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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ПОСІБНИКОМ

Мій фундамент допомагає особам вивчати доктринальні 
принципи, які ведуть до духовного і матеріального самоза-
безпечення, та дотримуватися їх. Найкращих результатів 
можна досягти, якщо вивчати цей посібник у маленьких 
групах від 8 до 12 чоловік або в сім’ї. Кожного тижня різні 
члени групи по черзі стають координаторами. Координатор 
не викладає принцип групі. Натомість він або вона дотриму-
ється інструкцій в навчальних матеріалах і заохочує всіх до 
участі. Всі відео можна знайти он- лайн на srs .lds .org/ videos.

КОЛИ ВИ ПОБАЧИТЕ ЦІ ПІДКАЗКИ, ВИКОНУЙТЕ НАСТУПНІ ВКАЗІВКИ

Звітуйте Обміркуйте Подивіться Обговоріть Прочитайте Вправа Візьміть 
зобов’язання

Члени групи 
діляться 
своїм 
прогресом у 
виконанні 
своїх 
зобов’язань 
протягом 
3- - 4 хвилин.

Індивідуально 
подумайте і 
попишіть у 
тиші десь 
протягом 2- - 3 
хвилин.

Група перегля-
дає відео.

Члени групи 
діляться 
своїми 
думками десь 
протягом 2- - 4 
хвилин.

Одна особа 
читає вголос 
для всієї групи.

Працюйте 
індивіду-
ально або 
разом 
десь 
протягом 
5 хвилин.

Кожна людина 
обіцяє над 
чимось працю-
вати протягом 
тижня.

ГРУПИ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Групи самозабезпечення можуть допомогти вам покращити-
ся в області особистих фінансів, у роботі, в невеликому 
бізнесі чи освіті. Для того, щоб приєднатися до групи самоза-
безпечення, зв’яжіться з вашим фахівцем із самозабезпечен-
ня колу.
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“Давайте ж працю-
вати, щоб задоволь-
нити свої потреби. 
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будьмо незалежними. 
Спасіння можна 
здобути лише 
живучи за цим 
принципом”.

ТОМАС С. МОНСОН, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, Sept. 
1986, 3; quoting 
Marion G. Romney, in 
Conference Report, 
Oct. 1976, 167
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ЗВЕРНЕННЯ ПЕРШОГО 
ПРЕЗИДЕНТСТВА

Дорогі брати і сестри!

Господь проголосив: “Моя мета—забезпечити Моїх святих” 
(УЗ 104:15). Це одкровення є обіцянням від Господа, що Він 
надасть мирські благословення і відкриє двері для самоза-
безпечення, тобто нашої здатності забезпечувати себе і 
членів своєї сім’ї всім необхідним для життя.

Ця брошура Мій фундамент була підготовлена для того, щоб 
допомогти членам Церкви засвоїти принципи віри, освіти, 
старанної праці і довіри до Господа та застосовувати їх. 
Прийнявши ці принципи та живучи за ними, ви розвинете 
кращу здатність отримувати мирські благословення, обіцяні 
Господом.

Ми запрошуємо вас ретельно вивчати ці принципи та 
застосовувати їх, а також навчати їм членів своєї родини. 
Якщо ви будете це робити, у ваше життя проллються благо-
словення. Ви зрозумієте, як вам діяти на своєму шляху до 
більшої самозабезпеченості. Ви будете мати благословення 
більшої надії, миру і розвитку.

Будь ласка, не сумнівайтеся, що ви— дитя Небесного Батька. 
Він любить вас і ніколи не залишить. Він знає вас і готовий 
надати вам духовні й матеріальні благословення 
самозабезпечення.

Щиро Ваші,

Перше Президентство
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1: САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Є ПРИНЦИПОМ СПАСІННЯ

Перш ніж почати, прочитайте “Як користуватися цим посібником” на другій 
сторінці обкладинки.

Іван 10:10 (справа)

Що таке життя подостатком?

“He Polished My Toe” (Він почистив щіткою мій палець на 
нозі), доступне на сайті srs .lds .org/ videos. (Немає відео? 
Прочитайте текст відео на с. 5).

Чи вірите ви, що ваші проблеми можна вирішити? Як ми 
можемо заслужити, щоб сила Господа допомагала нам?

Настанови в Довіднику 2 і цитату старійшини Далліна Х. 
Оукса (справа). Бути самозабезпеченим не означає, що ми 
можемо зробити або отримати все, що задумали. Радше, це 
віра в те, що через благодать або уможливлюючу силу Ісуса 
Христа та наші особисті зусилля, ми зможемо забезпечити 
всі духовні й мирські потреби життя, які необхідні нам самим 
і нашим сім’ям. Самозабезпечення є свідченням нашої 
довіри або віри в силу Бога, щоб зрушити гори в нашому 
житті і давати нам силу перемагати випробування й лиха.

