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Діти, що потрапили під 
вплив порнографії— як 

любов може 
допомогти, с. 36

Ясність євангельської 
перспективи, с. 12

5 способів, у які Ісус  
захищає дітей, с. 18

Святкування 100 років 
храмових благословень у 

Тихоокеанському регіоні, с. 28
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Ось кілька фактів про Мадагаскар та Церкву 
в цій країні:

Корінних племен 
на острові

Членів Церкви

Церковних 
підрозділів

Мільйонів 
людей живе на 
Мадагаскарі

Першого малагасійського 
члена Церкви було охри-
щено в Бордо, Франція

П’ять чоловік було охри-
щено й конфірмовано

Створено першу місію

5
Основних впливо-
вих культур: поліне-
зійська, арабська, 
азійська, африкан-
ська і французька

2
Офіційні мови: 
малагасійська і 
французька

Організовано перший кіл
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26
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Ісус любить 
наших дітей
Я подовгу думаю про наших дітей. Я люблю дітей 

у колі своєї сім’ї та друзів. Крім того, моя робота 
в редакції церковних журналів включає створення 
й редагування сторінок, призначених для дітей по 
всьому світу. Однак кілька років тому я зрозуміла, 
що ніколи не вивчала того, що навчають про дітей 
Писання. Тож я вирішила прочитати Новий Завіт і 
Книгу Мормона, приділяючи особливу увагу тому, 
що можна дізнатися саме про цю конкретну групу.

Той досвід змінив моє життя. Серед багатьох 
істин, які я для себе відкрила, найважливішим було 
поглиблене розуміння того, як сильно Ісус дбає 
про дітей. Він служив саме дітям, окремо від інших, 
і неодноразово. Як ми можемо наслідувати Його 
приклад?

Моя стаття на с. 18 містить деякі уроки, засвоєні 
під час того вивчення Писань, у поєднанні з ідеями 
та коментарями деяких експертів у сфері запобіган-
ня насильства.

Діти такі дорогоцінні. Я сподіваюся, що ми може-
мо працювати разом, щоб захищати і зміцнювати 
дітей, ставлячись до них так, як Ісус!

З любов’ю,
Марісса Віддісон

Гавайський храм в Лайє:  
століття збирання
Клінтон Д. і Анджела Р.  
Крістенсен

28

Благословення  
євангельської перспективи
Старійшина Гарі Е.  
Стівенсон

12

Як справлятися з порногра-
фією: захищати, реагувати 
і зцілювати
Джой Д. Джоунс

36

Питання в тому:  
бути чи був
Старійшина Джоні Л. Коч

24
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5 Захищати дітей від порнографії

6 Портрети віри
 Вільсон Ді Паула, Сан-Хосе, Уругвай

Коли Вільсон став калікою внаслідок мотоциклетної аварії, а після 
того невдовзі померла його дружина, він не знав, що робити. Однак 
євангелія дала відповіді.

8 Принципи служіння: 
 Вам не вистачає цієї важливої складової служіння?

Ми повинні не лише “плакати з тими, хто плаче”, але і “радіти з тими, 
хто радіє”. Ось чотири способи, у які ви можете це робити.

12 Благословення євангельської перспективи
Старійшина Гарі Е. Стівенсон
Якщо ми підтримуємо духовну рівновагу, то будемо мати кращу  
євангельську перспективу.

18 Захищати дітей
Марісса Віддісон
Ісус Христос любив і захищав дітей. Як ви можете наслідувати  
Його приклад?

24 Питання в тому: бути чи був
Старійшина Джоні Л. Коч
Легко судити інших, але нам слід бути обережними, щоб судити пра-
ведно й бачити інших такими, якими їх бачить Бог.

28 Гавайський храм в Лайє: століття збирання
Клінтон Д. і Анжела Р. Крістенсен
Упродовж 100 років храм на Гаваях давав можливість святим у  
Тихоокеанському регіоні отримувати храмові благословення.

32 Голоси святих останніх днів:
Двох сестер скеровано до служіння; послання місіонерів усе змінило; 
єпископ вирішує, що робити з премією; лист допомагає відновити 
зіпсовані стосунки.

36 Як справлятися з порнографією: захищати, реагувати і зцілювати
Джой Д. Джоунс
Порнографія впливає на дітей, і вони її бачать, однак ваша любов 
може допомогти їм уникати її згубного впливу й долати його.

Дорослій молоді

42 
У цьому номері ви дізнаєтеся 
що робити, якщо ви ходите 
на побачення з людиною, 
яка долає залежність від 
порнографії; ви також знайдете 
обнадійливі 
історії людей, 
які ходили на 
побачення з  
тими, хто мав  
цю залежність.

Молоді

50 
Що означає бути справжнім 
другом, як одна молода  
людина ділиться євангелією 
і як пам’ятати про  
головний  
наріжний  
камінь Церкви.

Замальовки

На обкладинці
Фотографія від  

Getty Images використана як 
ілюстрація, позують моделі.

Розділи

Зміст

Дітям

Друг
Дізнайтеся, як любити 
інших так, як Ісус. Молитва 
допомагає Проді, коли йому 
страшно. Флоренс 
стає медсестрою.  
Ви можете  
готуватися  
до відві-
дування 
храму.
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Я змогла побороти проблему з 
порнографією. Так чому ж він 
не зможе?
Ім’я не вказано
Молода людина з Гватемали розпові-
дає про випадок, коли вона виявила 
довіру Господу під час прийняття 
важкого рішення.

Як я навчилася реагувати,  
коли хтось зізнається, що має  
проблеми з порнографією
Ім’я не вказано
Коли ми дізнаємося, що хтось 
долучається до порнографії, це може 
викликати багато різних почуттів, 
однак ця молода людина поклада-
ється на Спасителя, щоб знати, як 
відреагувати з любов’ю.

Що я робила, дізнавшись, що 
мій наречений переглядає 
порнографію
Ім’я не вказано
Молода людина з Таїті ділиться сво-
їми думками про те, як порнографія 
вплинула на її стосунки.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ
У додатку Євангельська бібліотека та на сайті 
liahona .ChurchofJesusChrist .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.

НАША КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Направляйте свої запитання та відгуки 
електронною поштою на адресу liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org.

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

Цифрова Ліягона

СТАТТІ, ЯКІ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ
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liahona .ChurchofJesusChrist .org  facebook .com/ liahona Додаток Євангель-
ська бібліотека
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Сестра Джой Д. Джоунс, генеральний президент Початкового товариства, каже, 
що любов є найсильнішою зброєю проти порнографії: “Поширеним є таке 
висловлювання: “Порнографія вбиває любов”, але давайте також пам’ятати, що 
любов убиває порнографію”. Ось три способи того, як вияв любові захищає 
дітей від впливу порнографії.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ

Сестра Джоунс 
докладніше 
розповідає 
про кожен 
з цих 
аспектів 
у своїй 
статті 
на с. 36.
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“Ми захищаємо своїх дітей доти,  
доки вони можуть захистити себе”.

Джейсон С. Керолл, професор з питань сімейного життя  
Університету Бригама Янга

■  Почувайтеся ком-
фортно, розмовля-
ючи з дітьми про 
сексуальність і те, 
як захистити їх від 
порнографії.

■  Допомагайте дітям 
зрозуміти, чому.

■  Кожен смартфон, 
планшет і комп’ютер 
повинен мати засоби 
захисту, навіть ті прис-
трої, які належать 
підліткам і дорослим.

■  Ніколи нікого 
не залишайте 
в кімнаті на 
самоті з медіа 
пристроєм.

■  Не засуджуйте 
дітей, які зізнають-
ся, що дивляться 
порнографію.

ЗАХИСТ:  

“Я тебе люблю”
Створюйте такі стосун-
ки, щоб ваші діти відчу-
вали безпеку й любов.

ВІДПОВІДЬ:
 “Я так само  

тебе люблю”
Розмовляйте з дітьми 

про порнографію і 
запрошуйте їх прихо-
дити до вас зі своїми 

запитаннями.

ЗЦІЛЕННЯ: 

“Я буду завжди  
тебе любити”

Запевняйте своїх дітей, 
що незважаючи на те, 
що вони борються із 

залежністю від порно-
графії, ваша любов до 

них— незмінна.

З А Х И Щ А Т И  Д І Т Е Й  В І Д  П О Р Н О Г Р А Ф І Ї
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Вільсон Ді Паула
Сан-Хосе,Уругвай

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Знайдіть більше інформації 
про шлях віри Вільсона, 
а також додаткові фото в 
Євангельській бібліотеці або 
цифровій версії цієї статті на 
сайті ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 10196 .
ЯК НАДІСЛАТИ МАТЕРІАЛИ ДО 
РУБРИКИ “ПОРТРЕТИ ВІРИ”
Ви можете надіслати короткий 
опис і фото високої роздільної 
здатності тієї людини, чия віра 
вас надихає, на сайт liahona 
.ChurchofJesusChrist .org.

Внаслідок мотоциклетної аварії Вільсон 
залишився паралізованим. Через рік 
померла його дружина. Вільсон, будучи 
вдівцем з двома маленькими дівчатками, 
не знав, що йому робити. Він не знав, чи 
є в житті сенс. Вільсон міг би озлитися. 
Натомість він почав шукати істину.
КОДІ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

У мене було багато запитань. Чому 
трапляються погані речі? Я жив, намага-
ючись чинити правильно, і мою дружину 
було забрано від мене, а я залишився в 
інвалідному візку, потім лікарі зробили 
операцію на голові однієї дочки, щоб 
видалити пухлину. Я почав думати, що 
життя не має сенсу.

Я зрозумів, що мені потрібно було 
знайти істину. Я досліджував різні релігії 
і знайшов Церкву Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. Я відчув, що вона істинна.

Я знаю, що наше перебування на зем-
лі має сенс. Ми тут відповідно до вічного 
плану Небесного Батька. У нас є Спаси-
тель, який подолав смерть і воскрес. Це 
знання дає мені силу. Зараз я намагаюся 
наполегливо йти вперед. Я маю мету 
і знаю, що, намагаючись жити гідно, я 
зможу мати вічну сім’ю.
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К оли ми думаємо про служіння, то перше, що спадає 
на думку—це допомога тим, хто має певні потреби. 
Ми розповідаємо, як допомогли садити город вдові, 

принесли обід хворому або дали щось тим, хто пережи-
ває важкі часи. Ми пам’ятаємо пораду Павла “пла[кати] 
з отими, хто плаче”, але чи достатньо ми приділяємо 
уваги першій частині того вірша— “тіш[итися] з тими, хто 
тішиться”? (Римлянам 12:15). Тішитися з тими, кому ми 
служимо— чи то радіти за їхні успіхи або допомагати 
їм знаходити радість у важкі часи—є важливою скла-
довою служіння за Спасителевим взірцем.

Ось три ідеї, які можуть допомогти (і одна, якої 
слід уникати), коли ми прагнемо зосередитися на 
тому хорошому, що Бог посилає в наше життя.

1. Бути в курсі
Бонні Х. Кордон, генеральний президент 

Товариства молодих жінок, допомагає нам 
зрозуміти, що необхідно робити, аби бачити 
тих, кому ми служимо,— бачити не лише їхні 

Принципи служіння

Вам не вистачає  
цієї важливої  
складової  
служіння?
Служіння означає “тіш[итися] з тими, хто тішиться”, так 
само, як “пла[кати] з отими, хто плаче” (Римлянам 12:15).
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ДІЛІТЬСЯ СВОЇМ ДОСВІДОМ
Надішліть нам розповіді про те, як ви 
служили іншим або інші служили вам. 
Зайдіть на сайт liahona .ChurchofJesus 
Christ .org і клацніть на “Submit an 
Article or Feedback” (Надіслати статтю 
або відгук).
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тягарі й труднощі, але і їхні сильні сторони, талан-
ти й успіхи. Вона сказала, що нам необхідно стати 

“заступник[ом] і довірен[ою] особ[ою]— [тим], хто знає про 
їхні обставини і підтримує їх в їхніх надіях і сподіваннях” 1.

У притчі про овець і козлів Спаситель сказав, що ті, хто будуть 
по Його праву руку, запитають: “Господи, коли то Тебе ми голодного 
бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли?

Коли то Тебе мандрівником ми бачили—і прийняли?” (Матвій 
25:37– 38).

“Брати і сестри, ключове слово— бачили,— сказала сестра Кордон.—  
Праведні бачили тих, хто потребував допомоги, тому що вони 
наглядали і помічали. Ми також можемо бути пильним оком, щоб 
допомагати і втішати, святкувати і навіть мріяти” 2.

2. Шукати причини для святкування
Святкуйте успіхи— великі й маленькі. Причини можуть бути різні— 

подолання раку або розриву стосунків, отримання нової роботи або 
знаходження загубленого черевика, прожитий місяць після втрати 
близької людини або тиждень без вживання цукру.

Зателефонуйте, щоб привітати з подією, надішліть листівку або 
разом пообідайте. Ділячись своїми благословеннями, живучи з від-
чуттям вдячності й радіючи благословенням та успіхам інших, ми 
“втіша[ємося] радістю наших братів” (Aлма 30:34).
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3. Бачити руку Господа
Іноді втішатися з іншими означає допомагати їм бачити причини 

для радості— незалежно від того, які важкі або приємні події відбу-
ваються в їхньому житті. Та проста істина, що Небесний Батько знає 
про нас і готовий підтримувати, може стати неймовірним джерелом 
радості.

Ви можете допомагати іншим бачити руку Господа в їхньому 
житті, розповідаючи про те, як ви бачите її у своєму житті. Будьте 
достатньо чутливими, щоб розповісти про те, як Небесний Батько 
допомагав вам у ваших випробуваннях. Це свідчення може допома-
гати іншим розпізнавати й визнавати те, як Він допомагав їм (див. 
Moсія 24:14).

4. Не обмежуйте свою здатність втішатися
На жаль, ми іноді можемо обмежувати свою здатність втішатися з 

іншими, особливо, коли ми не впевнені в тому, що запропонувати, або 
наша нинішня ситуація є невизначеною. Замість того, щоб знаходити 
радість у радості інших людей, ми потрапляємо у пастку порівнянь. 
І, як навчав старійшина Кук, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів: 
“Порівнювати благословення— це певний шлях до втрати радості.  
Ми не можемо бути вдячними і заздрісними в один і той же час” 3.

ПРИКЛАД СПАСИТЕЛЯ
Ісус Христос часто тішився радістю 
інших людей. Він був на весіллі у 
Кані, де не лише тішився радісною 
подією, але і перетворив воду на 
вино (див. Іван 2:1– 11). Ми також 
можемо докладати зусиль і відві-
дувати особливі події в житті тих 
людей, яким ми служимо.

Ми також бачимо, як Спаси-
тель тішиться праведністю інших. 
Коли Він приходив до нефійців, 
то казав їм: “Благословенні ви 
через вашу віру. А тепер ось, 
Моя радість повна” (3 Нефій 
17:20).
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“Як ми можемо подолати цю схильність, настільки спільну для всіх 
нас?— запитував старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів.— …Ми можемо порахувати велику кількість своїх 
благословень і радіти досягненням інших. Найкраще, що ми можемо 
зробити—служити іншим. Це найкращі вправи для серця, які тільки 
можна прописати” 4. Замість того, щоб порівнювати, ми можемо хвали-
ти тих, кому служимо. Щиро розповідайте, що вам подобається в них 
або в членах їхньої сім’ї.

Як нагадує нам Павло, усі ми є членами тіла Христового, і коли 
“один член пошанований, то всі члени з ним тішаться” (1 Коринятнам 
12:26). З допомогою Небесного Батька ми можемо бути в курсі того, що 
відбувається з іншими, радіти їхнім успіхам— великим і маленьким,— 
допомагати їм бачити руку Господа і долати заздрість, аби ми по- 
справжньому могли разом тішитися благословеннями, талантами і 
щастям інших людей. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Бонні Х. Кордон, “Стати пастирем”, Ліягона, лист. 2018, с. 75.
 2. Бонні Х. Кордон, “Стати пастирем”, с. 75.
 3. Quentin L. Cook, “Rejoice!”, Ensign, Nov. 1996, 30.
 4. Джеффрі Р. Холланд, “Ще один блудний син”, Ліягона, лип. 2002, с. 64.

ЗАПРОШЕННЯ ДІЯТИ
Думайте про тих, кому 
служите. Які таланти і сильні 
сторони в них є? Які можли-
вості або успіхи вони мали? 
Як ви можете тішитися 
разом з ними, хвалити їх 
або підбадьорювати?
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Я ке велике благословення бути членами Церкви Ісуса Христа в розпо-
діл часів, коли відновлення ключів царства й виповнення пророцтва 
дають нам можливість на власні очі бачити, як “покотиться євангелія 
аж до кінців землі, наче камінь, який відсічено від гори без рук, поко-

титься, доки він не наповнить усю землю” (Учення і Завіти 65:2).
Здається, що це пророцтво, дане старозавітному Даниїлу й згодом ще раз 

виголошене в цьому розподілі, саме зараз виповнюється, оскільки сьогодні ми 
маємо понад 3300 організованих колів Церкви. За минулі 50 років кількість чле-
нів Церкви зросла з 2,1 мільйона до більше ніж 16 мільйонів 1.

Разом з цим дивовижним зростанням та зміною мене вражає той факт, що єван-
гельські принципи та застосування євангелії залишаються незмінними, включаю-
чи модель божественного управління, відкриту Церкві Ісуса Христа. Ця модель 
дає можливість організовувати коли “для захисту і для притулку від бурі і від гніву, 
коли його буде пролито незмішаним на всю землю” (Учення і Завіти 115:6).

Брати і сестри, Господь щедро проливає на нас благословення. Розуміння 
того, що благословення є наслідком нашого послуху заповідям і що дотримання 
заповідей є виявом нашої любові до Господа, є важливими принципами, які слід 
добре засвоїти. Подібні євангельські принципи й відкривають для нас важливу 
перспективу.

Старійшина 
Гарі Е. Стівенсон

З Кворуму 
Дванадцятьох 

Апостолів

Благословення 
євангельської 

Євангельська перспектива допоможе чіткіше сфор-
мулювати ваше бачення життєвих пріоритетів, 
вирішувати проблеми та протистояти особистим 
спокусам.
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перспективи
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Завдяки їй ми дізнаємося про два важливі аспекти, на 
які я хотів би звернути увагу. Я зазначу, що президент 
Даллін Х. Оукс, перший радник у Першому Президент-
стві, ще у 2015 році звертав увагу неодруженої молоді на 
ці два аспекти.

Дивитися крізь призму євангельської 
перспективи

Президент Даллін Х. Оукс сказав, що “перспектива 
означає дивитися на всі факти в їхньому співвідношен-
ні, мати цілісне бачення” 2. Ось кілька аспектів, які ви 
розумієте, якщо дивитеся крізь призму євангельської 
перспективи:

•  Ви— діти люблячого Небесного Батька (див. Учення 
і Завіти 76:24).

•  Ви тут, на землі, з певною метою і маєте здатність 
робити вибір (див. 2 Нефій 2:27; 10:23).

•  “Бо певно є потреба в тому, щоб була протилеж-
ність у всьому” (2 Нефій 2:11).

•  Ісус Христос є нашим Спасителем і Заступником 
разом з Батьком (див. 1 Івана 2:1; Учення і Завіти 
110:4).

Поміркуйте, що відбувається, якщо ваша євангельсь-
ка перспектива і є тими лінзами, через які ви дивитеся 
на кожен аспект свого життя. Євангельська перспек-
тива допоможе чіткіше сформулювати ваше бачення 

життєвих пріоритетів, вирішувати проблеми та проти-
стояти особистим спокусам. Це дійсно може впливати 
на ваш загальний підхід до всього життя і різні рішення, 
які ви в ньому прийматимете.

Такий підхід передбачає, що ми знаємо, що, за 
Господнім бажанням, ми маємо приймати щотижня 
причастя, вивчати Писання й молитися Йому щодня. 
Крім того, ми знаємо, що Сатана буде спокушати нас не 
йти за Спасителем і не дослухатися до тихих спонукань 
Святого Духа. Крім того, ми можемо краще розуміти, 
що супротивник намагається відібрати нашу свободу 
волі та здатність опиратися його впливу, схиляючи до 
згубних звичок, таких як залежність від наркотиків і 
порнографії.

На противагу цьому, якщо ми дивимося крізь призму 
євангелії, то чітко розуміємо, чому важливо створювати 
сім’ю— укласти шлюб і виховувати дітей у праведності. 
Дивлячись у цьому напрямку, ми чітко бачимо, що 
супротивник хотів би повністю зруйнувати сім’ю і внес-
ти плутанину в те, яку роль відіграє в ній кожна стать, 
таким чином нівелюючи важливість формування й 
розбудови сім’ї у суспільстві.

Підтримувати духовну рівновагу
Президент Оукс стверджує: “Коли доросла молодь 

має перед собою перспективу—бачить цілісну картину—
дуже важливо підтримувати в житті духовну рівновагу. 
Задля цього ви повинні утримуватися від певних мир-
ських принад і також робити все необхідне, щоб набли-
жатися до Спасителя” 3.

З одного боку, у вас багато невідкладних питань і 
пріоритетів різного масштабу й калібру, і всі вони вима-
гають уваги, зосередженості й спрямування. У кожного 
може бути свій неповторний перелік завдань, з огляду 

Одним з найбільших чудес земного 
життя буде ваша здатність 
знаходити баланс між духовністю й 
іншими важливими ролями в житті.
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на ваші особисті обставини, але кожен перелік неод-
мінно включатиме освіту, роботу, шлюб і емоційне та 
фізичне здоров’я. Звичайно ж, трудність полягає в тому, 
щоб знайти баланс між цими важливими життєвими 
ролями і вашою духовністю.

Президент Оукс також порадив, що ви повинні 
ретельно обдумувати, як “розподілити свій час таким 
чином, щоб не потерпати від духовного голоду під час, 
коли головні заплановані заходи є найбільш важливими. 
Цей принцип пояснює, чому дорослій молоді особливо 
важливо виконувати пораду відвідувати церковні збори, 
служити в Церкві, щодня вивчати Писання, щоденно 
з сім’єю молитися на колінах та служити в церковних 
покликаннях” 4.

