!

Давайте наповнимо світ добротою!
Друг

New Friend section
50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150 
USA
liahona@ ldschurch .org

Шановні батьки!
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Д2 Від Першого Президентства: Ділитися 

євангелією

Д4 Молитва з Філіпом

Д6 Багаті на добрі вчинки

Д7 Музика: Щоб піонером стать!

Д8 Привіт з Камбоджі!

Д10 Мара—піонерка

Д12 Я— християнин!

Д14 Ти прийдеш на моє хрищення?

Д16 Апостоли по всьому світу: Старійшина 
Крістофферсон відвідує Філіппіни

Д18 Покажи й розкажи

Д19 Це Його Церква.

Д20 Оповідання з Писань: Ісус наказав ділити-
ся євангелією

Д23 Розмальовка: Ісус хоче, щоб я ділилася 
євангелією

На обкладинці журналу Друг
Ілюстрація Гая Френсіса

Знайдіть приховану всередині 
Ліягону!