Як Христова благодать допомагала вам забезпечувати 
духовні і мирські потреби життя?

ВПРАВА

Крок 1: Виберіть напарника і прочитайте кожен з наведених далі 
принципів.

Крок 2: Обговоріть, чому віра в ці істини може допомогти вам стати більш 
самозабезпеченими.

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Самозабезпечення—це заповідь. “Церкві та її членам наказано Господом 
бути самозабезпеченими і незалежними” 
(Учення Президентів Церкви: Спенсер В. 
Кімбол [2006], с. 124).

 2. Бог може підготувати і підготує 
шлях для Своїх праведних дітей 
стати самозабезпеченими.

“І Моя мета—забезпечити Моїх святих, 
бо все є Моїм” (УЗ 104:15).

 3. Матеріальне і духовне є єдиним 
для Бога.

“Отже, істинно Я кажу вам, що все для 
Мене духовне” (УЗ 29:34).

Обміркуйте:

Обговоріть:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

“Самозабезпечення—
це здатність, 
зобов’язання і 
старання забезпечи-
ти себе і свою сім’ю 
духовно і матеріаль-
но тим, що є жит-
тєво необхідним. 
Навчившись забезпе-
чувати самих себе, 
члени Церкви також 
здатні краще 
служити й піклува-
тися про інших”.

ДОВІДНИК 2: КЕРУВАН-
НЯ ЦЕРКВОЮ [2010], 
пункт 6.1.1

“Все, що змушує нас 
бути залежними від 
когось у прийнятті 
рішень або засобах, 
які ми б і самі могли 
забезпечити, посла-
блює нашу духов-
ність і сповільнює 
розвиток, який 
пропонує план 
євангелії”.

ДАЛЛІН Х. ОУКС, 
“Покаяння і зміна”, 
Ensign або Ліягона, 
лист. 2003, с. 40

“Я прийшов, щоб ви 
мали життя, і 
подостатком щоб 
мали”.

ІВАН 10:10
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HE POLISHED MY TOE (ВІН ПОЧИСТИВ ЩІТКОЮ МІЙ ПАЛЕЦЬ НА 
НОЗІ)

Якщо у вас немає можливості переглянути це відео, прочитайте цю друкова-
ну версію.

СТАРІЙШИНА ЕНРІКЕ Р. ФАЛАБЕЛ-
ЛА: Коли я був дитиною, ми мали не 
багато. Пам’ятаю, як одного дня я 
підійшов до батька і сказав йому: 
“Тату, мені потрібні нові черевики. Ці 
вже зносилися”. Він припинив 
займатися своїми справами, поди-
вився на мої черевики і побачив, що 
вони дійсно зносилися. Він сказав: 
“Думаю, що ми можемо їх полагоди-
ти”. Він узяв трохи чорного крему для 
взуття і почистив мої черевики, 
зробивши їх блискучими й гарними. 
Тоді він сказав: “Ми їх полагодили, 
синку”. Я відповів: “Ні, ще не полаго-
дили. Ще видно мій палець крізь 
дірку у черевику”. Він сказав: “Це ми 

також полагодимо!” Він узяв ще 
крему і почистив щіткою мій палець 
на нозі!

Того дня я дізнався, що на кожну 
проблему є своє рішення. Я переко-
наний, що цей принцип самозабез-
печення і ця ініціатива—це шлях до 
прискорення роботи Господа. Він є 
складовою роботи зі спасіння. Всі ми 
можемо стати кращими, ніж є зараз. 
Вам треба позбавитися апатії. Часто 
ми стаємо самовдоволеними, і це 
підриває наш розвиток. Кожного дня 
я можу розвиватися, якщо вирішу 
робити щось інакше, щоб покращити 
те, що робив погано в минулому. 
Якщо ви робите це з вірою, виявляю-
чи віру й надію у Христа, що Він 
допоможе вам, то знайдете шлях до 
зростання в мирських і духовних 
справах. Це все завдяки тому, що Бог 
живе, і ви є Його сином або дочкою.

Поверніться до с. 4.

Прочитайте цитату президента Меріона Дж. Ромні (справа). 
Як ви дізнаєтеся, що стаєте більш самозабезпеченими?

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку поруч з кожним виконаним 
вами зобов’язанням.
□ Прочитайте лист від Першого Президентства на сторінці 

3 і підкресліть обіцяні благословення. Що вам треба 
робити, щоб їх отримати? Запишіть свої думки нижче.

  

 
□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-

ли сьогодні стосовно самозабезпечення.