Намагаючись знайти рівновагу між вашими особисти-
ми різноманітними життєвими потребами й духовністю, 
ви зрозумієте, що така рівновага є досяжною. Господь не 
вимагає, щоб ви робили щось таке, що вам не під силу. 
Я не одноразово чув, як Президент Томас С. Монсон 
(1927–2018) за різних обставин казав: “Кого Господь 
покликає, того й робить спроможним” 5. Я думаю, що це 
особливо стосується членів Церкви.

Як би важко не було дотримуватися такого балансу, 
я обіцяю, що серед найбільших чудес земного життя 
буде ваша здатність знаходити баланс між духовністю й 
іншими важливими ролями в житті. Це може статися у 
такий спосіб, що дозволить вам не просто підтримувати 
свою духовність та важливі ролі в житті на рівні статусу- 
кво, але також зростати і розвиватися в обох цих важли-
вих сферах.

Головна причина, з якої це можливо, така: Господь стає 
вашою точкою опори. Він є абсолютною центральною 
точкою вашої рівноваги. І Він виявляє божественну заці-
кавленість до вас особисто— бо ви Його дитина. Однак 

такий результат обумовлюється належною зосередженістю 
й зусиллями, спрямованими на пошук рівноваги.

Мої спостереження та власний досвід показують, що 
у своєму житті ми схильні впадати в одну або в іншу 
крайність. Аби підтримувати необхідний баланс у житті, 
необхідно докладати постійних зусиль і виявляти турбо-
ту. Робіть свідомий вибір на користь стабільності.

Цікаво, що це може стосуватися обох напрямків. Бува-
ють випадки, коли ви бачите, що необхідно всю свою 
увагу приділити лише навчанню або роботі, “а церковне 
служіння виконувати лише у призначений для церков-
ного служіння час” 6. Втім не забувайте, що точкою вашої 
опори має бути Господь, аби ви могли знайти необхідну 
духовну рівновагу.

Господь допоможе вам
Коли ми тримаємо в полі зору євангельську перспекти-

ву, тоді легко зрозуміти основоположну істину: Господь 
нам допоможе. Основоположний євангельський принцип 
полягає в тому, що ми діти люблячих Небесних Батьків. 
Абсолютно природно, що Вони хочуть усіма способами 
допомагати нам повернутися до небесної домівки.

Я хочу навести приклад того, як Господь може вам 
допомогти. Багато років тому мені про це розповів Тед 
Карлсон, який був одним з моїх провідників молоді. У 
мої юнацькі роки Тед, який нещодавно помер, справив 
на мене величезний вплив. Він зростав під час Великої 
депресії і був дев’ятою дитиною в сім’ї з 14 дітей. Його 
сім’я заробляла на життя землеробством і розведенням 
великої рогатої худоби. Щодо фінансів, то були складні 
часи, і їхнім найбільшим багатством було стадо великої 
рогатої худоби.

Коли Тед був молодим, одним з його обов’язків був 
догляд за тваринами, а коли виникала необхідність, він 
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переганяв стадо, щоб знайти краще пасовище— досить 
складна робота для хлопця. Йому в цьому допомагав 
розумний і навчений кінь- пастух, який, за невеличкої 
підказки, точно знав, що треба робити. Того коня звали 
Олд Смоукі. Однак Олд Смоукі мав одну ваду: він ніко-
му не давався в руки. Коли до нього хтось підходив, він 
утікав, знаючи, що його змусять працювати.

Одного разу Олда Смоукі зловили, загнуздали та осід-
лали, і юний Тед поїхав на ньому на пасовище, де пасла-
ся худоба. Земля була суха, пасовище також, однак Тед 
помітив, що трава за пасовищем уздовж залізничної колії 
була довшою і зеленішою. Тож він подумав, що вижене 
стадо корів із загородженого пасовища і дасть їм поласу-
вати хорошим кормом уздовж залізничної колії.

За допомогою Олда Смоукі Тед вигнав худобу з 
пасовища, і вона розбрелася уздовж залізничної колії, 
ласуючи кращою, зеленішою травою. Здавалося, що задо-
волені корови самі про себе дбають, тож Тед зліз з коня 
і сів на повіддя вуздечки, насоложуючись краєвидом, 
граючись і розважаючи себе. Однак Олд Смоукі, бажаю-
чи також попастися в зеленій траві, згодом відійшов, а 
повіддя вислизнуло з- під Теда.

Ця ідилічна мирна картина різко обірвалася в одну 
мить, коли Тед раптом почув гучний пронизливий звук, 
що йшов здалека. То був свист локомотива, що набли-
жався саме по тій колії, на якій ліниво паслося його ста-
до прямо перед ним! Він зрозумів, що наслідки можуть 
бути нищівними як для стада, так і для його сім’ї, якщо 
він не буде діяти швидко, аби загнати стадо назад на 
пасовище, подалі від потяга, що наближався. Тед знав, 
що ніколи не пробачить собі, якщо не справиться з дору-
ченим йому обов’язком.

Він швидко підскочив на ноги й побіг, щоб схопити за 
повіддя Олда Смоукі. Олд Смоукі побачив, що до нього 
наближається Тед, і почав швидко задкувати від нього, 
не бажаючи, щоб його впіймали. Задихаючись, у повно-
му відчаї від картини загиблих корів і сімейної трагедії, 

яка постала в його уяві, Тед зрозумів, що йому треба 
діяти швидко.

Пізніше він записав те, що відбулося: “Моя вчителька 
Початкового товариства навчала нас молитися і допома-
гала поглибити знання, отримані від своєї мами. Оскіль-
ки мені нічого більше не лишалося, я впав на коліна і 
почав молитися про допомогу, щоб зрозуміти, як забра-
ти корів з колії”.

Тед не чув голосу, однак у нього з’явилася чітка дум-
ка: “Зверни увагу, що корови можуть підходити до Олд 
Смоукі, й він не втікає. Тож … ти вже стоїш на колінах, а 
тепер стань ще й на руки. Удавай, що ти корова й під-
повзай до Олд Смоукі”.

Тед розповідав: “Я так і зробив. Він не втікав. Я схо-
пив повіддя, підвів його до огорожі, стрибнув йому на 
спину і ми помчали, як вітер, щоб знову загнати корів на 
пасовище. Олд Смоукі надзвичайно добре реагував на 
кожний поворот”.

Пізніше, коли Тед навчався у старших класах шко-
ли, він раптом повною мірою осягнув, що отримав 
чітку відповідь на свою молитву в критичний момент. 
Він зазначав: “Ангели служили Олд Смоукі так, як я 
ніколи не зміг би, і наша сім’я уникла трагедії”. Піз-
ніше він казав: “То було перше з багатьох спонукань, 
які я [мав] отримати. “І чого б ви не попросили у Бать-
ка в Моє ім’я, того, що є правильним, віруючи, що отри-
маєте, ось це буде дано вам” (3 Нефій 18:20)” 7.

Усі ми маємо худобу, яку необхідно відігнати від заліз-
ничної колії до прибуття потяга. Наші труднощі бувають 
різної форми й розмірів. Деякі настільки ж серйозні, як 
і небезпечна ситуація, в якій опинився Тед, коли життю 
або душам наших близьких людей загрожує небезпека.

Інші ситуації, з якими ми стикаємося, можуть не 
мати таких серйозних наслідків, але, тим не менш, 
лягають важким тягарем на наш розум і серце. Одне 
можна сказати напевне— кожен з нас матиме випробу-
вання й смуток у своєму житті, бо вони є складовою 
нашого земного шляху. Однак пам’ятайте: Господь 
нам допоможе!

Мені подобаються ці слова з Книги Мормона: 
“Ми бачимо, що Бог є дбайливим до кожного наро-
ду, на якій би землі вони не були; так, Він рахує Свій 
народ, і Його надра милості є над усією землею” 
(Aлма 26:37).

Не забувайте дотримуватися 
євангельської перспективи. Дивіться 
на світ навколо вас крізь призму 
євангелії Ісуса Христа.



Це стосується кожного з нас. Яке вели-
ке втішення приносить знання того, що 
Господь нам допоможе.

Віра, надія і євангельська перспектива
Підсумовуючи все сказане, я закликаю вас 

пам’ятати, що слід дотримуватися євангель-
ської перспективи. Дивіться на світ навколо 
вас крізь призму євангелії Ісуса Христа.

Підтримуйте духовну рівновагу. 
Наші різноманітні ролі в житті ство-
рюють нам виклики й відкривають 
можливості; ми краще з ними справ-
ляємося, врівноважуючи їх вірою в 
Ісуса Христа і в Його Спокуту.

На закінчення хочу сказати: 
майте віру й надію, що Господь вам 
допоможе. Саме це знання допома-
гає вам упевнено долати випробу-
вання, які є невід’ємною частиною 
вашої земної місії. ◼

З виступу на духовному вечорі “A Gospel Perspective” (Євангельська перспектива),  
виголошеному в Університеті Бригама Янга–Гаваї 19 вересня 2017 р.
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Марісса Віддісон
Співробітник редакції церковних журналів

М и знаємо, що з усіх груп людей, яких навчав Ісус, найбіль-
шу любов Він виявляв дітям. Він приділяв увагу дітям 
навіть тоді, коли це було незручно. Він запрошував кожну 
дитину окремо отримати від Нього благословення. Він 

засуджував тих, хто ображав дітей. І Він навчав, що нам слід ставати 
більше схожими на дітей, аби увійти у царство небесне 1.

“Дивіться на своїх маленьких”,— казав Він людям на Американсько-
му континенті після Свого воскресіння. Небеса відкрилися, і сповнені 
любові ангели- охоронці зійшли й утворили коло навкруг дітей, оточив-
ши їх вогнем. (Див. 3 Нефій 17:23–24).

З огляду на всі небезпеки сьогодення нам так би хотілося, щоб 
наші діти могли бути в постійному оточені небесного вогню. За дани-
ми досліджень кожна четверта людина у світі зазнавала жорстокого 
поводження в дитинстві, і ця цифра зростає серед особливо вразливих 
груп, наприклад, інвалідів 2. Хороша новина в тому, що ми можемо 
багато чого робити, аби бути проактивними у справі захисту дітей.

“Подумки уявіть дитину, яку ви любите,— каже сестра Джой Д. 
Джоунс, генеральний президент Початкового товариства.— Коли ви 
кажете цій дитині: “Я тебе люблю”, що це означає? … Ми надаємо 
захист, аби мати змогу допомогти тим, кого любимо, сягнути свого 
найвищого потенціалу і протистояти життєвим труднощам” 3.

Можливо, більш детально вивчаючи приклад Спасителя, ми 
надихнемося ідеями щодо того, як можна краще захищати дітей  
у нашому житті.

Захищати 

Що ми можемо робити в своєму житті, щоб 
захищати дітей і робити їх сильними?

дітей
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Ісус приділяв їм час
Ісус приділяв час, щоб виявити увагу малим і незахищеним (див. 

Maтвій 19:14). Ми також можемо приділяти час, щоб вислухати дітей 
і спробувати зрозуміти їхні труднощі.

“Чим більше любові відчуває дитина, тим легше їй буде 
відкритися,— каже сестра Джоунс.— … Ми повинні починати розмо-
ву, а не чекати, коли наші діти до нас прийдуть” 4.

Одна мати побачила, що корисно кожного вечора запитувати 
дітей: “Чи ти чув/чула сьогодні якісь слова, які були незрозумілими?”

Наші діти інстинктивно можуть шукати відповіді он- лайн, 
бо Інтернет надає негайну допомогу й не засуджує, однак нам 
необхідно переконати дітей, що ми є більш надійним джерелом 
інформації. А це означає не виявляти надмірних емоцій, коли діти 
скажуть щось не дуже приємне. Наприклад, якщо ми надто сильно 
відреагуємо на зізнання дитини про те, що вона шукала порно-
графію, дитина навряд чи звернеться до нас по допомогу ще раз. 
Однак, якщо ми реагуємо з любов’ю, то будемо мати можливість 
дати їй чітко зрозуміти, що ми хочемо, аби вона говорила з нами 
про все.

Сестра Джоунс зазначала: “Невеликі проблеми, які обговорю-
ються в атмосфері лобові, створюють основу для здорової реакції. 
Тому, коли виникне велика проблема, шлях до спілкування буде 
відкритим” 5.

Серед найважливіших розмов, які батьки 
можуть мати з дітьми і які нададуть їм най-
більший захист,— це розмови про їхнє тіло. 
Під час таких розмов слід вживати правиль-
ні слова, якими називаються частини тіла, 
надавати інформацію про гігієну та про змі-
ни, які відбуватимуться у наступні роки. Нам 
слід говорити про сексуальність і про те, що 
фізична та емоційна близькість є чудовими 
складовими плану Небесного Батька для нас. 
Ми також можемо поговорити на такі теми, 
як жорстоке поводження й порнографія. 
Під час таких розмов слід брати до уваги 
вік дітей та керуватися запитаннями, які у 
них виникають. В ідеалі нам слід неоднора-
зово через певні проміжки часу проводити 
подібні розмови і надавати додаткову інфор-
мацію, коли наші діти будуть зростати і їхнє 
розуміння буде поглиблюватися. (У кінці 
цієї статті ви знайдете корисні допоміжні 
матеріали).

Ісус був для них прикладом
Ісус був досконалим прикладом для кож-

ного (див. Іван 8:12). Ми, дорослі, також 
маємо можливість і відповідальність бути 
прикладом. Якщо ми самі є взірцем того, 
як приймати безпечні рішення, то це і буде 
одним з найкращих способів того, як допо-
могти дітям залишатися в безпеці. Діти 
помічають, як їхні батьки ставляться одне 
до одного і дозволяють іншим до себе стави-
тися. Якщо стосунки, в яких ви перебуваєте, 
або залежність, з якою боретеся,  ДИ
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Коли Ісус прийшов до нефійців, 
Він благословив кожну дитину. 
Так само і нам слід познайоми-
тися з кожною дитиною.
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є загрозливими для вашої сім’ї, будь ласка, зверніться по 
допомогу. Зверніться до громадських установ і психоте-
рапевтів, а також до єпископа і президента Товариства 
допомоги, які можуть допомогти вам знайти відповідні 
ресурси в Церкві та громаді. Ви заслуговуєте на безпеку 
й повагу.

Ми також повинні бути прикладом піклування про 
свою духовну силу. Чи бачать наші діти, як ми молимо-
ся? Чи знають вони, що ми читаємо Писання? Чи чули 
вони наші свідчення? Чи одягаємо ми “повну Божу 
зброю” всією сім’єю, перш ніж вийти у світ? (Див.  
Eфесянам 6:11–18; Учення і Завіти 27:15–18).

Ісус засуджував їх
Спаситель засуджував тих, хто жорстоко поводиться з 

дітьми (див. Матвій 18:6) Ми також можемо бути захис-
никами дітей у своєму житті.

“Дітям потрібні ті, хто буде говорити від їхнього 
імені,— навчав Президент Даллін Х. Оукс, перший рад-
ник у Першому Президентстві,— і їм потрібні ті, хто 
буде приймати рішення, поставивши їхнє благополуччя 
вище егоїстичних інтересів дорослих” 6.

У той час як нам не потрібно надто боятися інших 
або підозріло до них ставитися, нам слід знати про 
потенційні загрози та приймати мудрі рішення щодо 
безпеки. Провідникам Початкового товариства слід 
виконувати розроблені Церквою настанови щодо запо-
бігання жорстокому поводженню 7— захист полягає 
в наявності двох учителів у кожному класі та в тому, 
щоб хтось із президентства навідувався до класних 
кімнат.

Батьки і провідники мають радитися разом і вирі-
шувати, чи є додаткові передумови для запобіжних 
заходів, до яких вони можуть вдаватися, щоб мінімізу-
вати певні загрози. Наприклад, у багатьох церковних 
будівлях є віконечка у дверях до класних кімнат. Якщо 
у вашій будівлі їх немає, то можна залишати двері 
прочиненими під час уроків та звернутися до місцевих 
представників, які займаються церковними будівля-
ми, щоб дізнатися, чи є можливість зробити у дверях 
віконечка. Незалежно від покликання, всі дорослі, 
які перебувають у церковній будівлі, можуть звертати 
увагу та надавати допомогу, коли виникає певна необ-
хідність, наприклад, вітати відвідувачів, які блукають 
коридорами, або заохочувати дитину, яка ходить без 
нагляду, повернутися до класу.

На жаль, іноді дітей ображають інші діти. Якщо 
ми помічаємо будь- яке цькування або недозволений 

фізичний контакт у церкві чи в будь- якому іншому 
місці, то необхідно негайно втрутитися. Якщо ми є 
провідниками, то необхідно виявити готовність погово-
рити із сім’ями, залученими до конфлікту,— навіть якщо 
розмова буде неприємною—аби переконатися, що діти в 
безпеці. Під час розмови виявляйте співчуття й вислов-
люйтеся чітко, щоб допомогти у встановленні позитив-
ного ставлення і поведінки.

Якщо ми вважаємо, що дитина зазнає жорстокого 
поводження, то слід відразу ж повідомити про своє занепо-
коєння відповідні громадські установи. У багатьох країнах 
існують гарячі лінії, які пропонують втручання у кризових 
ситуаціях, надають інформаційні послуги та підтримку. 
Нам слід також повідомити єпископа, якщо виникає підоз-
ра в жорстокому поводженні, особливо якщо до цього залу-
чені особи, які в Церкві працюють з дітьми. Крім вживання 
заходів із запобігання контакту злочинця з дітьми, єпископ 
може надавати втіху і підтримку жертвам та допомогти їм 
отримати додаткові ресурси від Служби сім’ї.

Ісус благословляв їх одного за одним
Ісус знав і благословляв дітей одного за одним (див. 

3 Нефій 17:21). Подібним чином, нам слід знайомитися 
з кожною дитиною і намагатися надавати їй конкретну 
допомогу.

Що ми можемо робити, аби церква стала безпечні-
шим місцем для дітей- інвалідів? Чи є у нас план надання 
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допомоги дітям Початкового товариства з вадами? Чи беремо ми до 
уваги під час викладання уроку різні сімейні обставини? Що ще ми 
можемо зробити, аби краще враховувати будь- які обставини?

Коментарі расистського змісту, зневажливі зауваження про інші 
культури та осудливі слова про інші релігії не повинні міститися в 
посланнях, якими ми ділимося. В одному з класів Початкового това-
риства був хлопчик, який не дуже добре розмовляв тією мовою, якою 
розмовляли інші діти. Аби допомогти йому відчувати, що йому раді, 
вчителі надрукували роздатковий матеріал обома мовами. Прості 
вияви вдумливого ставлення показують дітям, що ми знаємо кожно-
го з них і дбаємо про кожного, і таким чином ці дії можуть стати тим 
прикладом, який вони будуть наслідувати.

Ми можемо побачити, що деяким дітям потрібна негайна допомо-
га. Наприклад, хоча зміна настрою є невід’ємною складовою зростан-
ня, однак якщо дитина сердита, усамітнюється або сумна упродовж 
кількох тижнів, це може бути ознакою більш серйозної проблеми, 
яка потребуватиме професійної допомоги. Хоча праведні звички, 
такі як молитва й вивчення Писань, є важливими, часто тим, хто має 
справлятися з початковою стадією розумової хвороби або прихо-
ваною травмою, необхідна більша підтримка. Ігнорування ситуації 
нічого не покращить. У багатьох сферах єпископи можуть нада-
вати фінансову допомогу окремим людям і сім’ям для отримання 

консультацій через Службу сім’ї або інші 
установи.

Ісус давав їм силу
Ісус не лише захищав дітей, Він сповнював 

їх силою. Він показував на дітей як на при-
клад (див. Матвій 18:3). Після того як Він від-
відав Американський континент діти могли 
навчати дорослих “дивовижн[им] слов[ам]” 
(3 Нефій 26:16).

Ми можемо надавати дітям, яких зна-
ємо, силу, навчаючи їх розпізнавати мову 
Духа, а потім наслідувати Духа у прийнятті 
рішень, таким чином допомагаючи розви-
вати внутрішній фільтр, щоб скеровувати 
їхні вчинки. Як навчала сестра Джоунс: 
“Дуже важливо допомагати дітям самостійно 
розуміти, чому їм слід [приймати безпечні 
рішення]” 8. Ось кілька ідей, які дадуть силу й 
іншим сім’ям:

•  Одна мати навчала своїх дітей зверта-
ти увагу на тривожні почуття й бути 
обережними в присутності людей, які 
поводяться дивно. Це принесло пло-
ди, коли хтось намагався переконати 
її сина зайти разом до туалету, він, 
взявши до уваги ті тривожні почуття, 
відмовився.

•  Деякі сім’ї заздалегідь створюють план 
виходу із ситуації, яким можна скорис-
татися, коли наштовхнешся на щось 
небезпечне. Наприклад, такий план в 
одній сім’ї називався “вимкни і розка-
жи”. Він полягав у тому, щоб вимикати 
монітор комп’ютера й відразу ж розпо-
відати комусь із батьків, якщо на екрані 
виникне зображення чогось поганого. 
Їхнім дітям ніколи не доводилося розду-
мувати, що робити з неналежним вміс-
том у медіа— вони знали, що робити!

•  Ще одна сім’я створила кодове слово, 
яке їхні діти могли надіслати бать-
кам або сказати по телефону, якщо 
їх потрібно було відразу ж звідкись 
забрати.

•  Ви можете вчити своїх дітей каза-
ти “Ні!”, коли хтось намагається 
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переконати їх зробити те, що викликає у них неприємне відчут-
тя. Кожна дитина має знати, що вона може просити про допо-
могу, і їй слід просити про неї, поки вона не опиниться  
в безпеці.