Обговоріть:

Візьміть 
зобов’язання:

“Без самостійності 
людина не може 
розвивати вроджене 
бажання служити. 
Як ми можемо 
давати, якщо дати 
нема чого? Їжу для 
голодних не візьмеш 
з порожніх полиць. 
Гроші на допомогу 
нужденним не 
візьмеш з порожньо-
го гаманця. Під-
тримка і розуміння 
не йтимуть від 
емоційно виснаженої 
людини. Навчання 
не може прийти від 
невігласа. А найваж-
ливіше—духовний 
провід не може йти 
від духовно 
слабкого”.

МЕРІОН ДЖ. РОМНІ, 
“The Celestial Nature 
of Self- Reliance”, 
Ensign, Nov. 1982, 93
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2: ВИЯВЛЯЙТЕ ВІРУ В ІСУСА ХРИСТА

Коротко поділіться з групою тим, як ви були більш самоза-
безпеченими минулого тижня.

Як моя віра в Ісуса Христа впливає на моє 
самозабезпечення?

“Exercise Faith in Jesus Christ” (Виявляйте віру в Ісуса Христа), 
доступне на srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Прочитайте 
текст відео на с. 7).

Чому істинна віра завжди веде до дій? Чому віра потрібна 
для того, аби Бог допоміг нам у мирському і в духовному?

Матвій 6:30 і цитату з Lectures on Faith (Лекції віри) (справа)

ВПРАВА

Шлях до самозабезпечення— це шлях віри. Перше Президентство і Кворум 
дванадцятьох запрошують нас зробити зростання нашої віри в Небесного 
Батька та Його Сина пріоритетом нашого життя.

Крок 1: Всією групою прочитайте наведені нижче пророчі пріоритети.

Крок 2: Обговоріть, як сповнене віри шанування Суботнього дня, прийнят-
тя причастя і читання Книги Мормона допоможуть вам стати більше 
самозабезпеченим.

ПРОРОЧІ ПРІОРИТЕТИ І ОБІЦЯННЯ

“Уявіть масштаб цього твердження! Повнота землі обіцяна тим, хто зберігає Субот-
ній день святим” (Рассел М. Нельсон, “Субота є приємністю”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, с. 130; див. також УЗ 59:16).

“Духовність не є інертною, як і [причасні] завіти. Завіти приносять не лише взяття 
зобов’язань, вони приносять духовну силу” (Ніл Л. Андерсен, General Authority 
training meeting, Apr. 2015).

“Я свідчу, що [Книга Мормона] може стати особистим “Урімом і Туммімом” у вашому 
житті” (Richard G. Scott, “The Power of the Book of Mormon in My Life”, Ensign, Oct. 1984, 
11).

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Виявіть вашу віру цієї неділі, дотримуючись Суботнього 

дня в святості і благоговійно приймаючи причастя.
□ Читайте Книгу Мормона щодня.
□ Прочитайте уривки з Писань на сторінці 7. Виберіть один 

уривок і поділіться ним з вашими сім’єю чи друзями.

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Візьміть 
зобов’язання:

“Чи не всі ваші 
зусилля, будь- які, 
залежать від вашої 
віри? … Коли ми 
отримуємо вірою всі 
тимчасові благосло-
вення, які ми дійсно 
отримуємо, так 
само вірою ми 
отримуємо всі 
духовні благословен-
ня, які дійсно отри-
муємо. Але віра не 
лише принцип дії, 
але також і принцип 
сили”.

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3

“І коли польову ту 
траву, що сьогодні 
ось є, а завтра до 
печі вкидається, Бог 
отак зодягає, скільки 
ж краще зодягне Він 
вас, маловірні!”

МАТВІЙ 6:30
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“EXERCISE FAITH IN JESUS CHRIST” (ВИЯВЛЯЙТЕ ВІРУ В ІСУСА 
ХРИСТА)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

СТАРІЙШИНА ДЕВІД А. БЕДНАР: 
Дія— це вияв віри. Діти Ізраїля несуть 
Ковчег завіту. Вони приходять до 
ріки Йордан. Їм обіцяно, що вони 
пройдуть її посуху. Коли розійшлася 
вода? Коли намокли їхні ноги. Вони 
зайшли в ріку—діяли. За цим при-
йшла сила— вода розійшлася.

Ми часто думаємо: “Спочатку у мене 
з’явиться досконале розуміння, а 
потім я зміню свою поведінку”. Я б 
сказав, що у нас достатньо для того, 
щоб почати. У нас є відчуття пра-
вильного напрямку. Віра є 
принципом— принципом дії та сили. 
Істинна віра зосереджується в 
Господі Ісусі Христі і на Ньому, і 
завжди веде до дій.

(Див. “Seek Learning by Faith” [address 
to Church Educational System religious 
educators, Feb. 3, 2006],  
lds .org/ media - library)

Поверніться на с. 6.



УРИВКИ З ПИСАНЬ ПРО ВІРУ В ДІЇ

Через те, що Даниїл не припиняв 
молитися, його було вкинуто до 
левʼячої ями, але “Бог послав Свого 
Ангола, і позамикав пащі левів, і … 
жодної шкоди не знайдено на 
ньому, бо він вірував у Бога свого” 
(Даниїл 6:22–23; див. також 
вірші 16–21).

Господь дав Легію Ліягону, щоб той 
вів свою сімʼю, і “вона так діяла для 
них відповідно до їхньої віри в Бога. 
… [Коли] вони були ледачими і 
забували користуватися своєю 
вірою і старанністю, … вони не 
просувалися у своїй мандрівці” (Алма 
37:40–41).

“Принесіть же ви всю десятину до 
дому скарбниці, … і тим Мене випро-
буйте, … чи небесних отворів вам не 
відчиню, та не виллю вам благосло-
вення аж надмір?” (Малахія 3:10).

У період голоду Ілля попросив вдову 
віддати йому свою останню їжу. Ілля 
пообіцяв, що завдяки її вірі Господь 
забезпечить її їжею, якої ніколи не 
забракне. (Див. 1 Царів 17).

“Убогі та бідні шукають води, та 
нема, язик їхній від прагнення висох, 
Я, Господь, і їх вислухаю, Бог Ізраїлів, 
не лишу їх!” (Ісая 41:17; див. також 
вірш 18).
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“І знову, істинно Я 
кажу вам стосовно 
ваших боргів— ось 
така Моя воля, щоб 
ви сплатили всі свої 
борги”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
104:78

3: ПРАВИЛЬНО РОЗПОРЯДЖАЙТЕСЯ КОШТАМИ

Коротко поділіться з групою тим, як Суботній день чи Книга 
Мормона зміцнили минулого тижня вашу віру.

Чому так важко правильно розпоряджатися коштами— і чому 
це так важливо?

“First Things First!” (Спочатку найперше!), доступне на srs .lds 
.org/ videos. (Немає відео? Прочитайте текст відео на с. 10).

Чому нам слід відстежувати наші витрати і відкладати гроші?

Учення і Завіти 104:78 і цитату з брошури Приготуйте кожну 
потрібну річ (справа)

Прочитайте про самозабезпечений підхід до управління 
коштами (внизу). Як ми можемо зробити це нашою звичкою?

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

“Сплачуйте десяти-
ну і давайте пожер-
тви, … уникайте 
боргу; … складайте 
бюджет, … визна-
чіть, як скоротити 
свої витрати на те, 
що не є необхідним, 
… [та] дисциплінуй-
те себе, щоб жити 
за спланованим вами 
бюджетом”.

ПРИГОТУЙТЕ КОЖНУ 
ПОТРІБНУ РІЧ: КОШТИ 
СІМ’Ї (БРОШУРА, 
2007), с. 3
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“У сучасній культурі 
насаджується думка, 
що [у нас є право 
мати все й одразу]. … 
Беручи на себе тягар 
надмірного боргу, ми 

… добровільно 
стаємо рабами, які 
витрачають увесь 
свій час, усі свої сили 
і всі свої засоби на 
те, щоб сплатити 
борг. … Ми маємо … 
усвідомити необхід-
ність складання 
плану витрат і 
заощаджень—
бюджету- - - а також 

…  відрізняти примхи 
від потреб”.

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
“Шукати й піднімати-
ся на духовні висоти 
в житті” (Духовний 
вечір Церковної 
системи освіти, бер. 
2009), lds .org/ 
media - library

ВПРАВА

Крок 1: Індивідуально розгляньте ваші витрати внизу.

ЩО Я ВІДЧУВАЮ ЩОДО МОЇХ ВИТРАТ?

Категорія
Я витрачаю 

занадто 
мало

У мене хороші 
відчуття щодо 

моїх витрат

Я витрачаю 
занадто 
багато

Приклад  Одяг ✓
Походи в ресторан

Продукти

Закуски та напої

Розваги

Житло

Комунальні виплати

Одяг

Предмети домашнього вжитку

Транспорт

Страхування

Телефон

Погашення боргів

Десятина

Гуманітарні пожертвування

Інше

Крок 2: Прочитайте цитату старійшини Роберта Д. Хейлза (справа). Обгово-
ріть, як ви можете зменшити витрати в категоріях, в яких ви витрачаєте 
занадто багато.

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Щодня ведіть записи своїх надходжень і витрат. Ви 

можете скористатися таблицею “Надходження та витрати” 
на сторінці 11.

□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-
ли сьогодні стосовно управління коштами.