Наша роль дорослих
Давайте знову згадаємо сцену з 3 Нефія 17, коли Ісус “узяв їхніх 

малих дітей, одного за другим, і благословив їх, і молився Батькові за 
них. … І їх було оточено вогнем; і ангели священнослужили їм” (вірші 
21, 24). Можливо, ключовим моментом цієї історії, є не лише те, яки-
ми важливими є діти, але і проілюструвати, якою має бути наша роль 
дорослих. Ми є відповідальними за наступне покоління. Ми маємо 
бути ангелами, які оточують дітей і служать їм. Давайте ж і надалі 
дивитися на Ісуса, як на свій досконалий взірець, а потім робити все, 
що нам під силу, аби оточити наших маленьких любов’ю і захистом. ◼
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ЦЕРКОВНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ПРОВІДНИКІВ
Церква має веб- сторінку, щоб допомагати 
провідникам давати поради членам Церкви, 
які стикаються з такими проблемами, як 
жорстоке поводження. Зайдіть на  
сайт counselingresources .lds .org.

КОРИСНІ ОН- ЛАЙН РЕСУРСИ
• Abuse .ChurchofJesusChrist .org
• OvercomingPornography .lds .org
• “Abuse”, Gospel Topics, topics .lds .org

ПІДКАЗКИ ЩОДО ТОГО, ЯК ЗАХИСТИТИ 
ДІТЕЙ
Вдома

•  Створіть план сім’ї того, як триматися 
подалі від поганих медіа або уникати 
небезпечних ситуацій.

•  Говоріть про тіло, сексуальність та 
інтимні стосунки, беручи до уваги вік 
дітей.

У Церкві
•  Дотримуйтеся церковних настанов 

щодо навчання, у тому числі призна-
чайте двох дорослих у кожну класну 
кімнату.

•  Розвивайте позитивне ставлення і 
поведінку й не допускайте цькування.
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Питання в тому:  
бути чи був
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К ілька років тому ми з дружиною відвідували замок Кронборг у Гельсінго-
рі, Данія. Цей замок став відомим завдяки п’єсі Шекспіра Гамлет. Коли 
ми проходили залами замку, в пам’яті виринали сцени й діалоги з тієї 

п’єси, особливо відоме Гамлетівське: “Питання в тому: бути чи не бути”.
Але потім я подумав, що доречніше буде запитати себе: “Питання в тому: 

бути чи був”.

Покращуйтеся
На жаль, ми часто навішуємо ярлики, коли щось кажемо про інших людей. 

Наприклад, ми можемо сказати приблизно таке:

•  “Старійшина Браун—лінивий місіонер”. Натомість нам слід сказати: “Старій-
шина Браун останнім часом не дуже старанно працював, однак я впевне-
ний, що він може працювати краще”.

•  “Mарія не релігійна людина”. На противагу, ми можемо сказати: “Марія не 
цікавилася релігією, але вона може відчути Духа, якщо я їй буду свідчити”.

Коли ми кажемо, що певна людина є такою або іншою, ми все зводимо до 
навішування ярликів або діємо за стереотипами: висловлюємо судження, запе-
речуючи можливість виправитися й покращитися. Однак, коли ми кажемо  
був/була, то вказуємо, що віримо в можливість зростання і розвитку.

Старійшина 
Джоні Л. Коч
Сімдесятник

У житті нам доводиться судити.  
Ми повинні це робити. Однак ми не 
повинні діяти за стереотипами або  

навішувати ярлики.
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Чи є щось неправильне в тому, 
щоб судити?

У більшості перекладів Біблії 
використовується така версія вчення 
Спасителя: “Не судіть, щоб і вас не 
судили” (Maтвій 7:1). Однак Перек-
лад Джозефа Сміта містить пояс-
нення: “Не судіть неправедно … , але 
судіть праведним судом” (у Matthew 7:1, 
footnote a; курсив додано).

Справді є прийнятним, і навіть 
очікується, що ми будемо суди-
ти, коли оцінюємо і розглядаємо 
ситуації та приймаємо рішення. І 
особливо важливо, щоб ми застосо-
вували праведний суд, взаємодіючи 
з людьми.

Наприклад, нам слід ретельно 
оцінювати, з ким ми хочемо укласти 
шлюб, застосовувати проникливість, 
щоб зрозуміти наміри іншої людини 
або оцінювати чиюсь здатність вико-
нати завдання по роботі.

Нам слід завжди оцінювати дії 
або риси людей за Господніми мірка-
ми, які містяться в Святому Письмі 
та словах пророків. А понад усе, 
нам слід переконатися, що в своєму 
судженні ми не робимо спроби дати 
негативну характеристику, швидко 
віднести до якогось стереотипу чи 
несправедливо навісити ярлик.

Здатні змінюватися
Ми висловлюємо неправедне 

судження, коли неточно описуємо 
інших людей, особливо, якщо роби-
мо це, навіюючи думку, що вони 
неспроможні змінюватися. У всіх 
своїх стосунках з людьми нам слід 
пам’ятати, що завдяки спокутній 

жертві Господа кожен з нас має здат-
ність покращуватися. Розгляньмо ці 
приклади, наведені Спасителем:

•  Він сказав жінці, схопленій у 
перелюбі: “Іди собі, але більш 
не гріши” (Іван 8:11).

•  Він сказав про чоловіка, якого 
розпинали поряд з Ним: “Ти 
будеш зо Мною сьогодні в 
раю!” (Лука 23:43).

•  Після воскресіння Він продов-
жував бачити потенціал Петра 
і наставляти його, хоча Петро 
тричі відрікся від Нього (див. 
Матвій 26:34 та Іван 21:15–17).

•  Він наказав Савлу, який переслі-
дував святих, покаятися. Савл, 
який став Павлом, послухався і 
став праведним. (Див. Дії 9:3–6).

Господь Ісус Христос є непере-
вершеним у наданні нам другого 
шансу— і третього, і четвертого 
також. Він навчав нас прощати “аж 
до семидесяти раз по семи (Maтвій 
18:22). Він— єдиний, Хто прожив 
досконале життя на цій землі, але 
завдяки Його життю, Його вченням, 
Його викупительній жертві та Його 
Воскресінню і завдяки обрядам 
Його євангелії ми можемо також ста-
ти досконалими одного дня. Якщо 
ми кажемо про своїх братів і сестер 
у такий спосіб, що навіює зневіру 
в їхню здатність змінюватися, це 
також навіюватиме зневіру в силу 
Спасителя і Його Спокуту.

Ззовні й зсередини
Це вже доведений факт, що часто 

ми судимо (і нас судять) за нашою 

зовнішністю. Однак ми впадаємо 
в небезпеку зробити неправедне 
судження, коли судимо лише за зов-
нішністю, і нездатні оцінити справж-
ній характер людини.

“Бог бачить не те, що бачить 
людина: чоловік- бо дивиться на 
лице, а Господь дивиться на серце” 
(1 Самуїлова 16:7). У Свій час Ісус 
казав, що лицеміри “подібні до гро-
бів побілених, які гарними зверху 
здаються, а всередині повні … всякої 
нечистости” (Maтвій 23:27).

Спаситель не навчав, що пози-
тивний і належний зовнішній 
вигляд— це погано, однак внутріш-
ній характер чоловіка чи жінки 
(моральний і духовний стан) наба-
гато важливіші. Згадайте величні 
храми— ділянки біля них прекрасно 
впорядковані, але набагато важли-
вішими є обряди, які проводяться у 
храмі.

Від місіонерів також вимагається 
дотримуватися норм одягу й зов-
нішнього вигляду. Своєю чистотою, 
скромним одягом і вживанням 
належної мови вони показують гар-
ний приклад тим, чиє знайомство з 
євангелією Ісуса Христа здійснить-
ся завдяки тому, що вони бачать і 
чують від місіонерів.

Застосування проникливості
У своїй спробі робити пра-

ведні судження важливо засто-
совувати проникливість. У 
Путівнику по Писаннях сказано, 
що проникливість— це “розумі-
ти або знати щось через силу 
Духа. … Це включає відчуття 



істинного характеру людей, а 
також джерела і значення духов-
них проявлень” (Путівник по 
Писаннях, “Проникливість, дар 
проникливості”).

Іноді люди, які мають злий харак-
тер, маскуються за приємною зов-
нішністю, намагаючись змусити нас 
думати що вони гідні наслідування. 
Вони “мудр[і] у власних очах та 
розумн[і] перед собою самим” (Iсая 
5:21; 2 Нефій 15:21). Спаситель міг 
бачити, що криється за цим маску-
ванням, і Він міг розрізнити силу 
характеру й чесні наміри серця в 
найскромніших і найзнедоленіших 
людях.

Алма виявив подібну проникли-
вість, коли звертався до тих, кого 
“зневажають усі люди через їхню 
бідність”, однак вони були благо-
словенні, бо упокорилися і стали 
“принижені серцем” (див. Aлма 
32:5–8).

Нам слід пам’ятати наступне: 
“реч[і], що від Божого Духа, … розу-
міються тільки духовно.” (1 Корин-
тянам 2:14). Коли ми дивимося 
на інших так, як на них дивиться 
Небесний Батько, проникливість 
дозволяє нам приходити до правед-
ного судження.

Праведне судження
Кожного дня нашого життя ми 

судимо, застосовуючи оцінювання 
і проникливість. Однак Господь 
сподівається, що ми будемо робити 
це праведно. Оскільки ми є учнями 
Господа Ісуса Христа, наші слова і 
вчинки повинні показувати, що ми є 

милостивими, люблячими і готови-
ми допомагати.

Якщо ми праведні судді, нам слід 
переконатися, що ми приділяємо 
більше уваги характеру людини, а 
не її зовнішності. У той же час нам 
слід пам’ятати, що кожного дня ми 
створюємо перше враження своїм 
зовнішнім виглядом і мовою, яку 
вживаємо. Більшість людей захочуть 
більше дізнатися про наш характер 

і євангельське послання, якщо наша 
зовнішність відображатиме високу 
цінність нашого послання.

Наш Господь і Учитель, Ісус  
Христос, показав досконалий прик-
лад для наслідування у наших нама-
ганнях судити праведно. Нам слід, 
як і Він це робить, знайти рівновагу 
між тим, що ми бачимо на поверхні, 
і тим, що відбувається всередині 
кожної людини. ◼



Посередині: Президент 
Гебер Дж. Грант прибув 
у Лайє для освячення 
храму.
Вгорі: Президент Джо-
зеф Ф. Сміт (крайній 
зліва) в Лайє. Він освя-
тив місце для храму в 
червні 1915 року.

Архітектурна візуа-
лізація, архитектори 
Гайрум Поуп і Гарольд В. 
Бертон.
Справа: Один з чоти-
рьох фризів навколо 
храму, які символізу-
ють чотири розподіли 
євангелії.

Декоративна тарілка із 
зображеннями перших 
восьми храмів Церкви. 
Лайє внизу в центрі.

Фриз “Материнство”, 
скульптор Авард 
Феєрбенкс.
Зліва: Члени Церкви 
збираються біля храму 
(1920 рік).
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Клінтон Д. і Анжела Р. Крістенсен
Автори живуть у штаті Юта, США. Брат Крістенсен працює у 
Відділі історії Церкви.

Одна з найголовніших місій Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів полягає в 
наданні храмових благословень людям по 
всьому світу, як живим, так і померлим. 
Пророк Джозеф Сміт навчав, що “мета 
збирання … народу Божого в будь- яку 

епоху світової історії … —побудувати Господу дім, де Він 
міг би відкрити Своєму народу обряди Свого дому” 1.

На зорі 20- го століття на землі було лише 4 діючі 
храми, і всі вони були у Юті. Таким чином, фізичне 
збирання у Юті мало на меті отримання доступу до 
храмових благословень. У 1919 році це змінилося. 
27 листопада 1919 року Президент Гебер Дж. Грант 
(1856- - 1945) освятив Гавайський храм у Лайє. Це стало 
історичною поворотною подією Відновлення, оскільки 
храмові благословення стали доступними для багатьох 
народів.

У багатьох аспектах Гавайський храм у Лайє став пер-
шим міжнародним храмом. Він безпосередньо служив 
членам Церкви з Гаваїв, Нової Зеландії, Самоа, Тонга, 

Гавайський храм в Лайє   

Освячений 100 років тому, 
Гавайський храм у Лайє 
дав можливість святим 

збиратися для отримання 
храмових благословень, у 
той час як євангелія поча-

ла поширюватися по  
всьому світу.

СТОЛІТТЯ ЗБИРАННЯ

Таїті, Японії та Австралії. Оскільки Церква продовжува-
ла зростати в Тихоокеанському регіоні та в Азії, кількість 
країн, які благословив цей храм, продовжувала зростати.

Цього року відзначається 100 років цієї важливої події 
в збиранні Ізраїля по обидві боки завіси.

Збирання в Самоа
Острови Самоа знаходяться на відстані 4023 км від 

Гаваїв. У 1919 році Джон К. Адамс, президент місії на 
Самоа, сказав: “Здавалося, що по завершенні будівниц-
тва храму в Лайє наш народ охопило сильне бажання 
накопичити достатньо коштів, щоб дістатися до храму”. 
Прикладом може бути Аулеліо Анае, який 20 років безо-
платно служив місіонером. За всі ці роки жертвування 
він не накопичив достатньо грошей, щоб поїхати на 
Гаваї. Тож брат Анае продав усе, що мав, і зміг назбирати 
600 чи 700 американських доларів 2. Брат Анае та інші 
самоанці жертвували всім, чим могли, щоб у 1920- ті роки 
переїхати до Лайє.

Одна сім’я— Леота—приїхала на Гаваї в 1923 році в 
день Нового року. Семирічний Вайліне Леота згадував: 
“Коли ми вперше [побачили] храм,… то був найкращий 
краєвид” 3. Усього через два тижні батьки Вайліне—Айвао Ф

О
ТО

 Ф
РИ

ЗУ
 ГА

ВА
Й

СЬ
КО

ГО
 Х

РА
М

У 
Н

АД
АН

О
 З

 Л
Ю

Б’
ЯЗ

Н
О

ГО
 Д

О
ЗВ

О
ЛУ

 Б
ІБ

ЛІ
О

ТЕ
КИ

 ІС
ТО

РІ
Ї Ц

ЕР
КВ

И
; Ф

О
ТО

 В
ЕЧ

ІР
Н

ЬО
ГО

 
ГА

ВА
Й

СЬ
КО

ГО
 Х

РА
М

У 
В 

ЛА
Й

Є 
ЗР

О
БЛ

ЕН
Е 

КА
РЛ

О
Ю

 Д
Ж

О
Н

СО
Н



і Матала— отримали свій енадумент і були запечатані як подружжя, 
а їхні діти були запечатані до них. Подружжя Леота вірно служило 
в домі Господа упродовж 50 років, і вони були поховані “біля храму, 
який вони так любили” 4. Сьогодні сотні їхніх вірних нащадків живе 
на всіх Гавайських островах.

Неможливе завдання
У той час як члени Церкви в Тихоокеанському регіоні залишали 

свої домівки й переселялися на Гаваї, багато приходів та філій в 
інших країнах організовували групові подорожі до храму, які нази-
валися екскурсіями. Така духовна форма збирання надавала членам 
Церкви можливість подорожувати задля отримання храмових обря-
дів, а потім повертатися додому, щоб розбудовувати Церкву в своїх 
країнах.

Під час освячення Президент Грант молився, щоб Господь дав 
святим у Новій Зеландії та на всіх Тихоокеанських островах можли-
вість вести генеалогічну роботу, аби вони могли приїхати до храму і 
стати спасителями для своїх предків.

Храмові екскурсії почалися з групи святих маорі з Нової Зеландії 
вже через шість місяців після освячення. Хоча ці святі жили за 8045 
км від Гаваїв, вони раділи новині про освячення храму.

Ваімате і Геені Анару палко бажали приєднатися до першої групи, 
яка їхала до храму. Однак таке завдання здавалося нездійсненним 
через бідність цієї сім’ї. Для здійснення подорожі необхідно було 
мати 1200 новозеландських фунтів— це величезна сума. Вони сподіва-
лися на диво.

Упродовж років сім’я Анару виконувала пораду пророка і збирала 
генеалогічну інформацію. Потім та інформація накопичувалася у 
вигляді стосів сторінок, поки сім’я Анару чекала на диво. Їхній син 
Вівіні знав про віру батьків: “Мама навіть думки не допускала, що 

вона одного дня не стане з нашим батьком 
на коліна біля храмового олтаря”.

І диво дійсно сталося. Ваімате виграв кон-
тракт від новозеландського уряду на великий 
земельний проект. Завдяки доходу з цього 
проекту він отримав достатню суму готівкою, 
виплачену авансом, щоб покрити всі витрати 
на подорож до Гаваїв. Ваімате і Геені подола-
ли свій страх подорожі через океан і разом 
з групою, яка налічувала 14 святих, у травні 
1920 року вирушили в подорож до Гаваїв. 
Вони отримали свій ендаумент і були запеча-
тані. Неможливе здійснилося.

Історія сім’ї Анару одна з тисяч історій 
про святих останніх днів, які подорожували 
до Гавайського храму в Лайє, щоб отримати 
обряди і мати право на обіцяння, які дає 
Господь у Своєму домі. Це вимагало великої 
жертви, однак святі, які поверталися на бать-
ківщину, зміцнювалися і були готові керува-
ти Церквою 5.

Духовне збирання в Азії
Після Другої світової війни та повторного 

заснування Церкви в Японії святі в тій кра-
їні організували першу азійську екскурсію 
до храму. У 1965 році 165 відданих святих 
подорожували літаком з Токіо до Гаваїв, 
щоб отримати храмові обряди. Ця подорож 
надзвичайно зміцнила Церкву в Японії. 95 
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1850: Місіонери 
прибувають в 
Королівство Гаваї 
проповідувати від-
новлену євангелію.

1855: Джо-
зеф Ф. Сміт 
служить свою 
першу місію  
на Гаваях.

1865: Церква купує землю 
в Лайє, де було збудовано 
дім зборів. Цю будівлю 
було знесено в 1916 році, 
щоб на її місці збудувати 
храм.

1915: Президент Джозеф 
Ф. Сміт оголосив про будів-
ництво храму в Лайє.

27 листопада 1919 року: 
Храм освячено Президен-
том Гебером Дж. Грантом 
(вгорі в центрі).

1920: Ваімате Анару подо-
рожує до храму з Нової 
Зеландії.

1923: Сім’я Леота 
(внизу) переїжджає 
до Лайє з Самоа.



 Ж о в т е н ь  2 0 1 9  31

відсотків тих членів Церкви залишилися 
активними в Церкві. П’ятеро з них пізніше 
стали президентами храмів у своїй країні; 
серед них старійшина Йошихіко Кікучі, пер-
ший генеральний авторитет з Японії 6.

У 1970 році група корейських членів Цер-
кви прибула до Лайє. Чої Вук Ван, президент 
філії, сказав: “Ми приїхали до храму, й він 
відкрив наш розум і пробудив до розумін-
ня того, як ми можемо отримати спасіння. 
Вічний план став реальним; наше свідчення 
настільки зміцнилося, що це важко поясни-
ти. Яке велике благословення для корейців 
мати можливість відвідати храм” 7.

Збирання наших померлих родичів
Коли храмові обряди стають доступні для 

певного народу, вони приносять Господні 
благословення не лише тим, хто живе в тій 
країні, але і для тих представників цього 
народу, які зараз знаходяться по той бік заві-
си. Ці благословення відчули члени Церкви 
азійських країн, культурною традицією яких 
є ретельне ведення генеалогії упродовж 
століть.

Батьки Кваі Шун Лунга переїхали з Китаю 
на Гаваї. Він народився в Кауаї в 1894 році й 
охристився в 1944 році на своє 50- річчя. Брат 
Лунг навчав веденню сімейної історії в церкві 
й розповідав своїм учням: “Одного разу мені 

приснився сон, в якому я побачив багатьох своїх померлих родичів, 
які закликали мене виконати за них роботу”. Через три дні він отри-
мав від своєї тітки з Китаю генеалогічні записи: 22 сторінки китай-
ського тексту, де подавався його родовід з 1221 року від Р.Х. Разом зі 
своїм сином Гленном та невісткою Джуліною вони виконали у храмі 
тисячі обрядів за свою сім’ю. Гленн і Джуліна Лунг пізніше вірно слу-
жили президентом і матроною храму в Лайє з 2001 по 2004 рік 8.

Збирання триває
Знаходячись на перехресті доріг у Тихому океані між Американ-

ським континентом і Азією, Гавайський храм у Лайє відкрив двері 
до храмових благословень багатьом народам. Тому збирання Ізраїля 
стало в першу чергу духовним збиранням, оскільки члени Церкви 
здобули можливість отримувати храмові благословення, а потім 
повертатися і розбудовувати Церкву в своїх країнах. Ця можливість 
сприяла поширенню відновленої євангелії серед багатьох культур і 
народів по обидві боки завіси.

Святкуючи 100- ту річницю Гавайського храму в Лайє, ми маємо 
привілей бути свідками визначної події Відновлення та виповнен-
ня пророцтва пророка Якова з Книги Мормона: “Великі обіцяння 
Господа тим, хто на островах у морі” (2 Нефій 10:21). ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви: Джозеф Сміт (2007), с. 422.
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 3. Vailine Leota Niko, in Clinton D. Christensen, comp. Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi 

(2019), 70–71.
 4. Aivao Frank Leota (1878–1966), FamilySearch .org.
 5. Див. Christensen, Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi, 64–65.
 6. Див. Christensen, Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi, 114- - 117.
 7. Choi Wook Whan, in “Going to the Temple Is Greatest Blessing”, Church News, Apr. 17, 
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 8. Див. Christensen, Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi, 166.
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1965: Організовано першу 
храмову поїздку з Азії, в якій 
165 японських святих прибу-
вають на Гаваї.

1970: Святі з Кореї 
приєднуються до япон-
ських святих у храмо-
вій подорожі.

13 червня 1978: Президент Спенсер В.  
Кімбол повторно освятив храм після знач-
ної реконструкції. Разом з президентом Н. 
Елдоном Теннером (вгорі) він також відві-

дує Полінезій ський 
культурний центр.

21 листопада 2010 
року: Після зміцнення 
сейсмічної стійкості 
будівлі та її реконструк-
ції Президент Томас С. 
Монсон переосвячує 
храм.



К оли я жила в Сан- Паулу, Брази-
лія, я познайомилася з незвичай-

ною жінкою на ім’я Граса. Вона була 
милою і доброю жінкою, яка з усіма 
дружила.