Візьміть 
зобов’язання:



3: ПРАВИЛЬНО РОЗПОРЯДЖАЙТЕСЯ КОШТАМИ

10

“FIRST THINGS FIRST!” (СПОЧАТКУ НАЙПЕРШЕ!)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, розподіліть ролі і прочитай-
те цю друковану версію.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ: Хлопчик і 
дівчинка, вдягнені в дорослий одяг, 
розігрують ролі своїх батьків.

ХЛОПЧИК: Я вдома, люба.

ДІВЧИНКА: Вітаю тебе вдома. Та ти 
виглядаєш втомленим.

ХЛОПЧИК: І ти теж. Ти багато працю-
вала, так?

ДІВЧИНКА: Так, нам же ж треба 
працювати, чи не так?

ХЛОПЧИК: Сьогодні я заробив 10.

ДІВЧИНКА: Oго, яке благословення! 
Тож спочатку найперше. Давай 
сплатимо нашу десятину, добре?

ХЛОПЧИК: А якщо нам потім не 
вистачить?

ДІВЧИНКА: Для цього й потрібна 
віра!

ХЛОПЧИК: Добре. То що далі?

ДІВЧИНКА: Нам потрібно купити 
продукти, сплатити за проїзд в 

автобусі, а також сплатити оренду.  
І ще було б добре придбати стілець …

ХЛОПЧИК: Та нам же не вистачить. 
Бачиш? У нас недостатньо грошей.

ДІВЧИНКА: То може ми позичимо?

ХЛОПЧИК: Кажуть, що борг то 
небезпечна річ. Нам не потрібні 
зайві проблеми.

ДІВЧИНКА: Добре. Ти правий. А що 
ми зробимо з цим?

ХЛОПЧИК: Давай заощадимо ці 
гроші! Ніколи не знаєш, що може 
статися.

ДІВЧИНКА: Здається, що так пра-
вильно. Але нічого не залишається 
на розваги.

ХЛОПЧИК: Ми є одне в одного! І я 
намагатимуся заробити більше.

ДІВЧИНКА: А я— менше витрачати!

ХЛОПЧИК: Таким чином ми зможемо 
бути щасливими і 
самозабезпеченими!

ДІВЧИНКА: Вірно! Це було не так уже 
й важко. Чому дорослі все так 
ускладнюють?

ХЛОПЧИК: Хіба не знаєш? Такі вони 
вже є ці дорослі.

Поверніться на с. 8.
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НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ

Запишіть, скільки ви витрачаєте кожного тижня. Як би це виглядало, якби у 
вас було достатньо коштів на ваші потреби?

СКІЛЬКИ Я ВИТРАЧАЮ ЩОТИЖНЯ?

Скільки мені 
потрібно щоміся-
ця, аби бути 
самозабезпече-
ним/ою?

Тиждень 
1

Тиждень 
2

Тиждень 
3

Тиждень 
4

Надходження

Десятина, пожертвування

Заощадження

Продукти

Житло

Витрати на медичне 
обслуговування

Транспорт

Витрати на освіту

Погашення боргів

Одяг

Комунальні виплати

Телефон

Розваги

Страхування

Інше

Загальна сума витрат
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“Існує закон, … на 
якому ґрунтуються 
всі благословення— і 
коли ми отримуємо 
якесь благословення 
від Бога, то це 
завдяки виконанню 
того закону, на 
якому воно 
ґрунтується”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
130:20- - 21

4: ПОКАЙТЕСЯ І  БУДЬТЕ СЛУХНЯНИМИ

Коротко розкажіть групі про ваш прогрес у відстеженні 
надходжень та витрат минулого тижня.

Як покаяння і слухняність пов’язуються із 
самозабезпеченням?

“Obedience Brings Blessings” (Послух приносить благословен-
ня), доступне на srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Прочитайте 
текст відео на с. 13).

Які благословення ви отримали завдяки послуху законам 
Бога? Як покаяння сприяє нашому розвитку?

Учення і Завіти 130:20- - 21 і цитату пророка Джозефа Сміта 
(справа)

ВПРАВА

Послушність конкретним законам веде до конкретних благословень.

Крок 1: Індивідуально напишіть деякі благословення, які ви б хотіли отри-
мати, у лівому стовпчику.

Крок 2: Визначте, яких законів чи принципів вам слід дотримуватися для 
того, щоб отримати ці бажані благословення.

БЛАГОСЛОВЕННЯ, ЯКІ Я ХОЧУ ОТРИМАТИ ЗАКОНИ ЧИ ПРИНЦИПИ,  
ЯКИХ Я МАЮ ДОТРИМУВАТИСЯ

Три місяці заощаджень
Десятина і пожертвування  
(Малахія 3:10–12)
Залишатися в рамках бюджету

Прочитайте Ісус Навин 3:5 і цитати старійшини Джеффрі Р. 
Холланда та Президента Спенсера В. Кімбола (на с. 13). Чому 
нам треба покаятися, освячувати себе і намагатися чинити 
добро, коли ми прагнемо стати самозабезпеченими?

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Дотримуйтеся закону, який ви вибрали у наведеній вище 

вправі.
□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-

ли сьогодні стосовно самозабезпечення.

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

Візьміть 
зобов’язання:

“Я поставив собі за 
правило: Коли 
Господь повеліває, 
роби! ”

УЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ 
ЦЕРКВИ: ДЖОЗЕФ СМІТ 
(2007), с. 161
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“Якщо ми любимо 
розкоші або навіть 
необхідні речі більше, 
ніж ми любимо 
слухняність, то ми 
втратимо благосло-
вення, які Він хотів 
би нам дати”.

СПЕНСЕР В. КІМБОЛ, 
in Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball 
(1982), 212

“OBEDIENCE BRINGS BLESSINGS” (ПОСЛУХ ПРИНОСИТЬ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС С. МОНСОН: 
Яке славетне обіцяння! “Той, хто 
дотримується [Божих] заповідей, 
отримує істину і світло, доки він не 
прославиться в істині і не пізнає все” 
[УЗ 93:28]. …

Мої брати і сестри, великим випробу-
ванням цього життя є послух. “І в 
цьому ми випробуємо їх,—сказав 
Господь,—щоб подивитися, чи 
робитимуть вони все, що Господь 
Бог їхній накаже їм” [Авраам 3:25].

Спаситель проголосив: “Бо всі, хто 
бажають мати благословення з Моїх 
рук, мають дотримуватися закону, 
який було призначено для цього 
благословення, і умов його, як було 
встановлено ще до заснування світу” 
[УЗ 132:5].

Немає більшого прикладу послуху 
ніж той, який показав наш Спаситель. 
Про Нього Павло зазначив:

“І хоч Сином Він був, проте навчився 
послуху з того, що вистраждав був.

“А вдосконалившися, Він для всіх, хто 
слухняний Йому, спричинився для 
вічного спасіння” [Євреям 5:8–9].

Спаситель виявляв щиру любов до 
Бога, живучи досконалим життям, 
шануючи священну місію, призначе-
ну Йому. Він ніколи не був пихатим. 

Він ніколи не був гордовитим. Він 
ніколи не був невірним. Завжди Він 
був смиренним. Завжди Він був 
щирим. Завжди Він був слухняним. …

Коли Він долав муки в Гефсимансько-
му саду, де витримав такий біль, що 
“піт Його став, немов каплі крови, що 
спливали на землю” [Лука 22:44], Він 
показав приклад слухняного Сина, 
сказавши: “Отче, як волієш,— пронеси 
мимо Мене цю чашу! Та проте— не 
Моя, а Твоя нехай станеться воля!” 
[Лука 22:42].

Як Спаситель навчав Своїх перших 
апостолів, Він так само навчає 
кожного з нас: “Ти йди за Мною!” 
[Іван 21:22]. Чи готові ми 
послухатися?

Знання, яке ми шукаємо, відповіді, 
яких ми прагнемо, і сила, якої бажає-
мо сьогодні для подолання випробу-
вань складного мінливого світу, 
можуть бути нашими, якщо ми з 
готовністю виконуємо Господні 
заповіді. Я ще раз процитую слова 
Господа: “Той, хто дотримується 
заповідей [Бога], отримує істину і 
світло, доки він не прославиться в 
істині і не пізнає все” [УЗ 93:28].

Я смиренно молюся, щоб ми могли 
здобути благословення щедрих 
нагород, обіцяних слухняним. У ім’я 
Ісуса Христа, нашого Господа і 
Спасителя, амінь.

(“Послух приносить благословення”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2013, сс. 89, 
92)

Поверніться на с. 12.

“Освятіться, бо 
Господь узавтра 
чинитиме чуда 
поміж вами”.

ІСУС НАВИН 3:5

“Господь благослов-
ляє тих, хто хоче 
стати кращим, хто 
погоджується з 
необхідністю запові-
дей і намагається 
виконувати їх. … Він 
допоможе вам 
покаятися, віднови-
тися, виправити 
те, що маєте 
виправити, і руха-
тися далі. І досить 
скоро ви матимете 
успіх, якого 
прагнули”.

ДЖЕФФРІ Р. 
ХОЛЛАНД, “Господь 
узавтра чинитиме 
чуда поміж вами”, 
Ensign або Ліягона, 
трав. 2016, с. 126
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“Бо знайте, це 
життя є часом для 
людей підготувати-
ся до зустрічі з 
Богом; так, ось цей 
день цього життя є 
днем для людей 
чинити діяння свої”.