Граса була моєю напарницею з 
візитного вчителювання. У неї було 
троє дітей, вона працювала непов-
ний робочий день, і в неї не було 
ні автомобіля, ні телефону, але це 
зовсім не заважало їй служити.

Зі свого балкону я могла бачити 
єдине віконце її будинку. Коли Граса 
була вільна, вона вішала на те віко-
нечко шматок червоної тканини, 
що було сигналом до того, що вона 
готова йти на візитне вчителювання. 

Вона ніколи не шукала причин, 
щоб не служити. Я часто думала 
про сигнал, який давала Граса, та її 
чудовий приклад вірного і простого 
служіння.

Один випадок особливо мені 
запам’ятався. Ми готувалися й 
молилися перед тим, які піти відві-
дувати одну з наших сестер. Коли 
ми підійшли до її дому, то зрозумі-
ли, що насправді приїхали до дому 
іншої сестри! Нас призначили від-
відувати цю сестру, яка була менш 
активною матір’ю двох дітей, однак 
ми не планували відвідувати її того 
дня. Оскільки ми вже були там, то 

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

постукали, але ніхто не відповів.
Ми вирішили бути наполегли-

вими й зачекали. Сестра Моніка 
згодом підійшла і сказала, що вона 
зайнята. Ми помітили, що вона 
стомлена й ось- ось розплачеться. 
Коли ми сказали, що прийшли допо-
могти їй, вона дозволила увійти. 
Її немовля плакало, тож ми сказа-
ли, що почекаємо, поки вона його 
заспокоїть. Коли Моніка піднялася 
сходами з немовлям, ми взялися 
до роботи: прибрали кілька кімнат 
і склали весь одяг, який був у полі 
нашого зору.

Коли Моніка побачила, як гар-
но стало у неї в домі, то почала 
плакати, відкрила нам своє серце і 
розповіла про свої проблеми. Ми 
пообіцяли їй допомогти і потім 
поговорили з президентом Това-
риства допомоги про її труднощі. 
Наступної неділі Моніка була в 
церкві.

Вона стала активною радісною 
сестрою, і ми продовжували служи-
ти їй з любов’ю і турботою. Її про-
блеми нікуди не зникли, але вона 
спроможна справлятися з ними з 
більшою вірою й відвагою завдяки 
активності в Церкві.

Я така вдячна за приклад Граси 
в нашому спільному служінні. Ми 
молилися про спрямування, і Бог 
привів нас до Моніки. ◼
Розана Соарес, шт. Юта, США

Спрямовані до Моніки

Граса вішала на віконечко шматок 
червоної тканини, що було 

сигналом до того, що вона готова йти 
на візитне вчителювання.
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Я відчула, що маю розповісти 
сестрам, які навчали мене з 

самого початку, що я приєдналася 
до Церкви і що вони посіяли зерна 
відновленої євангелії у моєму серці

Вони посіяли 
зерна в моєму 
серці

Звідки я прийшла? Що я тут 
роблю? Куди я піду після цього 

життя?
Коли мені було 29 років, ці запи-

тання постійно мене турбували. Мої 
батьки померли. Я тужила через 
втрату першонародженого сина. Я 
ростила ще трьох дітей, і моє життя 
було сповнене випробувань.

Господь почав відповідати на 
мої запитання, коли спрямував до 
мого дому двох молодих місіонерок. 
Коли я привітала їх, вони запитали, 
чи є в моєму житті щось, чого мені 
не вистачає. Я розповіла їм про 
своїх батьків і сина. Я сказала, що 
несправедливо мати дітей і створю-
вати сім’ю, якщо все закінчується зі 
смертю. Я запитала, чи побачу знову 
своїх батьків і сина.

“Maрто,— сказали вони,— ви може-
те мати свою сім’ю навіки”.

Радість сповнила моє серце. Я 
хотіла дізнатися більше. Під час 
наступних візитів вони навчали 
мене про євангелію Ісуса Христа. 

Вони подарували мені Книгу Мор-
мона і запропонували читати її та 
запитати у Бога, чи ця книга є Його 
словом. Я прийняла запрошення. 
Коли я молилася, Божа відповідь 
була такою ж яскравою, як сонячне 
світло. Я знала всім серцем, що кни-
га істинна.

На жаль, коли я пішла на нову 
роботу, то втратила контакт з 
місіонерками. Наступного міся-
ця мій шлюб розпався, і я намага-
лася почати нове життя зі своїми 
дітьми.

З часом я знову вийшла заміж. 
Одного дня мій чоловік сказав, що 
йому в житті не вистачає Бога. Ми 
вирішили ходити до тієї церкви, 
до якої він колись ходив. Коли ми 
увійшли до будівлі, на столі у фойє я 
побачила Книгу Мормона. Це була 
та сама церква, з якою мене познайо-
мили раніше! Мені подобався Дух, 
який я там відчувала. Після церкви 
я запитала у чоловіка, як можу 
охриститися.

“Потрібно, щоб тебе навчали 
місіонери”,— сказав він.

“Мене вже навчали п’ять років 
тому!”—  відповіла я.

Для нас із дітьми проводили 
уроки. День нашого хрищення 
став найщасливішим днем нашого 
життя.

Через кілька років я відчула, що 
маю розповісти сестрам, які навчали 
мене з самого початку, що я приєд-
налася до Церкви. На Facebook я 
знайшла групу колишніх місіонерів 
з Бразильської місії Санта- Марія. 
У ній була одна із сестер, яка мене 
навчала. Я надіслала їй запит з про-
ханням долучити мене до друзів і 
пояснила, хто я така і як стала чле-
ном Церкви, що наша сім’я запеча-
талася у храмі і що мій син служить 
на місії повного дня. Я розповіла їй, 
що все це стало можливим завдяки 
тому, що вона зі своєю напарницею 
посіяла зерна відновленої євангелії у 
моєму серці. ◼
Марта АльгарвеІЛ
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Преміальне 
благословення

Я купив два 
пакети 

продуктів і 
попрямував у дім 
цієї сестри з мого 
приходу.
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У нас з Кармен, моєю дружиною, 
щойно народилася перша дити-

на, як мене покликали служити єпис-
копом нашого приходу. У той час у 
нас були фінансові труднощі. Мені 
було дуже важко забезпечувати свою 
сім’ю та наглядати за всіма членами 
нашого приходу й дбати про них.

Однієї неділі на причасних зборах 
я помітив самотню матір з чотирма 
малими дітьми. Вона сиділа в остан-
ньому ряду каплиці й докладала всіх 
зусиль, щоб заспокоїти дітей. Я знав, 
що і в неї фінансові труднощі, однак 
вона ніколи не просила про допо-
могу. Минали тижні, і кожної неділі 
вона приходила до церкви зі своїми 
дітьми.

Одного дня я отримав свою 
зарплату. Мені виплатили премію, 
і я вирішив витратити ті додаткові 
кошти на придбання матеріалів 
для такого необхідного ремонту 

нашого дому. Але, коли я йшов 
до магазину, мені пригадалися ця 
сестра і її діти. Я відчув, що маю 
скористатися додатковими кош-
тами, щоб купити їм продукти. Я 
зателефонував Кармен і сказав, яке 
спонукання відчув і що хочу зроби-
ти. Вона погодилася.

У магазині мені на очі потрапи-
ло печиво. Я подумав, що дітям, 
мабуть, захочеться солоденького. Я 
купив два пакети продуктів і попря-
мував у дім цієї сестри.

Я постукав у побиті часом дере-
в’яні двері кілька разів. Коли я 
вже збирався іти, двері нарешті 
відчинилися. “Єпископе,— сказала 
та сестра,— я не сподівалася вас тут 
побачити”. Відразу ж з- за її спини 
визирнули діти.

“Я приніс вам продукти”,— сказав я.
Одна з дочок знайшла печиво 

і вигукнула: “Печиво!” Її брати й 

сестри збуджено юрмилися навколо 
печива. Семирічна дочка обняла 
мене. “Дякую, єпископе!”— сказала 
вона.

Я зазирнув у дім і побачив, що та 
сестра пере одяг у каструлі, яка сто-
їть на підлозі. Ця сім’я не мала стола 
і спала на матрацах, що лежали на 
підлозі. Я зрозумів, якими вони були 
нужденними. Я домовився про те, 
щоб у них з’явився стіл і кожен мав 
ліжко.

Цей випадок допоміг мені 
зрозуміти, що Господь скеровує 
і благословляє своїх служителів. 
Нам не потрібне додаткове покли-
кання, щоб допомагати братам і 
сестрам. Нам просто потрібно бути 
в гармонії з Духом, відчувати, хто 
потребує нашої допомоги, і бути 
готовими стати знаряддям у руках 
Господа. ◼
Роберто Атункар Ньєто, Ліма, Перу



Мій батько постійно 
перечитував того листа. Він 

не міг говорити зі мною, бо сильно 
плакав.

Дві сторінки, сповнені вдячності

Мій батько страждав усе своє 
життя від низької самооцін-

ки й почуття власної нікчемності. 
Його виховував батько- алкоголік, 
який часто казав йому про те, яким 
нікчемою він його вважав. На щастя, 
мій батько не став алкоголіком, 
однак він ніколи не казав мені або 
моїм братам і сестрам, що пишаєть-
ся нами, і не хвалив нас за те, що 
ми добре виконували. У дитинстві 
я намагалася зробити йому приєм-
ність, однак завжди відчувала, що не 
можу догодити йому. Через це у нас 
були натягнуті стосунки.

Одного року я розповіла про це 
своєму мудрому єпископу. Він пора-
див мені написати листа батькові 
й перерахувати все, за що я йому 
вдячна. Це було для мене нелегким 
завданням. Мої рани були глибоки-
ми, і я не хотіла, щоб лист вдячності 
перетворився на лист обурення. Тож 
я молилася. Завдяки Духові у мене 
почали спливати в голові причини 
того, за що я можу бути вдячна бать-
кові. Це вимагало часу, однак коли 
я закінчила, то переді мною було дві 
повні сторінки тексту.

Я відправила листа, не знаючи, чи 
батько відповість на нього. Однак 
я знала, що не можу обирати його 
реакцію. Мені лише потрібно було 
зазирнути у своє серце і пам’ятати, 
чому я написала того листа.

Наступного ранку я отримала 
телефонний дзвінок від мачухи. Вона 
плакала. Вона розповіла, що батько 
постійно перечитує того листа. Вона 
сказала, що не може говорити зі 
мною, бо батько сильно плаче.

“Дякую!— сказала вона.—  Твоєму 
батькові це так було потрібно”.

Пізніше того дня мені зателе-
фонував батько. Він кілька днів 
поспіль телефонував мені, щоб 
сказати, як багато мій лист означав 
для нього.

Мені б хотілося сказати, що з того 
часу наші стосунки дивним чином 
налагодилися, однак нам все ще 
потрібно було над ними працювати. 

З часом моє серце почало зцілюва-
тися, і наші стосунки покращилися. 
Згодом я змогла його пробачити.

Через кілька років, після важкої 
боротьби з раком, батько помер. 
Я впевнена, що зараз він відчуває 
велику радість, оскільки Спаситель 
допомагає йому зцілитися від образ, 
які він зазнавав упродовж багатьох 
років. Я знаю, що я була зцілена 
силою Спокути Ісуса Христа. Спа-
ситель розуміє наші потреби і може 
нам допомогти усунути отруту болі 
й образи. Я знаю, що вдячність, 
прощення і любов є потужними 
ліками. ◼
Еліс Дален, шт. Юта, США
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Я гостро усвідомлюю вплив порнографії навіть на найменших у нашому 
суспільстві— на наших дітей. Порнографія, яка є пошестю небачених 
масштабів, може стати причиною ганьби, обману, викривлених почуттів, 

втрати самоконтролю, всепоглинаючої залежності і повним марнуванням часу, 
думок та сил. Усім нам— батькам, сім’ям, учителям, провідникам—вкрай необ-
хідно бачити, цінувати і захищати своїх дітей та молодь.

Любов є одним з найвеличніших дарів Божих. Любити Бога і любити 
ближнього—це дві найбільші заповіді, дані нам Самим Ісусом Христом. Я впев-
нена, що любов є також нашою найбільшою зброєю в боротьбі з порнографією.

Дійсно, зараз поширеним є таке висловлювання: “Порнографія вбиває 
любов”, але давайте також пам’ятати, що любов убиває порнографію. Це не 
означає, що наша любов до інших людей може змінити їхню залежність або 
навіть поведінку. Однак любов може мотивувати нас— те, як ми готуємося, 
реагуємо і слухаємо,— особливо коли йдеться про наших дітей. Якщо ми спо-
діваємося коли- небудь подолати цю пошесть у світі, любов має бути мотивом і 
основою всіх наших зусиль.

Я хочу запропонувати три способи вияву любові і сподіваюся, що ми на них 
зосередимося, приймемо і застосуємо. Ці три способи вияву любові, пов’язані з 
трьома фазами долученості до порнографії, на яких можуть перебувати наші діти.

По- перше, ми кажемо: “Я тебе люблю” і дійсно захищаємо їх. По- друге, 
ми кажемо: “Я так само тебе люблю”, коли реагуємо на їхню долученість до 
порнографії— свідому чи ненавмисну. І по- третє, ми кажемо: “Я буду завжди 
тебе любити”, коли надаємо сповнену любові підтримку під час процесу зцілен-
ня, якщо вони відчувають бажання дивитися порнографію або мають залеж-
ність. У кожному з випадків в основі лежить любов.

Джой Д. Джоунс
Генеральний 
президент 
Початкового 
товариства

ЯК СПРАВЛЯТИСЯ З ПОРНОГРАФІЄЮ: 

Ці три види любові можуть допомогти  
нашим дітям, якщо їм доведеться наштовхнутися 

на порнографію.
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захищати, 
реагувати і 
зцілювати
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1  ЗАХИСТ: “Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ”

Подумки уявіть дитину, яку ви любите. 
Коли ви кажете цій дитині: “Я тебе люблю”, 
що це означає? У своїй основі це означає, що 
ми надаємо захист, аби мати змогу допомог-
ти тим, кого любимо, сягнути свого найви-
щого потенціалу і протистояти життєвим 
труднощам. Частково цей захист створює 
сильні, довірчі, стабільні стосунки. Такий вид 
стосунків допомагає дітям наблизитися до 
вас. Якщо ми будуємо міцні стосунки дові-
ри і захисту для наших дітей і онуків— або 
будь- кого з дітей—ми надаємо їм безпечне 
місце, куди вони можуть повернутися. Такий 
захист допомагає їм зрозуміти, ким вони 
є, і допомагає усвідомити свої стосунки з 
Богом. Якщо діти відчувають, що їх цінують і 
люблять, це допомагає їм бачити в своїй уяві 
дбайливого Небесного Батька, на Якого вони 
можуть покладатися і Який дає їм настанови 
для їхнього щастя.

Мене непокоїть те, що багато батьків 
ще, можливо, не усвідомлюють, наскільки 
небезпечною насправді є порнографія, або 

думають, що це лишень проблема сусідсько-
го хлопчика. Реальність полягає в тому, що 
ця проблема поширюється на наших хлоп-
чиків і наших дівчаток, і ми недостатньо 
про неї говоримо.

Багато років тому ми з чоловіком почули 
змістовну історію, яку часто переказували 
своїм дітям. Ця історія про стару гримучу 
змію, яка попросила маленького хлопчика, 
що проходив повз неї, донести її до верши-
ни гори, аби востаннє подивитися на захід 
сонця перед смертю. Хлопчик вагався, однак 
гримуча змія пообіцяла, що не вкусить його, 
якщо він її донесе. Поступившись, хлопчик 
виявив доброту і доніс змію до вершини 
гори, звідки вони разом милувалися заходом 
сонця.

Зійшовши зі змією вниз у долину, хлоп-
чик приготував для себе вечерю і постіль, 
щоб переночувати. Вранці змія попросила: 
“Хлопчику, віднеси мене, будь ласка, до мого 
дому. Наближається час моєї смерті, і я хочу 
повернутися додому”. Хлопчикові здавалося, 

Ця проблема 
поширюється на 
наших хлопчиків 
і наших дівчаток, 
і ми недостатньо 
про неї говоримо.
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що він у безпеці, і змія досі тримала своє сло-
во, тож він вирішив віднести змію додому, як 
вона і просила.

Він обережно підняв змію, і, тримаючи 
біля грудей, поніс її назад у пустелю помира-
ти у її домі. Перш ніж він поклав змію на зем-
лю, вона повернулася і вкусила його в груди. 
Маленький хлопчик закричав і кинув змію 
на землю. “Пані Змія, навіщо ви це зробили? 
Тепер я помру!” Змія поглянула на нього і 
усміхнулася: “Ти знав, хто я така, коли взяв 
мене на руки”.

У сьогоденному світі я бачу, як багато 
батьків дають своїм дітям змію. Я маю на 
увазі смартфони. Ми не можемо давати 
мобільні телефони з доступом до Інтернету 
в руки малих дітей, які недостатньо зрілі, 
щоб мати необхідне знання, неспроможні 
належно розмірковувати й приймати рішен-
ня і не мають контролю з боку батьків або 
інших засобів, що допоможуть захищати їх. 
Джейсон С. Керролл, професор з питань 
сімейного життя в Університеті Бригама 
Янга, казав: “Ми захищаємо наших дітей до 
того часу, поки вони не зможуть захищати 
себе”. Стовбур мозку, де містяться центри 
задоволення, розвивається першим. Лише 
пізніше здатність розмірковувати і приймати 
рішення повністю розвивається у фронталь-
ній частині мозку. “Тож у дітей є педаль газу, 
а гальма повною мірою не працюють” 1.

Кожен телефон повинен мати захист, 
навіть у підлітків. Це також хороша порада 
для дорослих. Жоден з нас не був імунізо-
ваний проти укусу отруйної змії. Дехто з 
батьків обирає для дітей фліп- телефони, аби 
вони могли лише здійснювати дзвінки та 
приймати і посилати текстові повідомлення.

Крім смартфонів є безліч інших пристроїв, 
які відкривають доступ до небажаних медіа 
через Інтернет. Нещодавні дослідження 
показали, що 79 відсотків перегляду небажаної 
порнографії відбувається вдома 2. Діти можуть 
побачити її на планшетах, смартфонах, ігро-
вих приставках, портативних DVD плеєрах 
і смарт- ТВ— це лише неповний перелік усіх 
можливих пристроїв. Я знаю сім’ї, де для 
використання електронних пристроїв у домі 

відведено найбільш пожвавлене місце. Ці сім’ї називають це місце 
“медіа- кімната” і всі свої пристрої зберігають на видному місці, на очах. 
Ніхто не залишається в цій кімнаті наодинці з будь- яким пристроєм.

Інші сім’ї обрали інші правила, наприклад: ніхто не тримає теле-
фон у спальні або у ванній кімнаті. Дехто просто каже: “Ніколи не 
залишайтеся з телефоном наодинці”. Є також сім’ї, де дітям поступо-
во відкривають доступ до певних додатків, які вони можуть викорис-
товувати з програмами, що дозволяють батькам налаштовувати їхні 
телефони. У такий спосіб батьки навчають, що довіру слід заслужити 
і що захист телефона є важливим.

Якими б не були потреби конкретних сімей, давайте навчати кож-
ного члена сім’ї мудрому та позитивному використанню технологій 
з самого початку— з виховання норм моралі. Давайте конструктивно 
навчати дітей, як використовувати технології на благо. Ми можемо 
навчати їх самостійно давати оцінку, ставлячи таке запитання: “Чи 
використання цього буде служити хорошій меті?” Наш вибір способу 
навчати свої сім’ї зараз впливатиме на майбутні покоління.

Я сподіваюся, що ми, батьки, будемо пам’ятати про важливість 
наших стосунків з дітьми та конкретних зусиль, які ми докладаємо, 
щоб їх захистити. Якщо ми зміцнюємо ці сповнені любові стосунки, 
діти будуть краще розуміти, чому Бог застерігає нас про зло порно-
графії, вони зрозуміють, як уникати її та будуть підготовлені, якщо 
вона потрапить їм на очі.

2  ВІДПОВІДЬ: “Я ТАК САМО ЛЮБЛЮ ТЕБЕ”

Зовсім нелегко заводити привітні, відкриті, захоплюючі розмови, 
які спонукатимуть наших дітей ділитися думками, досвідом та ста-
вити запитання батькам. Ми можемо запрошувати дітей будь- якого 
віку поговорити, якщо або коли вони стикнулися з проблемою пор-
нографії будь- якого рівня— від початкового і необережного перегля-
ду до нечастого, інтенсивного перегляду і навіть до непереборного 
потягу до нього. Чим раніше ви почнете обговорення, тим краще, і 
діти з більшою готовністю прийдуть до вас, якщо вони знають, що їх 
люблять і ніщо з того, що вони розкажуть або зроблять, не змінить 
тієї любові.

Однак дуже рідко дитина приходить за власним бажанням. Зазви-
чай це трапляється, коли спостережливий батько або мати допомо-
жуть дитині запитанням: “Щось сталося?” або “Таке враження, що в 
тебе щось не так”. Чим більше любові відчуває дитина, тим легше їй 
буде відкритися.

Така впевненість у тому, що її люблять, зароджується у дитини зав-
дяки незначним випадкам, які повторюються знову і знову. Невеликі 
проблеми, які обговорюються в атмосфері любові, створюють основу 
для здорової реакції. Тому, коли виникне велика проблема, шлях 
до спілкування буде відкритим. Найбільш важливо, щоб діти знали, 
якою буде ваша реакція: “Я так само люблю тебе. Я не перестану 
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любити тебе через те, що щось трапилося. Я 
завжди тебе люблю”.

З певної причини ми не дуже часто роз-
мовляємо з молоддю й дітьми про найсиль-
ніші спонукання й найбільші спокуси, які 
постануть перед ними. Наше небажання 
призводить до того, що їх навчає, в першу 
чергу, Інтернет, інші діти або підлітки, 
чи навіть популярні медіа. Хтось із нас 
не наважується навіть вжити слово порно-
графія у присутності дітей, намагаючись 
захистити їхню невинність. Це вважаєть-
ся небезпечним. Можливо, наші батьки 
ніколи не розмовляли з нами відверто. 
А якщо наші розмови викличуть зацікав-
леність? А якщо вони захочуть дізнатися 
більше? Як ми можемо сподіватися, що 
діти захочуть поговорити про порнографію 
з нами, якщо ми ніколи з ними про це не 
говорили?