АЛМА 34:32

Коротко розкажіть групі про благословення, отримане вами 
минулого тижня завдяки вашій слухняності.

Чому час є одним із найбільших дарів Бога?

“The Gift of Time” (Дар часу), доступне на srs .lds .org/ videos. 
(Немає відео? Прочитайте текст відео на с. 15).

Чого ви навчилися від сестри Бенкосі?

Алма 34:32 і цитату Президента Бригама Янга (справа)

ВПРАВА

Крок 1: З напарником прочитайте п’ять кроків, які ви можете робити 
щодня, аби краще використовувати ваш час.

➊
СКЛАДІТЬ  

СПИСОК СПРАВ

➋
МОЛІТЬСЯ

➌
ВСТАНОВІТЬ 
ПРІОРИТЕТИ

➍
ПОСТАВТЕ ЦІЛІ, 

ДІЙТЕ

➎
ЗВІТУЙТЕ

Щоранку складайте 
список справ. 
Додайте імена 

людей, яким будете 
служити.

Моліться про 
скерування. Перег-
ляньте ваш список 

справ. Слухайте. 
Зобовʼяжіться робити 
все, що у вашій силі.

На вашому списку 
справ поставте 1 біля 

найважливішої справи, 
а 2 біля наступної 

важливої і т. д.

Прислухайтеся до 
Духа. Поставте цілі. 

Старанно працюйте. 
Почніть з найважли-

вішої справи і 
просувайтеся далі за 

списком.

Кожного вечора 
звітуйте Небесному 
Батькові в молитві. 
Ставте запитання. 
Слухайте. Кайтеся. 
Відчувайте Його 

любов.

Крок 2: На окремому аркуші паперу перелічіть ваші справи. Це мають бути 
важливі справи, пов’язані з вашою роботою, навчанням, служінням у Церкві 
або в сімʼї, а не тільки звичайні повсякденні обов’язки. Моліться про цей 
перелік і визначте у ньому пріоритети.

Крок 3: Завтра вам слід буде поставити цілі, діяти і звітувати про те, як ви 
використали ваш час.

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією:
□ Кожного дня виконуйте ці кроки, аби більш мудро викори-

стовувати свій час. Щовечора звітуйте Небесному Батьку 
у ваших молитвах.

□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-
ли сьогодні стосовно мудрого управління часом.

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Візьміть 
зобов’язання:

“Час—це єдиний 
капітал тут, на 
землі. … Якщо ним 
правильно розпоряд-
жатися, він прино-
сить те, що 
сприятиме вашому 
комфорту, зручності 
та задоволенню. 
Давайте памʼятати 
про це і більше не 
сидіти, склавши 
руки, марнуючи час”.

БРИГАМ ЯНГ, in 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214

5: МУДРО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЧАС
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“THE GIFT OF TIME” (ДАР ЧАСУ)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, розподіліть ролі і прочитай-
те цю друковану версію.

КОФІ: Вітаю, сестро Бенкосі. Як ваші 
справи?
СЕСТРА БЕНКОСІ: У тебе все гаразд, 
Кофі?
КОФІ: О, сестро Бенкосі! Я такий 
зайнятий. Мені треба працювати, 
служити і допомагати своїй сімʼї, … а 
ще тренування з футболу. У мене 
немає часу!
СЕСТРА Б.: Кофі, у тебе є увесь 
наявний час.
КОФІ: Що?
СЕСТРА Б.: Мій друже, Бог дав нам 
величезний дар—наш час. Ми 
повинні розпоряджатися ним згідно 
з тим, що є найважливішим.
КОФІ: Але як, сестро Бенкосі? Ви 
завжди так багато встигаєте. Ви 
успішні у своїй сімʼї, у своїй роботі. Ви 
служили багатьом таким, як я, і 
благословили їх. Не знаю, як вам це 
вдається.
СЕСТРА Б.: Ти справді хочеш дізнати-
ся? Якщо ти сядеш і послухаєш, я 
розповім тобі свій секрет.
Кожного ранку я встаю до сходу 
сонця. Я одягаюся, вмиваю обличчя і 
руки.
Я читаю Писання. Потім я складаю 
список справ, які мені потрібно 
зробити того дня.
Я думаю про те, кому можу послужи-
ти. Я молюся, щоб дізнатися волю 
Бога. І я слухаю.
Іноді в думках зʼявляються імена або 
обличчя людей. Я додаю їх до свого 
списку.