Батьки, ми повинні починати розмову, 
а не чекати, коли наші діти звернуться до 
нас. Мені подобається ідея того, що це має 
бути не одноразова подія, а регулярні, часті, 
спокійні розмови. Переваги ведення розмов 
полягають у тому, що експертами є батьки 
й провідники, яким виявляють довіру, а не 
Google; розмова може відбуватися у спокій-
ній атмосфері, і під час такого обговорення 
довіра дитини зростає. Ми хочемо, аби діти 
відчували себе підготовленими й зміцнени-
ми, а не заляканими. Ми хочемо говорити з 
ними, а не читати їм нотації.

Ми, батьки і вчителі, не зможемо допо-
могти дітям, якщо самі неосвічені. Важливо 
знати чого і чому навчати. Ми можемо діз-
натися самі й допомогти дітям зрозуміти, 
чому порнографія є чимось хибним, чому 
вона така небезпечна, чому ми не хоче-
мо, щоб вона завдала їм шкоди, а також що 
потрібно робити, якщо вони натрапляють 
на неї.

Чи пояснюємо ми своїм дітям належним 
чином і відповідно до їхнього віку те, чому 
порнографія є небезпечною? Якщо єдина 
причина, якою ми пояснюємо, чому слід 
уникати порнографії, обмежується словами 
“це погано”, то може виявитися, що подібне 

пояснення є недостатнім. Натомість ми повинні навести якомога 
більше пояснень, аби встановити моральні вимоги, що стануть для 
молоді мотивуючими.

Є багато причин уникати порнографії, але ось лише кілька, нада-
них організацією Fight the New Drug (Боротьба з новим наркотиком), 
які можуть зацікавити молодих людей:

•  Порнографія може змінювати роботу вашого мозку, і дослід-
ження показали, що вона навіть може зменшувати розміри й 
активність вашого мозку.

•  Порнографія може викликати залежність.
•  Порнографія позбавить вас упевненості у собі.
•  Порнографія може зробити вас самотніми.
•  Порнографія може завдати болю тим людям, яких ви любите.
•  Порнографія може зашкодити здоровій сексуальності.
•  Порнографія пов’язана з насильством.
•  Порнографія змушує людей згодом вдаватися до нечесності.
•  Порнографія краде ваш час і сили.
•  Порнографія спричиняє депресію, занепокоєння і сором.

Я б додала, що порнографія суперечить заповідям Бога. З огляду 
на це й безліч інших причин ми пояснюємо, чому слід уникати пор-
нографії, однак знання без застосування веде до розчарування. Нам 
слід встановлювати розумні й дієві обмеження та сподівання. Дуже 
важливо допомагати дітям самостійно розуміти, чому їм слід  уника-
ти порнографії. Якщо дитина сама не прийме рішення, якої сторони 
триматися в цьому питанні, то, ймовірно, на неї пошириться ниніш-
ня сумна статистика.

3  ЗЦІЛЕННЯ: “Я БУДУ ЗАВЖДИ ТЕБЕ ЛЮБИТИ”

Якщо діти переглядають порнографію і потрапили в її пастку, їм 
важко керувати своєю реакцією, відновлюватися і зцілюватися. Необ-
хідно щиро, серйозно, постійно, твердо і терпляче підтримувати 
дітей, коли вони беруть на себе відповідальність за своє одужання і 
роблять кроки на цьому шляху. Ніхто не може надавати подібну під-
тримку краще, ніж батьки. Після того як ми особисто з усією старан-
ністю навчали істині, з обережністю будували довіру й заохочували 
до розмови, дітям, можливо, потрібно буде знати, що, попри їхні 
помилки й рішення, наше запевнення буде таким: “Що б не сталося, 
я завжди тебе любитиму”.

Пригадую простий випадок, що стався у нашій сім’ї багато років 
тому. Нас із чоловіком не було вдома, і найстарший син наглядав за 
іншими дітьми. Нам подзвонив занепокоєний сусід і повідомив, що 
біля нашого будинку стоїть пожежна машина. Ми помчали додому 
і дізналися, що наш 10- річний син грався на задньому дворі поряд з 
великим полем, вкритим сухою високою травою. Він хотів побачити, 
чи вдасться йому запалити вогонь з однієї іскорки.
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Це йому вдалося! Коли ми приїхали, 
пожежна бригада вже загасила невеличку 
пожежу, пожежники читали нотації нашому 
синові, а сусіди почали розходитися. Наш 
син був збентежений, наляканий, весь у 
сльозах і безсумнівно знав, що він потрапив 
у халепу.

Усі ми зайшли в будинок. Наш син був 
настільки переляканий, що, незважаючи на 
серйозність ситуації, все, що ми могли, це 
лише обняти цього милого хлопчика й запев-
нити, що ми його любимо й раді, що він не 
постраждав.

Коли діти переглядають порнографію, 
особливо, якщо вони заплуталися у її паву-
тинні, вони також будуть збентежені, наляка-
ні й у сльозах. Важко взяти щось із темряви й 
винести його на світло. Почуваєшся винним і 
вразливим. На шляху відновлення і зцілення 
у дітей можуть траплятися невдачі й трудно-
щі. Їм вкрай необхідно постійно відчувати, 
що їх люблять. Втім батькам слід знати, що 
їхня любов завжди допомагатиме, але однієї 
любові недостатньо.

Для зцілення вам необхідно спрямува-
ти ту любов, яку ви маєте до дитини, для 

пошуку правильних джерел допомоги. Ваша 
любов є основою того, що має відбутися, але, 
якщо людина, яку ви любите, потрапила в 
пастку, вам, імовірно, доведеться шукати 
професіоналів, які зможуть допомогти як 
дитині, так і вам. 

Коли ви разом зі своїм улюбленим ство-
рінням шукатимете зцілення, я сподіваюся, 
що ви знайдете силу в Тому, хто має силу 
зцілювати всі рани, поєднувати людей і 
створювати стосунки, про які ми навіть не 
мріяли. Наш Спаситель, лагідний Цілитель, 
має силу спасати. Ми можемо бути батьками 
для наших дітей і спрямовувати їх до Нього, 
однак лише Він може бути їхнім Спасителем. 
І дивовижним є те, що Він любить наших 
дітей навіть більш досконало, ніж ми— що б 
не трапилося. ◼
З основної доповіді, виголошеної у 2018 році на конференції 
“Коаліція штату Юти проти порнографії” в Солт- Лейк- 
Сіті, шт. Юта.

ПОСИЛАННЯ
 1. Джейсон С. Керролл у статті Ліси Енн Томпсон, “Вісім 

способів допомогти дітям не піддаватися порнографії”, 
Ліягона, серп. 2017, с. 19.

 2. “The Facts about Online Threats,” Parents Television Council 
Watchdog (blog), June 21, 2017, w2.parentstv.org/blog.

Шукайте більше 
матеріалів он- лайн 
на сайті overcoming 
pornography .lds .org.
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У цьому розділі

44 Побачення і порнографія
Співробітники журналу 
Ліягона та Служби сім’ї

Поділіться своєю історією
Чи є у вас історія, якою ви можете 
поділитися? Або, може, ви хочете 
бачити статті на певну тематику? Ви 
можете надіслати свої статті або відгу-
ки на сайт liahona .ChurchofJesus 
Christ .org.

Шукайте ці статті та інше:
•  На liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  В рубриці Щотижневі новини 

дорослої молоді (під заголовком 
“Доросла молодь” в Євангельській 
бібліотеці)

•  На facebook.com/liahona

Плануючи статті для дорослої молоді, ми багато розмірковуємо над 
тими проблемами, з якими стикаються зараз молоді люди. Їх так бага-
то. Але коли ми інтенсивно обговорювали номер цього місяця, то 

були скеровані до теми, яка торкнулася особисто нас, наших друзів та безлічі 
інших людей: побачення і порнографія. Ми знали, що планувати цей роз-
діл буде нелегко. Адже порнографія справляє жахливий, а іноді руйнівний 
вплив на життя людей. А в житті неодруженої молоді вона може затьмарюва-
ти бачення майбутнього, особливо, коли йдеться про підготовку до шлюбу.

Ми дійсно бачили, як рука Небесного Батька скеровувала нас у роботі, 
коли почали отримувати історії від молоді, в яких ішлося про стосунки, що 
зазнали на собі впливу порнографії. І ми бачимо, що є більше, ніж проблиск 
надії на щасливі, вільні від залежності вічні шлюби. Чому? Тому що кожна істо-
рія є свідченням про силу Ісуса Христа і Його Спокути змінювати життя, давати 
надію і зцілювати.

Тож якщо ви опинитеся в ситуації, коли на ваші стосунки впливає пор-
нографія, ми пропонуємо вам прочитати цей розділ у цьому номері жур-
налу зі статтями, написаними тими, хто постраждав через порнографію і 
хто дуже добре знає, що подолання порнографії є реальним. У цих статтях 
розглядаються такі теми: як заговорити про порнографію під час побачень 
і як вирішувати цю проблему (с. 44), як реагувати, коли людина зізнається, 
що має проблеми з порнографією (лише в цифровому форматі), як обоє 
людей можуть прощати і зцілюватися (лише у цифровому форматі) і як Дух 
може вести вас, аби дізнатися, як далі будувати стосунки (лише у цифровому 
форматі).

Ми знаємо, що коли ви покладаєтеся на Спасителя і запрошуєте Духа у 
своє життя, шукаючи відповідей, Небесний Батько скерує вас у правильному 
напрямку, щоб вирішити вашу унікальну ситуацію. Темрява порнографії може 
бути надзвичайно глибокою у світі, однак зцілююче світло Спасителя розвіє 
будь- яку темряву. Усе, що нам слід робити,— це шукати Його.

Щиро ваші,
Чейкел Уордлей і Мінді Селу
Редактори розділу для дорослої молоді в редакції церковних журналів

Дорослій молоді

Долаючи темряву порнографії,  
шукати Христа

У цифровій версії цього номера журналу Ліягона прочитайте статтю президента  
М. Рассела Балларда, де він дає пораду стосовно того, що робити, коли у ваші стосунки з 
людиною, з якою ви ходите на побачення, втрутився вплив порнографії.

Лише в цифровому  
форматі
Як я навчилася реагувати, 
коли хтось зізнається, що має 
проблеми з порнографією
Ім’я не вказано, шт. Юта, США

Що я робила, дізнавшись, що 
мій наречений переглядає 
порнографію
Ім’я не вказано, Французька 
Полінезія

Я змогла побороти проблему з 
порнографією. Так чому ж він 
не зможе?
Ім’я не вказано, Гватемала
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Примітка редколегії: 
Оскільки поняття “поба-
чення” має різне значен-
ня в різних культурах, у 
цій статті воно означає 
наступне: ходити на 
побачення, дотриму-
ючись євангельських 
норм, з метою ближче 
познайомитися з люди-
ною та розвинути стосун-
ки, які потенційно можуть 
завершитися шлюбом.

Побачення і 
порнографія
Співробітники журналу Ліягона 
та служби сім’ї

Ми, доросла 
молодь, знаємо, 
що побачення 
можуть виклика-
ти захоплення, 

страх, задоволення і великий 
стрес—все це одночасно. Коли 
ми починаємо відкриватися 
одне одному, то природним 
чином бажаємо більше дізнати-
ся одне про одного. Важливим 
для розбудови й поглиблення 
стосунків є вияв чуйності. 
Якими є наші мрії, страхи й 
вірування? Що ми думаємо про 
шлюб і сім’ю? З якими пробле-
мами ми стикалися в минулому 
або стикаємося зараз, про які 
слід було б розповісти одне 
одному?

Хоча дуже лячно говорити 
(або розпитувати) про пробле-
му з порнографією, однак пізні-
ше ви можете мати проблеми, 
які спустошать вас, якщо ви 
не будете говорити про неї. 

У кожного, хто потерпає від 
порнографії, свої унікальні та 
складні випробування, і ви 
навіть можете не знати, чи ця 
проблема існує або як про неї 
поговорити з людиною, з якою 
ви зустрічаєтеся. Тож важливо 
прагнути скерування від Духа. 
Немає єдиного рішення для 
кожної ситуації, однак у цій 
статті ми пропонуємо певні ідеї 
тим з вас, хто, можливо, ста-
вить такі запитання:

•  Як я можу розпочати роз-
мову про порнографію з 
людиною, з якою ходжу на 
побачення? І коли доречно 
запитати або розповісти?

•  Як я можу дізнатися, чи слід 
продовжувати стосунки з 
людиною, яка раніше долу-
чалася до порнографії?

•  Як ми можемо працювати 
разом над подоланням 
залежності від порнографії?

Допомога і 
надія в подо-
ланні залеж-
ності від 
порнографії 
під час 
побачень.

Ф
О

ТО
ГР

АФ
ІЇ 

ТА
 П

ІК
ТО

ГР
АМ

И
 В

ІД
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
 В

И
КО

РИ
СТ

АН
І Я

К 
ІЛ

Ю
СТ

РА
Ц

ІЯ
, П

О
ЗУ

Ю
ТЬ

 М
О

ДЕ
ЛІ



46 Л і я г о н а

Тим, хто 
вже боровся 
або зараз 
бореться з цією 
проблемою

Якщо ви боролися із 
залежністю від порнографії 
в минулому або якщо зараз 
із нею боретеся, думка про 
побачення може викликати 
у вас почуття безнадії або 
занепокоєння. Однак, якщо 
у вас є щире бажання позба-
витися порнографії у своєму 
житті (або ви вже її позбави-
лися), знайте, що, докладаю-
чи власних зусиль, і завдяки 
допомозі Небесного Батька 
та Ісуса Христа здорові, 
тривалі стосунки є можливи-
ми для вас. Поміркуйте над 
такими запитаннями, розви-
ваючи свої стосунки.

1. Чи дійсно нам 
потрібно про 
це говорити?

Поширеним є таке запитан-
ня: “Чи дійсно мені потрібно 
розповідати свою історію 
долученості до порногра-
фії людині, з якою я ходжу 
на побачення, навіть якщо 
я вже покаявся/покая-
лася?” Або: “Чи слід мені 

розповідати про теперішні проблеми з порнографією людині, з якою я 
зустрічаюся?” Зазвичай цю проблему дійсно необхідно обговорювати—у 
відповідний час і дуже делікатно. Під час цієї розмови слід пам’ятати про 
кілька важливих принципів:

•  Час—Розмова має відбуватися тоді, коли стосунки вже достатньо сер-
йозні і природно виникає необхідність такої розмови.

•  Чесність—Стосунки мають основуватися на довірі й чесності. Хоча 
людина, з якою ви зустрічаєтеся, може прийняти рішення припинити 
стосунки, їй необхідно розуміти природу проблеми, те, наскільки ви 
просунулися у її вирішенні та ваш план подолання проблеми, якщо 
вона знову виникне в майбутньому.

•  Прощення—Бути чесним, розповідаючи про перегляд порнографії 
людині, з якою ви ходите на побачення, не означає, що вам потрібно 
описувати все до найменших подробиць. Якщо ви покаялися й відчу-
ваєте, що вас прощено, то вам не потрібно більше відчувати провини. 
Господь більше не пам’ятає наших гріхів, якщо ми в них покаялися (див. 
Учення і Завіти 58:42), тож у своїй розмові з людиною, з якою ви зустрі-
чаєтеся, ви робите акцент не на тому, щоб “сповідуватися”, а на тому, 
щоб зміцнити довіру, поділитися своїми планами на поступове одужан-
ня і отримати підтримку.

•  Зцілення: Навіть якщо ви покаялися, тривалий або інтенсивний перег-
ляд порнографії може мати далекосяжні біологічні, психологічні, соці-
альні й духовні наслідки. Процес зцілення може бути важкою роботою 
й тривати довго, але повне одужання й справжнє зцілення можливі. У 
тому процесі вам потрібна буде належна допомога й підтримка, і в цьо-
му слід розраховувати також на майбутнє подружжя.

2. Чи готовий/готова я до серйозних стосунків?
Серед усього, що найбільше вирізняє людину, яка готова 

до серйозних стосунків, від тієї, яка до них не готова,— 
це бажання бути відвертим з тим, з ким ходиш на 
побачення. Якщо ви маєте проблему з порногра-
фією, то можете або дозволити страхам витіснили 
довіру між вами, або застосувати віру й долати 

труднощі разом.
Хоча вам може бути незручно й страшно розповісти 

свою історію залежності від порнографії, однак якщо ви 
цього не зробите, то ваше відчуття страху й сорому лише поглибиться. 
Ваш страх втратити ту людину може навіть спонукати вас до того, що ви 
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заперечуватиме сам факт або 
не розповісте всієї історії, що 
може призвести до втрати 
довіри й погіршення стосун-
ків у майбутньому.

З іншого боку, якщо ви 
поважаєте свободу волі 
людини, з якою зустрічаєте-
ся, то поважатимете її вибір 
зберегти стосунки після того, 
як вона дізнається не лише 
про хороше, але і про погане. 
Ви все ще можете боятися 
наслідків, однак важливо зро-
зуміти, що після отримання 
всієї інформації інша людина 
також може вас підтримувати 
у ваших зусиллях та бажанні 
позбавитися порнографії у 
своєму житті. Але незважаю-
чи на те, будуть чи не будуть 
продовжуватися ваші стосун-
ки, з Божою допомогою ви 
можете продовжувати шлях 
до зцілення.

Тим, хто ходить на побачення 
з людиною, яка боролася з 
порнографією

Оскільки середній вік першої долученості до порнографії 
приблизно 11 років і доступ до неї такий легкий, багато, якщо 
не більшість молодих людей у віці 18 років мають певний дос-
від перегляду порнографії. Це може викликати занепокоєння з 
розвитком стосунків. Втім долученість це не те саме, що залеж-
ність, і є різні рівні долученості до порнографії (див. Даллін Х. 
Оукс, “Як вибратися з пастки порнографії”, Ліягона, жовт. 2015, 
сс. 50–55). Хороша новина в тому, що Спокута Ісуса Христа 

може надавати силу та зцілення всім, хто цього прагне. Ось кілька запитань, 
які ви можете обміркувати, розвиваючи стосунки.

1. Коли і як мені слід запитати про порнографію?
Вирішуючи, коли і як поговорити на цю тему з людиною, з якою ви ходите 
на побачення, можливо, корисно було б обговорити це питання з батьками, 
старшими братами і сестрами, провідниками Церкви або з людиною, яка, на 
вашу думку, може дати хорошу пораду. Виберіть зручний для вас спосіб, а 
потім поговоріть про це у належний час, коли ви почнете зустрічатися нао-
динці або ваші стосунки наберуть більш серйозного характеру.

Це не означає, що вам слід, починаючи з першого побачення, розпитува-
ти про минуле, однак, з розвитком стосунків ви можете прагнути натхнення 
від Духа, що допоможе вам знати, як і коли запитати про долученість до 
порнографії.

2. Як мені слід реагувати?
Коли ви і людина, з якою ви зустрічаєтеся, починаєте відверто ділитися сво-
їми почуттями, це може приносити зцілення. Важливо усвідомлювати власні 
думки і почуття, коли людина зізналася, що має проблеми з порнографією. Це 
може викликати у вас критику, гнів або ви відчуєте себе приголомшеними чи 
обманутими. Однак у той же час подібне зізнання також може зміцнити дові-
ру, співчуття, любов і симпатію між вами. Проаналізуйте почуття цієї людини, 
а також свої власні, виявляючи свою реакцію.
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зриви, а людина, яка намагається зцілити-
ся, потребуватиме вашої підтримки. Ця під-
тримка полягатиме в тому, щоб зрозуміти, 
що є тригером (тобто, що може викликати 
повернення до порнографії) і підтримувати 
або допомагати у створенні належного 
захисту.

•  Якщо ваші стосунки продовжуються, і ви 
вирішуєте укласти шлюб, переконайте-
ся, що ви обоє погоджуєтеся на тому, що 
порнографія є недопустимою і що вона не 
є відображенням здорових сексуальних 
стосунків у шлюбі.

Найважливішою у вашому поступі вперед 
є здатність діяти за спонуканнями Святого 
Духа. Це може бути будь- що: продовження 
стосунків з усвідомленням того, що необхідно 
припинити перегляд порнографії, або припи-
нення стосунків, однак надання підтримки тій 
людині у намаганнях змінитися. Щоб ви не 
вирішили, людина, з якою ви ходите на поба-
чення, має розуміти, що все можна змінити 
в залежності від її поступу вперед на шляху 
подолання порнографії або відсутності будь- 
якого поступу.

3. Як мені рухатися 
вперед?

Коли ви дізнаєтеся, що людина, з якою 
ви ходите на побачення, має проблему 
з порнографією, у вас має виникати 
занепокоєння. Але не зраджуйте дові-
ру цієї людини, розповідаючи про її 
особисті труднощі іншим людям. Кон-
фіденційна розмова з єпископом чи психоте-
рапевтом, або, за згоди цієї людини, з другом 
чи довіреним провідником, також можуть 
допомогти.

Вирішуючи, продовжувати чи ні свої сто-
сунки, вам слід постійно прагнути скерування 
від Духа. Однак наведені далі поради також 
можуть стати у пригоді:

•  Запитайте, наскільки глибоко порнографія 
вплинула на життя цієї людини і на якому 
етапі зцілення вона перебуває. Їй необ-
хідно виявити бажання відмовитися від 
порнографії у своєму житті, вдаючись  
до різного виду доречних необхідних 
заходів.

•  Зрозумійте, що деякі форми долучено-
сті до порнографії (наприклад, дитячої 
порнографії)— це серйозний сигнал про те, 
що людина потребує професійної допомо-
ги, і це може бути небезпечно.

•  Зрозумійте, що сила Спасителевої Спокути 
є реальною. Ви можете прощати, і вони 
можуть зцілюватися.

•  Вирішіть, що ви розраховуєте лише на 
повну чесність у ваших стосунках і гідність 
для укладення храмового шлюбу.

•  Зрозумійте, що зцілення і одужання потре-
буватимуть часу. Можуть траплятися 
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Співпраця в подоланні 
порнографії

Процес подолання залежності від порнографії 
може вимагати часу й бути важким, однак мож-
ливим. А головне, працюючи разом над подолан-
ням залежності, ви можете зміцнити свої стосунки, 
оскільки обоє здобудете глибше розуміння Спокути 
Ісуса Христа й навчитеся підтримувати одне 
одного у біді. Обдумайте наступне, працюючи над 
подоланням порнографії разом:

•  На церковній веб- сторінці overcoming 
pornography .ChurchofJesusChrist .org містить-
ся багато матеріалів (у тому числі інформація 
про церковну програму з подолання залеж-
ностей), що можуть допомагати вам обом на 
шляху до зцілення.

•  Подумайте про те, щоб призначити особливий 
час і місце для розмов про порнографію, аби 
вона не стала центром ваших стосунків. Коли 
ви обговорюєте її, не вдавайтеся до принижен-
ня або поблажливості. Ваші стосунки мають 
бути прихистком, де ви обоє відчуваєте, що 
вас люблять і підтримують, а не допитують і 
принижують.

•  Духовні заходи можуть надавати захист від 
спокуси. Заохочуйте одне одного регулярно 
підтримувати й поглиблювати духовні звички, 
серед яких вдумливе вивчення Писань і відві-
дування храму (коли це можливо), дотримання 
Суботнього дня, служіння іншим, регулярний 
піст і щира молитва, а також посилене бажан-
ня зміцнювати свої стосунки зі Спасителем 
і Небесним Батьком. Такі стосунки можуть 
сприяти послабленню залежності від порно-
графії упродовж життя. Учнівство—це робота 
над собою, яка триває все життя, і сила, яку ми 

здобуваємо як послідовники Христа, допомага-
тиме нам у подоланні всіх життєвих випробу-
вань, а не лише порнографії.

•  Якщо ваші власні зусилля не приносять успіху, 
не бійтеся і не соромтеся шукати допомоги у 
професійного психотерапевта, що спеціалізу-
ється на сексуальних залежностях. Він може 
допомогти вам у пошуку додаткових ідей ліку-
вання залежності від порнографії й визначенні 
причин її виникнення.

•  Пам’ятайте, що нас оточують неналежні медіа, 
що спокушають до гріха. Якщо у людини, з якою 
ви зустрічаєтеся, трапляється зрив, те, наскіль-
ки швидко вона з нього виходить, є хорошим 
індикатором її зобов’язання відмовитися від 
порнографії у своєму житті. Однак, якщо у вас 
виникає відчуття, що ви більше зацікавлені в 
тому, щоб побачити зміну, ніж та людина, в якій 
вона має відбутися, вам слід ще раз подумати, 
чи варто продовжувати стосунки.

•  Ваш вплив на людину, з якою ви зустрічаєтеся, 
може бути дуже сильним, однак він не повинен 
бути основною причиню зміни в її поведінці. 
Бажання змінитися має йти в першу чергу від 
неї, а не від вас.

А понад усе, шукайте спрямування від Небесно-
го Батька і пам’ятайте, що завжди є надія завдяки 
Спасителю. Його благодаті достатньо, щоб зціли-
ти і змінити нас. Його Спокута доступна вам обом, 
щоб надавати підтримку і допомагати вам проща-
ти. Однак людина, яка бореться із залежністю від 
порнографії, має активно прагнути Спасителевої 
допомоги для подолання залежності. Ніхто не 
може зробити це за неї. Майте віру, довіряйте 
Небесному Батькові. Він скерує вас у вашій уні-
кальній ситуації. ◼



Мобільні телефони 
дорого коштують  
у Чилі, 

* Традиційне південноамериканське печиво

однак я поставила мету: в 2016 році заробити 
достатньо грошей, щоб купити телефон. Упро-
довж усього року я купувала цукерки і alfajores * 
за оптовою ціною і продавала їх друзям у школі. 
Я економила на всьому. Я не обідала в школі й не 
ходила в кіно.

Я не хотіла просити про телефон у батьків. Мені 
хотілося, щоб я могла сказати, що я заробила на 
нього сама. Тато мене підбадьорював. “Керол, не 
здавайся”,— казав він.

Я багато чого навчилася. Немає нічого безкоштов-
ного. Досягнення мети вимагає зусиль, але ніколи 
не потрібно здаватися. Коли ми заробляємо щось 
і усвідомлюємо, скільки праці до цього треба було 
докласти, то цінуємо речі ще більше.

Я зрозуміла, що маю вирішити: чого хочу досяг-
нути і куди хочу йти. Якщо я хочу укласти шлюб у 
храмі, мені необхідно ходити до церкви й семінарії, 
а потім до інституту й на заходи для неодруженої 
молоді. І мені потрібно ходити на побачення з 
гідним молодим чоловіком. Досягнення цілей 
вимагає жертв зараз заради чогось кращого в 
майбутньому.

Керол, 15 років, Чилі
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К оли мені було 17 років, я 
відчував сильний тиск з боку 
однолітків у школі. Друзі, яких 

я мав, не поділяли моїх цінностей. 
Ми з друзями разом брали участь 
у багатьох хороших заходах: грали 
в баскетбол або у футбол. Але вони 
також випивали й курили— це те, 
чого я з ними не робив.

Одного дня ми цілою групою 
були біля нашої школи й готувалися 
до тесту, який мав відбутися того ж 
дня. Я був разом з двома найближ-
чими друзями—Хуаном і Франсіско 
(імена змінені). В якусь мить хтось 
вийняв запальничку й цигарки. 
Я подумав, що моїм друзям стало 
нудно вчитися й вони забули, що 
я був поруч з ними. Я зрозумів, що 
помилявся, коли вони звернулися 
до мене і сказали: “А тепер, Уго, 
пора тобі навчитися курити”.

Перш ніж я зміг відреагувати, 
Хуан і Франсіско підскочили до мене 
і схопили за руки. Вони тримали 
мої руки, поки хтось інший підніс 
і вставив мені у губи цигарку. Моє 
тіло відразу ж відреагувало на це, 
я виплюнув цигарку, і вона впала 

ВІД ОБРАЗ 
ДО ХРИЩЕННЯ
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й батько допомагали йому й дружили 
з ним. Моя сім’я підтримувала Хуана, 
і він дуже затишно почувася у церкві. 

Ваша дружба і праведний приклад благо-
словлять друзів та прийдешні покоління.

Старійшина  
Уго Монтойя
Сімдесятник

друга, і зараз ми працюємо разом, щоб 
підтримувати царство Бога у якості 
членів Церкви.

Він рухався поступово, аж поки не 
прийняв рішення охриститися. Я так 
радів за нього, а ще більше радів, коли 
він розповів мені, що навчився любити 
Ісуса Христа завдяки моїм листам. Коли 
я повернувся додому з місії, то також 
підтримував тісні стосунки з Франсіско, 
і з часом він охристився разом зі своєю 
дружиною. Сьогодні Хуан і Франсіско й 
досі є моїми найкращими друзями.

Ці події стали визначальними у 
моєму житті. Я зрозумів, що найкращий 
спосіб впливати на життя—це жити 
праведно, любити інших та допомага-
ти. У брошурі Зарадизміцненнямолоді 
сказано: “Щоб мати гарних друзів, будь-
те самі гарним другом. Проявляйте 
щирий інтерес до інших людей; усмі-
хайтеся і виявляйте свою турботу про 
них” 1. Саме це Господь допоміг мені 
зробити для Хуана і Франсіско. Завдяки 
цьому у мене є два найкращих у світі 

Завжди дотримуйтеся норм, вста-
новлених Церквою, навіть якщо потра-
пляєте у таку важку ситуацію, як моя. 
У брошурі Зарадизміцненнямолоді ми 
дізнаємося: “Намагаючись з кимось 
подружитися, не йдіть на компроміс 
зі своїми нормами. Якщо ваші друзі 
переконують вас робити щось непра-
вильне, відстоюйте правду, навіть 
якщо ви це робите наодинці” 2. Навіть 
якщо здається, що всі навколо роблять 
протилежне тому, чого навчають 
заповіді, залишайтеся сильними, бо 
ваш приклад є потужним. Будьте взір-
цем, до якого можуть звернутися ваші 
друзі у важкі часи. У певних випадках, 
таких, як мій, ваша дружба може допо-
магати їм навчатися, покаятися і навер-
нутися. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Зарадизміцненнямолоді (2011), с. 16.
 2. Зарадизміцненнямолоді, с. 16.

далеко від мене. Дуже швидко я відчув 
удар кулака, який влучив мені у щелепу. 
Вони почали погрожувати: “Ми знову 
запалимо цигарку, і ти таки навчишся 
курити. Не кидай її на землю. Якщо ти це 
зробиш, це погано закінчиться”.

У ту мить я зрозумів, що потрапив у 
халепу. Я заплющив очі й швидко помо-
лився, просячи про допомогу. Як тільки 
я закінчив молилися, під’їхала автівка 
нашого вчителя й зупинилася біля нас. 
Учитель вийшов з машини й запитав, 
що ми робимо. Друзі мене відпустили. 
“Ми готуємося до тесту”,— запевнили 
вони вчителя. Ми пішли до школи, зда-
ли тест і на тому все закінчилося.

Хоча той випадок був для мене важ-
ким, я пробачив друзям те, що вони 
зробили. Я знав, що вони не розумі-
ють моїх норм і мого рішення жити за 
Словом мудрості, тож я пробачив їм і 
вирішив не мати до них поганих почут-
тів. Після закінчення школи я поїхав на 
місію, однак продовжував спілкуватися 
з Хуаном і Франсіско. Я часто писав їм 
листи, розповідаючи про євангелію та 
ділячись свідченням про Ісуса Христа. 
Я запрошував їх покаятись і ходити до 
церкви. На мій великий подив, один з 
них дійсно пішов.

Я й раніше часто запрошував своїх 
друзів приходити в неділю на збори, 
однак до того моменту жоден з них не 
відгукнувся на запрошення. Хоча я не 
міг ходити разом з Хуаном, мої брати 

ДО ХРИЩЕННЯ
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Божественна 
доля
Моя подруга зазвичай завжди радісна.  
Що ж її так непокоїть?

Емма С.

Я живу у Франції, однак ми з сестрою про-
вели рік у східній частині Сполучених 
Штатів за програмою обміну студентами. 

Упродовж того часу ми познайомилися з багать-
ма людьми, однак найбільше враження на мене 
справила дівчина на ім’я Дестіні (Доля). Вона 
стала моєю найкращою подругою. Ми багато 
всього робили разом—у школі, після школи і з 
моєю сестрою. Дестіні завжди була радісною. І 
це мені найбільше в ній подобалося.

Але одного дня я помітила, що вона схвильо-
вана. Я ніколи не бачила її такою. Я запитала, що 
трапилося. Вона відповіла, що не хоче про це 
говорити. Потім я помітила записку в її руці. Я 
взяла і прочитала її.

Хтось написав їй щось надзвичайно погане. 
В анонімній записці йшлося про те, що вона 
огидна, що ніхто її не любить, що у неї немає 
жодної причини, щоб жити, і що їй потрібно піти 
й убити себе. Я ніколи б не подумала, що така 
людина, як вона, може зазнати такої кривди. 
Я була надзвичайно вражена, дізнавшись про 
біль, через який вона проходить.

З того часу я докладала ще більше зусиль, 
щоб бути другом для Дестіні— не лише просто 
проводила з нею час, але й намагалася в усьому 

допомогти, а понад усе— бути щирою. Я пояс-
нювала їй, що вона— дочка Бога, що Господь 
благословив її божественною природою, що 
вона викликає захоплення і здатна на великі 
справи.

Дуже важко намагатися любити себе, коли 
інші погано до тебе ставляться і критикують. 
Будучи другом для Дестіні, я дізналася, що 
іноді найкращий спосіб надання допомоги 
іншим—це просто їх любити і допомагати знати, 
ким вони насправді є.

У кінці року, коли я мала повертатися до 
Франції, Дестіні сказала те, що я завжди плекати-
му. “Eммо,— сказала вона,— ти врятувала мене. 
До того, як ти приїхала, як хотіла покінчити жит-
тя самогубством. Однак потім ти і твоя сестра 
дуже допомогли мені, просто виявляючи увагу. 
Сьогодні я себе люблю, і я люблю тебе”.

У школі є багато дітей, які страждають від 
знущання однолітків, поганого ставлення або 
самотності. Знайдіть спосіб їм допомогти. Пого-
воріть з ними, подумайте про них, будьте до  
них добрими. Це те, що робив би Спаситель, 
а іноді просте привітання або усмішка можуть 
змінити все. ◼
Автор живе у Франції. ІЛ
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Божественна 
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Рік я жила в темряві, і кожен день 
ставав усе темнішим. Мої неправильні 
рішення стали причиною сперечань з 
сім’єю, і я зрозуміла, що не можу біль-
ше з ними жити. Однак лише смерть 
близької подруги- святої останніх днів 
підштовхнула до усвідомлення, що 
щось іде не так. На жаль, я звинува-
чувала Бога і євангелію. Я перестала 
вірити в те, що благословення є наслід-
ком послуху. Я знала, що якщо не при-
йму рішення знову жити за євангелією, 
то й надалі буду нехтувати своїм зв’яз-
ком з Церквою і продовжувати жити за 
нормами світу.

Я сиділа на ліжку в темній кімнаті, 
плакала і шкодувала себе, думаючи 
про те, чого я боялася—боялася  
бути самотньою, коли ні з ким погово-
рити; боялася того, що не зможу випра-
вити всіх помилок, які я наробила; 
боялася, що ніхто мене не пробачить, 
особливо Бог.

Згодом я переїхала до Міннесоти, 
США, з дідусем і бабусею, які не були 
членами Церкви. Мій вітчим полетів зі 
мною, і в першу ж неділю ми пішли до 

Маріана М. Лара

Я жила разом з мамою в малень-
кому містечку в Мексиці, де всі 
знають одне одного. Я знала 

різницю між правильним і хибним, але я 
була збентеженою та єдиною активною 
молодою жінкою в Церкві в усьому місті.

Я не хотіла відрізнятися від інших, 
тож зробила те єдине, що в той час 
мало для мене сенс— я почала зустрі-
чатися з хлопцем. Це було лише одні-
єю з перших помилок, які я почала 
робити. Я почала поступатися тиску 
однолітків і вірити в те, що була достат-
ньо дорослою, аби приймати рішення 
самостійно. Це означало, що я стала 
неактивною молодою жінкою, яка жила 
в темряві.

ДРУЗІ, 
які ПОДІЛИЛИСЯ   

зі мною своїм СВІТЛОМ
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церкви, але лише на причасні збори. 
До кінця зборів я вже вирішила, що 
залишу Церкву, однак, на мій подив, 
саме, коли ми збиралися йти до автів-
ки, то побачили єпископа, який біг за 
нами. Він поставив кілька запитань 
і запросив знову прийти наступної 
неділі— і ми прийшли.

Наступної неділі, саме коли причас-
ні збори закінчилися, але до того, як 
я підвелася, я опинилася в оточенні 
молодих жінок, які допомогли змінити 
моє життя.

Я раптом увійшла в зовсім інший 
світ: світ з єпископом, президентом 

Товариства молодих жінок, яка дбала 
про мене, й понад усе— з молодими 
жінками, які намагалися жити щодня за 
євангелією, які прагнули жити за висо-
кими нормами й відстоювати те, що 
правильно. Вони так яскраво сяяли, що 
могли освітити шлях переді мною.

Саме тоді я зрозуміла, що маю роби-
ти: “Отак [моє] світло нехай світить 
перед людьми, щоб вони бачили [мої] 
добрі діла, та прославляли Отця [мого], 
що на небі” (див. Maтвій 5:16). Тож я 
почала щотижня ходити до церкви і на 
спільні заходи, читати Книгу Мормона 
і щодня молитися, скромно одягатися, 
вживати кращу мову, ходити до храму 

і готуватися до отримання свого патрі-
аршого благословення.

Я повністю змінилася, однак не розу-
міла цього, поки ми не поїхали в табір 
Товариства молодих жінок, коли я від-
чула Святого Духа і відкрила для себе, 
що маю свідчення—свідчення, яке 
нагадало мені, що Бог мене любить, що 
Він має для мене план і що Він не хоче, 
аби я була самотньою. Те свідчення 
було настільки яскравим і сильним, що 
змінило мене. Свідчення, яким я могла 
ділитися і осявати не лише мій шлях, 
але і шлях інших людей. Те свідчення 
не боялося сяяти в темряві. ◼
Автор живе в Баха Каліфорнія, Мексика.

Я відчувала страх і 
самотність. Потім 
я переїхала до іншої 
країни і вперше за 

довгий час пішла до 
церкви.
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БЕЗСТРАШНО 
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БЕЗСТРАШНО 
ДІЛИТИСЯ ІСТИНОЮ

Майкл Р. Морріс
Співробітник редакції церковних журналів

Озброєний свідченням про євангелію та її благословеннями, Фабіан, 
незважаючи на свій молодий вік, став сильним, безстрашним  
членом Церкви- місіонером.

Сонце сідало в Лас- Томасі, районі, побудо-
ваному на піщаних схилах, що височать 
над Антофагастою. Там внизу, в цьому 

портовому місті на півночі Чилі, день догорав і 
починало вмикатися світло.

У цей суботній вечір 13- річний Фабіан Х. міг 
би кудись піти разом з друзями. Однак Фабіан, 
новий член Церкви, вирішує провести вечір з 
місіонерами повного дня. Настав час “допома-
гати у збиранні Ізраїля” 1.

З усіх відданих членів Церкви- місіонерів, з 
якими Келлен Ван- Наттер і Джордан Шелтон 
працювали під час своєї місії повного дня у 
Чилі, Фабіан є незрівнянним.

“Як тільки у нього випадала вільна хвилина, 
він був з нами й виконував місіонерську роботу,— 
розповідає Келлен.—  Коли закінчилися літні 
канікули, він сумував не лише через те, що треба 
повертатися до навчання, але й тому, що в нього 
не буде так багато часу ходити разом з нами”.

Джордан, який упродовж кількох місяців 
був напарником Келлена, додає: “Фабіан 
був з нами чотири- п’ять разів на тиждень— 
кожного тижня,— поки ми служили разом 
в Антофагасті. Він був найкращим членом 

Церкви- місіонером, який з нами працював”.
Що спонукає юнака мати таке бажання 

виконувати місіонерську роботу, незважаючи 
на зневагу однокласників і байдужість перехо-
жих? Відповіддю для Фабіана є благословення, 
які він та його сім’я отримали з того часу, як 
прийняли євангелію— благословення, якими 
він хоче поділитися з іншими.

“Невимовна радість”
Фабіан почав слухати місіонерські уроки 

невдовзі після того, як місіонери повного дня 
постукали до них у двері. Він досі пам’ятає свої 
перші причасні збори.

“Я нікого не знав, коли увійшов до каплиці, 
тож я трохи хвилювався,— розповідає він.—  
Однак я відчув щось дивовижне. Мені здавало-
ся, що я в Церкві вже багато місяців або років”.

Під час хрищення, яке відбулося через 
кілька тижнів, “я відчув невимовну радість 
після того, як мене занурили у воду і я знову 
вийшов з води. Мені здалося, що я став новою 
людиною. Я знав, що буду йти за Ісусом Хрис-
том і робити все можливе, щоб дотримуватися 
Його заповідей”.
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Коли батьки Фабіана, Леонардо й 
Анхела, які не були одруженими, разом 
із сином почали слухати місіонерські 
уроки, вони дізналися про храмовий 
шлюб і про вічні сім’ї. “Через тиждень 
мій батько призначив день весілля,— 
розповідає Фабіан.—  Мама була дуже 
щаслива”.

Через чотири місяці після того, як 
Фабіан приєднався до Церкви, Анхела 
також увійшла у води хрищення. “Яке ж 
то було прекрасне благословення”,— 
каже він.

Невдовзі полилися й інші благо-
словення. Леонардо, який охристився 
в юності, повернувся до активності 
в Церкві. Вивчення євангелії стало 
важливою справою в їхній сім’ї. Члени 
сім’ї згуртувалися. Леонардо знайшов 
постійну роботу. А Фабіан отримав 
Ааронове священство.

“Мені подобається бути носієм 
священства, мати змогу розносити 
причастя членам приходу і допома-
гати їм поновлювати свої завіти,— 
розповідає Фабіан.—  Я особливо 
радію, коли мені випадає розносити 
причастя моїй сім’ї та старійшинам, які 

мене навчали. Я такий щасливий, коли 
батько з гордістю дивиться, як я розно-
шу причастя”.

“Це було б чудово”
Фабіан почав виконувати місіонер-

ську роботу ще до свого хрищення.
“Я розповів трьом своїм друзям, що 

буду христитися. Двоє з них прийшли,— 
розповідає він.—  Мені подобається 
ділитися євангелією, щоб друзі зро-
зуміли, у що ми віримо і що робимо в 
церкві, та щоб вони могли навчитися 
євангелії, охриститися й мати щасли-
віше життя. Я б дуже радів, якби один з 
них охристився й приєднався до мого 
кворуму. Це було б чудово”.

Фабіан носить Книгу Мормона в 
школу, а також місіонерські брошури, 
щоб роздавати друзям. Він з радістю 
відповідає на запитання про Церкву й 
запрошує друзів на недільні збори та 
на вечірні заходи для молоді. І він без 
страху підходить до людей на вулиці 
та, відповідно до того, як його навчали 
місіонери, запрошує їх більше дізна-
тися про Церкву й підготуватися до 
хрищення.

“Фабіан не зважає, якщо комусь зда-
ється, що він дивний, бо ділиться своїм 
свідченням,— розповідає Келлен.—  Він 
знає, що все робить правильно. Він 
знає, що духовне є важливішим за все”.

Коли Фабіан ділитьсяя свідченням, 
то, за словами Джордана, йому дають 
силу його навернення, його любов до 
євангелії та його благословення.

“Він бачив благословення, які отри-
мала його сім’я. І саме це надихає його 
бути таким сміливим і відвертим, коли 
він розповідає про євангелію своїм 
друзям,— каже Джордан.—  Одного разу 
він свідчив зацікавленому євангелією 
про велике благословення, яким стало 
для його батьків укладення шлюбу, і як 
важко було йому чекати чотири місяці 
після свого хрищення, поки охристить-
ся мама. Його переповнювали почуття, 
він був зворушений до сліз. Потім він 
свідчив, що якщо ми дотримуємося 
заповідей, то Бог попіклується про нас”.

За словами Келлена, свідчення Фабі-
ана допомогло йому стати сильним 
членом Церкви- місіонером.

“Він не каже: “О, я чув як про це 
казали в церкві”. Натомість він завжди 

“Він завжди ділиться власним досвідом, як, наприклад, що він відчував, коли прийшов до церкви вперше, і що відчуває, коли читає Книгу Мормона”.
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ділиться власним досвідом, як, наприк-
лад, що він відчував, коли прийшов 
до церкви вперше, і що відчуває, коли 
читає Книгу Мормона. Усе це є дуже 
справжнім і реальним”.

“Мені завжди стає краще”
Можливість ділитися євангелією 

є ще одним благословенням для 
Фабіана.

“Іноді у школі відбувається щось 
неприємне для мене, але потім прихо-
дять місіонери, стукають до нас у двері 
й запитують, чи не піду я допомагати 
їм навчати,— розповідає він.—  Після 
того, як я походжу разом з ними, мені 
здається, що в мене немає ніяких 
проблем. Мені завжди стає краще, коли 
я іду з ними, читаю Писання з ними 
і допомагаю їм ділитися євангелією. 
Коли я ділюся євангелією і розповідаю 
історію свого навернення, це зміцнює 
моє свідчення. А коли я навчаю єванге-
лії, то отримую можливість показувати 
приклад іншим, у тому числі своїй 
маленькій сестричці”.

Не дивно, що серед найбільших 
цілей Фабіана—стати місіонером 

повного дня після закінчення школи.
“Я хочу ділитися істиною з тими, хто 

про неї не знає— каже він.—  Я хочу 
запрошувати їх змити свої гріхи. Я хочу 
навчати їх, як вони можуть стати віч-
ною сім’єю. Я хочу запрошувати їх бути 

щасливими зараз і жити в стані нескін-
ченного щастя після цього життя”. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Рассел М. Нельсон, “Надія Ізраїля” 

(всесвітній духовний вечір для молоді,  
3 червня 2018 р.), HopeofIsrael .Churchof 
JesusChrist .org.

“Він завжди ділиться власним досвідом, як, наприклад, що він відчував, коли прийшов до церкви вперше, і що відчуває, коли читає Книгу Мормона”.

“Моя дорога надзви-
чайна молодь, ви були 
послані на землю саме 
в цей час, у цей самий 
вирішальний в історії 

світу час, щоб допомог-
ти зібрати Ізраїль! Тепер 

на цій землі не відбу-
вається нічого важливі-
шого за це. Ніщо не має 
важливішого наслідку. 

Абсолютно ніщо.

Для вас це збирання 
має означати все. Це є 

та місія, заради якої вас 
було послано  

на землю”.

Президент Рассел М. Нель-
сон, “Надія Ізраїля” (всесвітній 

духовний вечір для молоді), 
3 червня 2018 р., HopeofIsrael 

.ChurchofJesusChrist .org.

НЕМАЄ НІЧОГО ВАЖЛИВІШОГО

Фабіан готується до вечірнього 
проповідування євангелії разом зі ста-
рійшинами Келленом Ван- Наттером 
(вгорі в центрі) і Джорданом Шелто-
ном (вгорі справа).
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Доброта—це ключ
Виявляйте їм любов і 
доброту. Показуйте, як 
ви дбаєте про них і їхнє 
щастя. Якщо вони не 

виявляють вам своєї турботи і не є 
добрими, то, ймовірно, вам не захо-
четься продовжувати з ними дружити.
Меді Б., 15 років, шт. Аризона, США

З А П И Т А Н Н Я  І  В І Д П О В І Д І

Ділитися євангелією
Ви можете знаходити 
нових друзів з високими 
нормами поведінки, коли 
ходите навчати їх разом 

з місіонерами. Місіонери знають бага-
тьох молодих людей, яким потрібен 
друг у Церкві.
Старійшина Кінтанілья, 20 років, Барба-
доська Бриджтаунська місія

Моліться за своїх друзів
Я багато молюся, щоб дізнатися, чи є 
мої друзі тими, хто допомагатиме сяга-
ти вищих норм поведінки й зміцнюва-
ти моє свідчення про Ісуса Христа.
Іманол М., 18 років, Чіуауа, Мексика

“Як мені знайти 
друзів, які 
дотримуються 
високих норм 
поведінки?”

“Співчуття дру-
зів, подібних до 
Христа, справляє 
глибокий вплив 
на ваше життя і 
змінює його. Нам 
слід добре пам’я-
тати, що завдяки 
Господу “від друзів, 
схожих на Хрис-
та, благословен-
ня йде в життя”.
Старійшина Джозеф Б. Віртлін 
(1917–2008), з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, жовтнева гене-
ральна конференція 1997 року.
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Бог вам допоможе
Я зрозуміла, що 
найголовніше— це докла-
дати особливих зусиль, 
аби знайти людей, які 

випромінюють світло Христа. Небес-
ний Батько знає наші бажання, і якщо 
ви виконуєте свою частину, тоді Він 
відповість на молитви.
Олівія Т., 18 років, шт. Юта, США

Дотримуйтеся своїх норм 
поведінки
Будьте прикладом, дотримуючись своїх 
норм поведінки. І якщо у вас є друзі, 
які не хочуть мати таких самих норм, 
покажіть їм, що вони особливі в очах 
Бога. Ісус любив кожного і навчав іти 
Його шляхами.
Бернард Б., 19 років, Палаван, Філіппіни

Як Церква ставиться до 
довкілля?
Ключове слово в розумінні нашого ставлення до довкілля— це управи-
тельство. Це не означає, що люди володіють землею і можуть експлу-
атувати її так, як їм заманеться. Натомість ми несемо відповідальність 
за те, як використовуємо її ресурси (див. Учення і Завіти 104:13–15). 
Хоча є “досить і навіть більше” (Учення і Завіти 104:17), Бог хоче, щоб 
ми використовували земні ресурси мудро (див. Учення і Завіти 59:20).

Бог створив землю і проголосив після її сотворіння, що це “вель-
ми добре” (див. Буття 1:1, 31). Цю землю було створено для того, щоб 
вона стала домом для Божих дітей згідно з Його планом спасіння. Саму 
землю було освячено, і вона отримала целестіальну славу (див. Учення 
і Завіти 88:18–19).

Бог створив землю не лише корисною, але і прекрасною. Усе, 
що є на землі, “зроблено для блага і на користь людини, щоб тішити 
око і радувати серце”, а також “щоб оживляти душу” (Учення і Завіти 
59:18–19).

Нам слід шанувати Бога, цінуючи Його творіння, виявляти вдяч-
ність за них і намагатися підтримувати їхню красу. Нам слід зберіга-
ти природні ресурси, захищати природу і уникати забруднення та 
марнотратства.

Що ви думаєте?

Надсилайте свої відповіді і, за бажан-
ням, фотографію високої роздільної 
здатності до 15 листопада 2019 року 
на сайт liahona .ChurchofJesusChrist 
.org (клацніть на “Submit an Article 
or Feedback” (Надіслати статтю або 
відгук)).

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

Відповіді слід розглядати як допомогу і спря-
мування, а не як офіційне проголошення вчень 
Церкви.

“Як мені подолати почут-
тя самотності?”
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Відповідно до традиції, яка сягає давніх 
часів, під час освячення нового храму 
проводиться церемонія закладення 

наріжного каменя. Перш ніж заливати цемент, 
фундамент для стін будівлі викладався з великих 
каменів. Викопувалася траншея і в неї виклада-
лися камені, які мали стати основою. З самого 
початку стіна фундаменту будувалася в напрям-
ку до наріжного каменя, потім поверталася у 
напрямку до наступного кута, де було закладено 
ще один наріжний камінь, від нього вона буду-
валася до наступного кута, а звідти до початко-
вої точки. … Останній камінь називали головним 
наріжним каменем, і його встановлення було 
причиною великого святкування. Коли встанов-
лювався цей наріжний камінь, фундамент був 
готовий для того, щоб на ньому зводити решту 
будівлі. Звідси аналогія, до якої звернувся Павло, 
описуючи істинну Церкву:

“Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а спів-
горожани святим і домашні для Бога,

збудовані на основі апостолів і пророків,  
де наріжним каменем є Сам Ісус Христос,

що на ньому вся будівля, улад побудована, 
росте в святий храм у Господі” (Eфесянам 2:19–21).

У нас є основні наріжні камені, на яких Госпо-
дом засновано цю величну Церкву в останні 
дні та “улад побудован[о]”. Вони є безсумнівно 
основоположними для цієї роботи, самим фун-
даментом, головною складовою, на якій вона 
стоїть... [Але] я казав про головний наріжний 
камінь. За нього у нас є Господь Ісус Христос, 
Якого ми вшановуємо. …

Він є головним наріжним каменем Церкви, 
яка носить Його ім’я,— Церква Ісуса Христа Свя-
тих Останніх Днів. Немає жодного іншого імені 
серед людей, яким ми можемо спастися (див. Дії 
4:12). Він є автором нашого спасіння, подавцем 
вічного життя (див. Євреям 5:9). Немає рівних 
Йому. І ніколи не було. І ніколи не буде. Дякує-
мо Богові за дар Його Улюбленого Сина, Який 
віддав Своє життя, щоб ми могли жити, і Який 
є головним, непорушним наріжним каменем 
нашої віри і Його Церкви. ◼
З виступу на жовтневій генеральній конференції 
1984 р.

Головний наріжний 
камінь нашої віри

Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008)
15- й Президент Церкви
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Чотири наріжні камені Церкви

Президент Гордон Б. Хінклі 
свідчить, що Ісус Христос є 
головним наріжним каменем 

нашої віри. Він також навчав, що є інші 
основні наріжні камені, на яких збудовано 
Церкву Ісуса Христа Святих Останніх днів.

Господь Ісус 
Христос
Наш Господь 
і Спаситель. 
Головний 
наріжний 
камінь, на яко-
му основується 
наша віра і 
Церква.

Священство
Його силою і 
повноваженням 
чоловіки діють 
від імені Бога, 
керуючи справа-
ми Його цар-
ства.

Перше видіння
Стало  
початком диво-
вижної роботи 
відновлення.

Книга Мормона
Передає голосом 
з праху слова 
пророків, які свід-
чать людству 
про Спасителя.
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ЕФЕСЯНАМ 2: 
ЯКИМИ Є НАРІЖНІ 

КАМЕНІ НАШОЇ 
ЦЕРКВИ?

с. 64

ДОРОСЛІЙ МОЛОДІ

ЧИ МАЄ ВАШ 
ПОТЕНЦІЙНИЙ 

СУПУТНИК ЖИТТЯ 
ПРОБЛЕМИ З 

ПОРНОГРАФІЄЮ?
Є надія і допомога. Ось як  

ви можете рухатися  
вперед з вірою.

с. 42
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Республіки 
Конго! 
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Ісус дав Своїм учням важливу заповідь: “Щоб люби-
ли один одного ви, як Я вас полюбив!” (Іван 15:12). 

Будучи послідовниками Христа, ми повинні жити в 
мирі з іншими. Це також поширюється на тих людей, 
які не вірять у те саме, у що віримо ми.

Ось кілька способів того, як ми можемо любити 
інших так само, як Спаситель любить нас:

•  Бути добрими до людей, які відрізняються від нас.
•  Виявляти повагу до їхніх вірувань.
•  Ніколи не поводитися грубо й не ображати 

інших.
•  Уважно вислуховувати.

Любити інших, як 
Ісус любить нас
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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 рад-
ник у Першому 
Президентстві

•  Бути ввічливим. Не сперечатися зі злістю.
•  Відстоювати істину.
•  Розповідати іншим людям про євангелію  

смиренно. “[Бути] правдомовн[ими] в любові” 
(Eфесянам 4:15).

Заповідь нашого Спасителя любити одне одного 
так, як Він любить нас, мабуть є найбільшою труд-
ністю. Я молюся, щоб ми могли виявляти любов в 
усьому, що робимо. ●

З виступу “Любити відмінних від нас людей і жити з ними”, Ліягона, 
лист. 2014, сс. 25- - 28.
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Ця сторінка доповнює сторінку 155 посібника За Мною йдіть—для окремих осіб та сімей.

Пророки і апостоли
У Писаннях сказано, що Церкву збудовано “на осно-

ві апостолів і пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус 
Христос” (Eфесянам 2:20). Це означає, що Ісус Христос 
керує Церквою через пророків і апостолів у наш час.

Розфарбуй зображення людей, які виступають на 

генеральній конференції. Або розфарбуй їх після 
конференції, коли ти будеш обговорювати із сім’єю 
свої улюблені виступи. Розфарбовуй серце кож-
ного разу, коли почуєш, як хтось згадує Ісуса. Він 
любить тебе!

Старійшина 

Крістофферсон

Старійшина 

Беднар

Старійшина 

Ухтдорф

Старійшина 

Холланд

Президент  

Баллард

Старійшина  

Соарес

Старійшина  

Гонг

Старійшина 

Ренлунд

Старійшина 

Стівенсон

Старійшина 

Разбанд

Старійшина 

Андерсен

Старійшина  

Кук

Президент 

Нельсон

Президент  

Оукс

Президент  

Айрінг
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Лише на відстані 
молитви

ІЛ
Ю

С
Т

Р
А

Ц
ІЇ

 К
Е

Й
Т

І 
П

Е
Й

Н

Проді боявся заси-
нати. А якщо йому 
знову насниться 
страшний сон?
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Люсі Стівенсон
Співробітник редакції церковних 
журналів

“Він тебе чує” (Збірник дитячих 
пісень, с. 6).

Проді підскочив у своєму ліжку. 
Його серце калатало.

По даху стукав дощ, а він сидів у тем-
ряві. Він чув, як дощ капає з африканського 
фігового дерева, що росло за вікном, а повітря здава-
лося липким і теплим. Проді глибоко вдихнув і спро-
бував заспокоїтися. То був лише сон.

Він виліз з ліжка й зазирнув у спальню батьків. 
Мама з татом мирно спали. Його маленька сестричка 
Селія також клубочком звернулася у своєму ліжку. 
Все було добре. Його сім’я була в безпеці.

Проді знову повернувся в ліжко й спробував засну-
ти. Він перевернувся з боку на бік, а потім ще раз, і 
ще раз. Він знав, що його сон не є реальністю, але 
він був таким страшним! І хоча Проді був стомлений, 
він боявся знову засинати. А якщо йому насниться 
інший страшний сон?

Проді лежав на спині й дивився у стелю. Він нама-
гався думати про щось хороше. “Батьку, чи справді 
Ти в височині? Чуєш молитву й відповідь даєш мені?” 
Тепла хвиля огорнула Проді, коли він згадав слова 
улюбленої пісні Початкового товариства. Сестра Кіо-
ска навчала їх, що Небесний Батько завжди за ними 
спостерігає. Вони можуть молитися Йому в будь-який 
час і в будь- якому місці.

Проді знав, що робити. Він 
виліз з ліжка і став на коліна 

помолитися.
“Дорогий Небесний Батьку,— 

молився він,— я дуже боюся. Будь 
ласка, оберігай мою сім’ю. І будь 

ласка, допоможи мені заснути й більше 
не мати поганих снів”.

Проді закінчив свою молитву і заліз у ліжко. Його 
тіло розслабилося, а розум заспокоївся. Невдовзі він 
уже спав.

Коли настав ранок, Проді прокинувся й побачив, 
як за вікном сяє сонечко. Він чув, як торохтять на 
кухні каструлі, й пішов шукати маму. Селія вже була 
за столом і доїдала залишки кассави. Мама також 
розігрівала цю страву для нього.

“Бонжур,— сказала мама.—  Як ти спав?”
“Мені наснився страшний сон,— сказав Проді.—  

Але потім я помолився. Небесний Батько допоміг 
мені почуватися в безпеці”.

“Мені шкода, що ти бачив поганий сон”,— сказала 
мама. Вона міцно обняла Проді й довго тримала його 
в обіймах. “Але я така рада, що ти помолився. Схоже, 
що Небесний Батько дійсно тобі допоміг”.

“Так,— сказав Проді.—  Я потім зміг заснути знову, 
і в мене більше не було поганих снів”. Проді міцно 
обняв маму. Він радів, що яким би великим не був 
його страх, Небесний Батько знаходився на відстані 
молитви. ●ІЛ
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Перегорни сторінку, щоб познайомитися з хлопчиком з 
цього оповідання!
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Д. Р. Конго відома своїм 
красивим традиційним 

мистецтвом: дерев’яними 
статуями, плетеними коши-

ками і масками.

Ми відвідуємо 
Демократичну  

Республіку Конго 
або Д. Р. Конго.

Велика частина Д. Р. Конго вкрита 
джунглями. У цій країні живе багато 

цікавих тварин: слони, горили 
 й носороги. Ця тварина  

називається окапі.

Привіт  
з  

Демократичної 
Республіки  

Конго! Д. Р. Конго знахо-
диться в Центральній 

Африці. Там живе 
приблизно 80 міль-

йонів чоловік.
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Ми— Марго  
і Паоло!



Цього року в Д. Р. Конго з’явився 
перший храм! Члени Церкви у цій 
країні радіють, що тепер у них є 
храм.

Місіонери нашої 
Церкви почали 
навчати людей в 
Д. Р. Конго в 1986 
році. Зараз майже 
60 тис. людей у цій 
країні належать  
до Церкви Ісуса 
Христа Святих 
Останніх Днів.

В Д. Р. Конго більшість людей розмовляють 
в церкві французькою мовою. Це офіційна 
мова країни. Але в Д. Р. Конго розмовляють 
ще майже 250 мовами!

Познайомтеся з нашими  
друзями з Д. Р. Конго!

“Oдного разу в неділю повсю-
ди були солдати, і мої батьки 
сказали, що буде важко піти 
до церкви. Я сказав своїм 
батькам, що слід піти хоча 
б на причасні збори. Ми 
разом виявили віру і пішли до 
церкви, щоб вшанувати день 
Господа”.
Проді К., 7 років, Кіншаса, 
Демократична Республіка 
Конго
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Дякуємо за те, що 
подорожували з нами 
Д. Р. Конго! Побачимо-

ся наступного разу!

Ви з Д. Р. Конго? Пишіть нам! Ми 
будемо раді отримати вашого 

листа! Див. с. Д24.

“Я люблю допомагати іншим. 
Одного дня в моєму кла-
сі одна дитина була дуже 
сумною, бо в неї не було чого 
їсти. Я підійшла до неї й поді-
лилася своєю їжею”.
Селія Тшидібі К., 5 років, 
Кіншаса, Демократична 
Республіка Конго
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Елайза Бродбент
(Ґрунтується на справжніх подіях)

“Цінність душ є великою в очах Бога” (Учення і 
Завіти 18:10).

М іка завжди з нетерпінням чекала на урок тан-
ців. Вона любила слухати музику. Їй подо-

балося відпрацьовувати свій стрибок метелика і 
виконувати його правильно. А більше за все їй подо-
балося, коли весь клас танцював синхронно. Коли 
вони так робили, то здавалося, що всі танцюристи 
однакові. Тоді не було відчуття, ніби вона єдина має 
синдром Дауна.

Сьогодні вони розучували новий танцювальний 
рух. Міка дивилася, як учителька підстрибує в повіт-
ря. Вона дивилася, як інші дівчатка роблять спробу 
повторити рух. У когось виходило відразу ж. Декому 
потрібно було зробити кілька спроб. Міка повторю-
вала спробу за спробою, але не могла виконати рух 
правильно.

“Вчителько, ви мені допоможете?”—  запитала Міка.
Дівчинка, яка стояла поруч, подивилася на Міку. 

Потім вона нахилилася до своєї подруги. “Чому вона ІЛ
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Я не хочу 
відрізнятися!
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так розмовляє?”—прошепотіла дівчинка. Обидві дів-
чинки повернулися і подивилися на Міку.

По дорозі з уроку додому Міка весь час мовчала.
Коли вони приїхали додому, мама на кухні місила 

тісто. На її щоках було борошно. Іноді це смішило 
Міку. Але сьогодні вона просто кинула свою сумку на 
підлогу й плюхнулася на стілець біля столу.

“Як пройшов урок танців?”—  запитала мама.
“Жахливо,— сказала Міка.—  Я попросила про допо-

могу, а дівчатка сказали, що я дивно розмовляю. А 
потім вони мене розглядали”. Міка похнюпилася. “Я 
більше не хочу танцювати”.

“О, Міко!—  сказала мама.—  Мені шкода. Нам з 
татом подобається дивитися, як ти танцюєш. Ми так 
пишаємося тим, що ти так старанно працюєш!”

Міка відчула, що по щоках котяться сльози. “Мені 
не подобається, що у мене синдром Дауна. Мені не 
подобається, що у мене інше обличчя. Я б хотіла, 
щоб мені не було так важко вивчати щось нове. Мені 
навіть доводиться вчитися говорити!”

Тато сів біля Міки і обняв її. “Miко, ми тебе любимо 
так сильно. Нам не хочеться нічого змінювати в тобі”.

Однак Міка похитала головою і закрила обличчя 
руками. “Я не хочу відрізнятися. Я хочу, щоб у мене 
не було синдрому Дауна!”

Мама і тато якусь мить мовчали.
“У мене є ідея”,— сказала мама. Міка поглянула 

поверх своїх рук. “Чому б тобі не помолитися і не 
запитати в Небесного Батька, що Він думає про 
тебе?”

Міка задумалася над цим. Вона любила молитися. 
Вона повільно кивнула. “Ти можеш написати запитан-
ня, щоб я пам’ятала, про що запитувати?”

Мама написала запитання. Потім Міка взяла папі-
рець і пішла до своєї кімнати помолитися.

Коли через кілька хвилин вона прийшла на кухню, 
обличчя Міки сяяло, як електрична лампочка. “Небес-
ний Батько відповів”,— сказала вона.

“Що Він сказав?”—  запитала мама.
“Він сказав: “Міко, я люблю тебе такою, яка ти є,— 

відповіла вона.—  І Він сказав це ГУЧНИМ голосом!”
Наступного тижня на уроці танців Міку не тур-

бувало те, що думають про її синдром Дауна інші 
дівчатка. Натомість вона помітила іншу дівчинку, 
Сару, яка була сумною. Сарі було також важко 
вивчати нові рухи.

Коли Міка приїхала додому, то вирішила написа-
ти Сарі записку. Вона намалювала багато сердечок. 
Мама допомогла з орфографією.

“Люба Саро,— писала Міка.—  Ти чудово танцюєш. 
Я хочу бути твоєю подругою. Я рада, що ти в моєму 
танцювальному класі”.

Міка не могла дочекатися, щоб віддати Сарі запис-
ку. Вона хотіла, щоб Сара також відчувала, що їй на 
танцях раді, і її люблять. ●
Автор живе в штаті Юта, США.
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Старійшина  
Стівенсон відвідує 

Чилі

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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Апостоли подоро-
жують по всьому 

світу, щоб служити 
людям і навчати їх 
про Ісуса Христа.

“Сьогодні 
нам здається, 
що ми вже на 

небесах”.

Старійшина Гарі Е. Стівенсон і сестра Ліса Стівенсон подорожували з Президентом Расселом М. Нельсоном і сестрою 

Венді Нельсон до Чилі задля дуже важливої події. У місті Консепсьйон освячувався новий храм!

Цей прекрасний новий 

храм є вже другим 

збудованим у Чилі та 

18- м храмом у Південній 

Америці.

У Чилі часто бувають 

землетруси. Чилійський 

храм у Консепсьйоні 

має особливий фунда-

мент, завдяки якому 

поштовхи землетру-

су не зможуть йому 

зашкодити.

Лаура та Алісія О. допомагали закладати 

останній камінь із зовнішнього боку храму. 

Він називається наріжним каменем храму. 

Після цього храм готовий до освячення.

Діти прийшли з батьками, щоб  

послухати особливу молитву, яку  

промовляв Президент Нельсон,  

щоб освятити храм.

Тепер гідні члени  

Церкви Ісуса Христа 

Святих Останніх Днів 

можуть входити до хра-

му, щоб запечатуватися 

зі своїми сім’ями і служи-

ти, виконуючи храмові 

хрищення!
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Старійшина Дейл Г. Ренлунд відвідує багато місць 
разом зі своєю дружиною, сестрою Рут Л.  

Ренлунд, щоб допомагати людям дізнаватися  
про Ісуса Христа. Він виступає з промовами й 

звертається до місіонерів. Однак, куди б він не 
поїхав, найбільше йому подобається зустрічатися 
з дітьми й тиснути їм руки. Іноді він навіть відвідує 

їх у Початковому товаристві!

Старійшина  
Ренлунд 

зустрічається з дітьми

А П О С Т О Л И  П О  В С Ь О М У  С В І Т У

Апостоли подоро-
жують по всьому 

світу, щоб служити 
людям і навчати їх 
про Ісуса Христа.

“Чи хочете знати 
секрет? Журнал 
Друг— мій улюб
лений церковний 
журнал. Я завж
ди читаю його 

першим!”

Старійшина Ренлунд хоче, аби діти 

повсюди знали, що Небесний Батько 

знає і любить їх.

У Болівії

У Японії

У Перу

У Південній Кореї
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Джордан Монсон Райт
(Ґрунтується на справжніх подіях)

Т ринадцятирічна Флоренс Онєєкве дійшла до сво-
го звичного місця на багатолюдному відкритому 

базарі в місті Оніча, Нігерія. На вулиці було багато 
продавців, які зазивали заклопотаних покупців. Повз 
них проходили жінки, тримаючи на своїх головах 
клунки. Заняття у школі щойно закінчилися й почали-
ся канікули, і Флоренс знала, що її друзі радіють, бо 
не потрібно ходити на уроки. Однак Флоренс прово-
дить канікули, продаючи на базарі зелень. Це її єдина 
можливість заробити гроші, щоб оплатити навчання 
у школі.

Однак Флоренс не скаржиться. Зреш-
тою, її мама проводить на 

базарі багато годин кож-
ного дня, продаючи 
батат, аби купити 
їжу для сім’ї. Мама 
так багато працює. 

Тато також. Однак без хорошої освіти 
важко знайти якусь іншу роботу. Фло-
ренс майже закінчує початкову школу. Можливо, 
якби вона могла продовжити навчання, то змогла б 
отримати добре оплачувану роботу і допомагати 
своїй сім’ї.

Коли Флоренс повернулася додому, то підійшла до 
батьків і запитала: “Як ви вважаєте, чи зможу я піти до 
середньої школи? А може, й до університету?”

Мама поглянула на Nnam (тата) і похитала голо-
вою. “За університет треба платити набагато більше, 
ніж ми можемо”,— сказав Nnam. Флоренс дивилася 
вниз на свої туфлі. Вона не хотіла, щоб мама і Nnam 
помітили її розчарування.

Через кілька днів Флоренс зупинилася біля лікарні, 
щоб купити ліки. У лікарні було майже так само люд-
но, як і на базарі, втім не так шумно. Флоренс диви-
лася на медсестер у накрохмалених білих шапочках. 
Вона уявляла, як сама в подібній формі допомагає 
хворим і піклується про немовлят у великій лікарні. 
Можливо, вона могла б стати медсестрою.

Флоренс знала, що її батьки мають рацію— 
здобути освіту буде важко. Але Флоренс умі-

ла старанно працювати. Вона вирішила 
спробувати.

Біла шапочка  
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Скільки б хатньої роботи не доводилося їй вико-
нувати щодня, Флоренс знаходила час для навчання. 
Вона здала тести для вступу в середню школу, і Nnam 
позичив достатньо грошей, щоб вона могла навчатися. 
Пізніше вона дізналася, що уряд допомагає оплачувати 
навчання в медучилищі. Її мрія стала досяжною!

Однак, коли настав час починати навчання в меду-
чилищі, Флоренс трохи засумнівалася. А якщо це над-
то важко? А якщо їй буде самотньо? Флоренс схилила 
голову й помолилася: “Дорогий Боже! Будь ласка, 
дай мені сили навчатися в медучилищі й старанно 
працювати”.

У медучилищі Флоренс навчилася давати ліки й 
тримати в чистоті інструменти, оберігаючи їх від 
мікробів. Іноді їй вистачало терпіння, а іноді— ні. 
Часто Флоренс молилася, щоб мати сміливість. Після 
трьох довгих років Флоренс закінчила медучилище й 
була названа найкращою студенткою у своїй групі. Її 
мрія здійснилася! Вона буде ходити в білій шапочці 
медсестри і зможе заробляти достатньо грошей, щоб 
допомагати сім’ї.

ІЛ
Ю

С
Т

Р
А

Ц
ІЇ

 А
Р

Т
У

Р
А

 Л
ІН

А

Через багато років Флоренс відвідувала невеличку 
філію місії в Аккрі, Гана. Її чоловік Крістофер Чуквура 
був там президентом місії. Флоренс познайомилася в 
тій філії з дітьми, які не могли завжди ходити до шко-
ли. Вони не знали, що робити в майбутньому. Вони 
нагадали Флоренс про її дитинство. “Що я можу ска-
зати, щоб їм допомогти? Флоренс мовчки молилася.

Потім вона відчула чітке спонукання: розкажи їм 
про своє життя.

Флоренс думала про своє життя. Вона працювала 
в лікарнях у Нігерії та в Сполучених Штатах. Вона 
вийшла заміж за чудового чоловіка, і удвох вони 
знайшли Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Вона стала матір’ю. Зараз вона допомагала місіоне-
рам залишатися здоровими й старанно працювати. 
Небесний Батько допоміг їй стати медсестрою. Він 
допомагав їй зробити набагато більше, ніж вона мог-
ла уявити. Він може зробити це і для цих дітей.

Флоренс поглянула на дітей і усміхнулася. “Вам зна-
йомі ті білі шапочки, які носять медсестри? Я побачила 
таку шапочку й вирішила стати медсестрою…” ●
Автор живе у штаті Мічиган, США.

На цьому фото зображе-

но Флоренс, коли вона 

нарешті отримала власну 

білу шапочку!
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Бруклін П., 9 років, шт. Юта, США

Минулого року я взяла в біблі-
отеці книгу про дівчинку, яка 

започаткувала блог. Я думала, що 
то буде цікава книга, бо головна 
героїня була мого віку, а моя мама 

блогер. Тож я подумала, що ця книга стосується і мене.
Я прочитала лише кілька сторінок книги, а дівчин-

ка вже використала ім’я Господа надаремно. У мене 
всередині виникли неприємні відчуття після того, як 
я це прочитала. Однак я продовжувала читати, споді-
ваючись, що це лише випадковість. Я прочитала ще 
кілька сторінок, і вона знову це сказала.

Я пішла і сказала мамі про те, що прочитала. Я не 
знала, чи варто мені продовжувати читання. Мама 
сказала, що вибір за мною. Але вона погодилася, 
що недобре читати далі, якщо дівчинка каже те, що, 
як ми знаємо, є неправильним. Мама сказала, що 
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особливо погано те, що вона називає ім’я Господа  
надаремно.

Я подумала, що треба подивитися, чи й далі так 
буде продовжуватися. Тож я проглянула книгу. Я 
побачила, що згадування Господнього імені нада-
ремно було стилем розмови тієї дівчинки. Я вирі-
шила повернути книгу в бібліотеку й більше її не 
читати.

Мені було сумно, що автор книги вживав ім’я 
Господа надаремно. Але після того як я повернула 
книгу до бібліотеки, я відчула радість, що прийняла 
правильне рішення. Я знаю, що дотримувалася норм 
з переліку “Mої євангельські норми”, який міститься в 
буклеті Віра в Бога, де сказано: “Я читатиму й диви-
тимуся тільки те, що приємне Небесному Батькові”. 
Я знаю, що нам слід промовляти імена Небесного 
Батька та Ісуса з благоговінням і повагою. ●

Чи
 сл

ід мені читати далі?
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Я все можу в  
Тім, Хто мене підкріпляє,—в Ісусі Христі  

(Филип’янам 4:13).

Ч У Д О В А  І Д Е Я
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“Серця дітей повернуться до їхніх батьків”  
(Учення і Завіти 2:2).

Одного разу в неділю разом зі своїми радницями 
я відвідала церковні збори. У своїх виступах ми 

говорили про храм і те особливе, що там відбуваєть-
ся. Після зборів до мене підійшов 12- річний хлопчик 
на ім’я Колбі і потиснув мою руку. Ми поговорили 
про храм. Потім я запропонувала йому знайти ім’я 
одного з родичів, щоб віднести його до храму.

Невдовзі я отримала листа від Колбі. Ось що він 
мені розповів:

“Я пішов додому й знайшов нове ім’я. Виявилося, 
що я знайшов свого третього прадідуся.

Через якийсь час я пішов до храму й охрис-
тився за нього. То була дійсно особлива подія, 

бо мене христив мій брат, а тато виконував 
конфірмацію.

Я мав теплі почуття всередині, які принесли мені 
спокій. Я відчуваю, що те, щоб я зробив для свого 
прадідуся—дійсно добре, тому що тепер він зможе 
потрапити до целестіального царства й жити зі своєю 
сім’єю. До кінця дня я почувався дійсно чудово.

Я також дізнався, що ніхто не знає імені батьків 
мого третього прадідуся, тож я можу знайти їхні іме-
на й також віднести до храму!”

Який надзвичайний приклад показав Колбі! Неза-
лежно від того, скільки вам років, ви можете бути 
прикладом для своєї сім’ї та друзів. Ви можете ділити-
ся євангелією з кожним, кого знаєте— навіть зі своїми 
предками! ● ІЛ
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Джой	Д.	
Джоунс

Генеральний 
президент 

Початкового 
товариства

Заклик іти до храму



	 Ж о в т е н ь 	 2 0 1 9 	 Д17

Покажи й розкажи
Генеральна конференція відбудеться в цьому місяці! Ось що дітям подобається  
в конференції.
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Анна Б., 10 років, Магараштра, Індія, 
дивиться конференцію разом з мамою. Вона 
бере свій щоденник і записує в ньому свід-
чення й послання, які чує.

Я люблю слухати пророка, 
бо через нього промовляє 

Господь.
Андрес	С.,	12	років,	Вальє-	 
дель-	Каука,	Колумбія

Я люблю дивитися конферен-
цію, бо мені подобається 

вчитися від пророків, і я люблю 
проводити той час із сім’єю.
Девід	Дж.,	9	років,	Солола,	
Гватемала

Девід і Джуліана, 4 
і 6 років, Південна 
Голландія, Нідерлан-
ди, в 15 мисочок кла-
дуть легку закуску й на 
кожну прикріплюють 
зображення апостола 
або члена Першого 
Президентства. Коли 
виступає один з Бра-
тів, вони їдять те, що в 
мисочці!

Я люблю слухати історії 
і спів хору. Мені також 

подобається слухати притчі з 
виступів.
Юрі	Х.,	8	років,	Таоуянь,	
Тайвань

Абель С. і Тіна С., 10 і 9 років, 
округ Бонг, Ліберія,— брат і 
сестра. Абелю подобається кон-
ференція, “бо саме на ній кожного 
року ми підтримуємо нашого про-
рока у якості Президента Церкви”. 
Тіні “подобається, коли пророк у 
виступі розповідає про храми”.
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Дженніфер	Медді
(Ґрунтується на справжніх подіях)

Уявіть, що ваш друг дав вам найкращу книгу, яка в 
нього коли- небудь була. Ви знімаєте обгортку … 

і бачите, що не можете читати книгу. Вона написана 
іншою мовою! Що б ви зробили?

У перші роки існування Церкви Книгу Мормона 
було надруковано лише англійською мовою. Прези-
дент Бригам Янг покликав двох місіонерів проповіду-
вати євангелію в Мексиці і перекласти Книгу Мормона 
іспанською мовою. Але їм потрібна була додаткова 
допомога. Вони нічого не знали про те, що на другому 
кінці океану Бог підготував чоловіка, який міг надати 
їм саме ту допомогу, якої вони потребували.

Мелітон Гонсалес Трехо народився у заможній 
сім’ї в Іспанії. Він старанно навчався і став офіцером 
іспанської армії. Його завжди цікавила релігія, але він 
не знаходив тієї релігії, яка його задовольняла. Одно-
го дня він почув, як інший офіцер говорив про групу 
людей, які називали себе “святими”. Вони належали до 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, і пророк 
Божий вів їх до Скелястих гір у Сполучених Штатах. 

Мелітон відчув сильне бажання зустрітися з ними. 
Він приєднався до військової експедиції на Філіппіни, 
сподіваючись, що це допоможе йому пізніше дістатися 
до Сполучених Штатів. Однак Мелітон був настільки 
заклопотаний своєю роботою, що зустріч зі святими 
здавалася йому все менш важливою.

Потім Мелітон серйозно захворів. Він згадав, чому 
приїхав на Філіппіни, й молився Богові про те, що йому 
слід робити. Тієї ночі Мелітон бачив особливий сон. Він 
зрозумів, що йому потрібно вирушати до Скелястих гір.

Як тільки Мелітон одужав після хвороби, він про-
довжив свою подорож до Сполучених Штатів. Він 
прибув до Каліфорнії 4 липня 1874 року і попрямував 
до Солт- Лейк- Сіті.

Коли Мелітон прибув до Солт- Лейку, в нього 
виникла проблема: він міг читати англійською, однак 
ніколи не розмовляв цією мовою. Він не міг ні з ким 
спілкуватися! Однак він вирішив, що якщо він не може 
розмовляти з людьми, то приверне їхню увагу в інший 
спосіб. Мелітон одягнув свою іспанську уніформу і 

Служити Господу  
іспанською мовою

П Р И К Л А Д И  В І Д В А Г И
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промарширував вулицями міста. Як він і сподівався, 
багато людей його помітили! Згодом на нього звернув 
увагу член Церкви на ім’я брат Бланчард, професор 
університету, який розмовляв іспанською. Брат Блан-
чард допоміг Мелітону обжитися в Солт- Лейку і навчав 
його євангелії. Невдовзі Мелітон охристився.

Брат Бланчард також познайомив Мелітона з Пре-
зидентом Бригамом Янгом. Мелітон сказав Прези-
дентові Янгу, що понад усе хоче перекладати Книгу 
Мормона іспанською мовою.

Президент Янг попросив Мелітона допомогти місі-
онерам, які збиралися їхати до Мексики, перекласти 
частини Книги Мормона іспанською мовою. Мелітон 
багато тижнів перекладав англійські слова іспанською 
мовою. Кожного вечора він переглядав свій переклад 
з місіонерами. Вони трохи розмовляли іспанською, 
але відчували, що для такого важливого перекладу 
потрібна людина, для якої іспанська мова є рідною. 
Вони знали, що Мелітон був відповіддю на їхні 
молитви. У 1875 році переклад було опубліковано. 

Він називався Trozos Selectos del Libro de Mormon 
(Вибрані уривки з Книги Мормона).

Місіонери тепер були готові їхати до Мексики. Вони 
завантажили 1500 примірників перекладених Писань 
на коней і вирушили в подорож. Уперше люди, які 
розмовляють іспанською, могли читати Книгу Мормо-
на рідною мовою! І хоча Мелітон жив за тисячі миль, 
в Іспанії, Небесний Батько скерував його саме туди, 
де йому потрібно було бути. Завдяки сміливості та вірі 
Мелітон допоміг нести слово Бога до безлічі людей. ●
Автор живе в штаті Юта, США.
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Мелітон Гонсалес Трехо (1844- - 1917) 
відслужив кілька місій у Мексиці та 
охристив там кілька перших членів 
Церкви. У 1886 році Мелітон допоміг 
закінчити переклад усієї Книги Мормо-
на іспанською мовою.

Ю Т А
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Місіонерські подорожі Павла
О П О В І Д А Н Н Я  З  П И С А Н Ь

Після воскресіння Ісуса апостол Павло подорожував до різних країн і  
навчав людей про Ісуса. У той час не було ні автомобілів, ні літаків,  

тож він багато ходив пішки! Іноді він плив кораблем.

Марісса	Віддісон
Співробітник редакції церковних 

журналів
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Павло навчав людей у церквах і у них вдома. Він навчав 
людей на кам’янистих схилах і на міських вулицях.

Багатьом людям не подобалося  
те, чого навчав Павло. Іноді 
Павла кидали до в’язниці.  

Іноді Павло хворів.
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Але попри всі ці труднощі, Павло 
мав віру. Він сказав: “Я все можу  

в Христі”. Він знав, що Ісус  
допоможе йому бути сильним.
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Ісус Христос може допомогти мені бути сильним також.  
Він любить мене, і я люблю Його! ●
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Р О З М А Л Ь О В К А

Ісус може допомагати мені  
виконувати важкі завдання
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Одне з головних послань Нового Завіту таке: ми можемо знайти спо-
кій і радість у Христі незалежно від того, що відбувається в нашому 
житті. Номер журналу за цей місяць містить подібне свідчення.

•  На сторінці Д4 хлопчик знаходить заспокоєння, коли йому нас-
нився поганий сон.

•  На сторінці Д8 дівчинка з синдромом Дауна отримує нагадуван-
ня, що Небесний Батько любить її.

•  На сторінці Д15 плакат навчає, що все можливо за допомогою 
Ісуса Христа.

•  На сторінках Д20– 23 Павло показує приклад віри.

Коли ви читатимете цей журнал разом, звертайте увагу, яким 
чином Ісус та Небесний Батько допомагали людям у кожній історії. 
Ви можете обводити кружечком слова, які описують труднощі тих 
людей. Потім обведіть кружечком слова, що описують отриману 
ними допомогу. Усією сім’єю поговоріть про те, як випробування 
іноді буде забрано від нас, а іноді нас буде зміцнено, щоб пройти 
через випробування. Яким би не був ваш випадок, Ісус та Небесний 
Батько люблять нас і завжди поруч!

Ми бажаємо вам приємного місяця.
Друг

Шановні батьки!

ЗМІСТ

Д2	 Любити інших, як Ісус любить нас

Д4	 Лише на відстані молитви

Д6	 Привіт з Демократичної Республіки 
Конго!

Д8	 Я не хочу відрізнятися!

Д10	 Апостоли по всьому світу: Старійшина 
Стівенсон відвідує Чилі

Д11	 Апостоли по всьому світу: Старійшина 
Ренлунд зустрічається з дітьми

Д12	 Біла шапочка для Флоренс

Д14	 Чи слід мені читати далі?

Д15	 Чудова ідея: Я все можу в Христі

Д16	 Заклик іти до храму

Д17	 Покажи й розкажи

Д18	 Приклади відваги: Служити Гоподу 
іспанською мовою

Д20	 Оповідання з Писань: Місіонерські 
подорожі Павла

Д23	 Розмальовка: Ісус може допомагати 
мені виконувати важкі завдання
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Знайдіть	приховану	всередині	
Ліягону!

НА	ОБКЛАДИНЦІ	ЖУРНАЛУ	ДРУГ

Ілюстрація	Мекі	Памінтуан

Як	надіслати	малюнок	або	
оповідання	вашої	дитини	
до	Ліягони

Зайдіть	на	сайт	liahona.

ChurchofJesusChrist.org	і	клацніть	

на	“Submit	an	Article	or	Feedback”	

(Надіслати	статтю	або	відгук).	Або	

надішліть	його	електронною	поштою	

на	адресу	liahona@	ChurchofJesusChrist	

.org,	вказавши	ім’я	дитини,	вік,	місто	

або	місце	проживання	і	дозвіл	у	такому	

вигляді:	“Я,	[вкажіть	своє	ім’я],	надаю	

дозвіл	Церкві	Ісуса	Христа	Святих	

Останніх	Днів	скористатися	матеріа-

лами,	надісланими	моєю	дитиною,	в	

церковних	журналах,	на	церковних	

веб-	сайтах	і	платформах	соціальних	

медіа”.	Ми	з	нетерпінням	чекаємо	на	

ваші	повідомлення!