КОФІ: Тобто, саме так ви завжди 
знаєте, кому потрібне ваше служіння?
СЕСТРА Б.: Так, Кофі. І я молюся про 
силу і мудрість. Я молюся, аби Бог 
“освятив [мої] діла”. Про це написано 
в 2 Нефій 32.
Я дякую Йому. Я обіцяю робити все, 
що в моїх силах. Я прошу Його 
зробити те, що я не в змозі.
Тоді я дивлюся на свій список. Я 
ставлю 1 поруч з тим, що є найваж-
ливішим, потім я ставлю 2.
КОФІ: Як ви визначаєте пріоритети?
СЕСТРА Б.: Коли я молюся, я слухаю! 
Потім я йду працювати. Я дивлюся на 
номер 1 і намагаюся зробити його в 
першу чергу, потім номер 2.
Іноді щось змінюється. Святий Дух 
каже мені зробити щось інше. І це 
добре.
Я дуже багато працюю, але в мене є 
спокій. Я знаю, Бог допоможе мені.
Тому завдяки своєму списку і завдяки 
Духу я роблю те, що має значення, 
Кофі.
КОФІ: Це здається простим і склад-
ним одночасно.
СЕСТРА Б.: Ти правий! Коли я нареш-
ті готуюсь до сну, я молюся. Я звітую 
перед Небесним Батьком. Я розпові-
даю Йому, як пройшов день. Я 
ставлю запитання. Я запитую, що 
можу робити краще. Я слухаю. Я 
часто відчуваю Його любов. Я знаю, 
що Він звеличує те, що я намагаюся 
робити. Потім я відчуваю спокій, 
Кофі, і засинаю.
КОФІ: Це добре, мамо Бенкосі. Мені 
потрібен цей спокій. Я хочу правиль-
но розпоряджатися своїм часом. Я 
хочу краще працювати і служити.

Поверніться на с. 14.
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“Не будь лінивим; бо 
той, хто лінується, 
не їстиме хліба і не 
носитиме одяг 
трудівника”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
42:42

Коротко розкажіть групі про щось, що ви досягли минулого 
тижня завдяки правильному управлінню часом.

Чому Небесний Батько хоче, щоб я брав особисту відпові-
дальність за своє життя?

“Sedrick’s Journey” (Подорож Седріка), доступне на srs .lds .org/ 
videos. (Немає відео? Прочитайте текст відео на с. 17).

Як ми вчимося не припиняти докладати зусилля, навіть якщо 
роботу виконувати важко?

Учення і Завіти 42:42 і цитату президента Джеймса Е. Фауста 
(справа)

Прочитайте цитату старійшини Д. Tодда Крістофферсона (на 
с. 17). Чому Господь очікує, що ми будемо працювати заради 
того, що отримуємо?

ВПРАВА

Крок 1: Виберіть напарника і прочитайте кожен крок у наведеній нижче 
послідовності.

Крок 2: Попросіть одне одного розповісти про дуже складне завдання чи 
виклик, які зараз у вас є.

Крок 3: Допоможіть одне одному застосувати наведені нижче чотири 
кроки, які допомагають справлятися зі складними завданнями чи 
викликами.

➊
ЗБЕРІГАЙТЕ  
ПОЗИТИВНЕ 
СТАВЛЕННЯ

➋
ПАМʼЯТАЙТЕ  

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ 
СПІЛЬНОЇ ПРАЦІ

➌
ЗАМІНЮЙТЕ  

СТРАХ ВІРОЮ

➍
РУХАЙТЕСЯ ВПЕРЕД  

З ТЕРПІННЯМ І 
МУЖНІСТЮ

Перелічіть свої 
благословення.

Просіть про допомогу 
друзів, однолітків, членів 
групи та інших людей.

Уникайте сумнівів. Памʼя-
тайте, що Господь має всю 
силу. Звертайтеся до 
Нього і приймайте Його 
волю.

Ніколи, ніколи, ніколи не 
здавайтеся; витерпіть з 
вірою. Пошукайте уроки, 
яким вас може навчати 
Господь.

Крок 4: Запишіть два або три способи просуватися з вірою, довіряючи 
Богу, що Він допоможе.

  

 

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

6: ПРАЦЯ: БЕРІТЬ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
І  БУДЬТЕ НАПОЛЕГЛИВИМИ

“Наполегливість 
демонструється 
тими, … хто не 
здається навіть 
коли інші кажуть: 
“Цього не зробити”.

ДЖЕЙМС Е. ФАУСТ, 
“Завзятість”, Ensign 
або Ліягона, трав. 
2005, с. 51
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“Бог призначив це 
земне існування, щоб 
нам майже постійно 
треба було доклада-
ти зусилля. … Працею 
ми підтримуємо й 
збагачуємо життя. … 
Праця формує й 
покращує характер, 
створює красу і є 
знаряддям нашого 
служіння одне одному 
та Богу. Життя, що 
посвячується, сповне-
не праці, іноді нудної, 

… іноді маловдячної, 
але в ньому завжди є 
праця, яка щось 
поліпшує, … яка 
підносить [і] надихає”.

Д. ТОДД КРІСТОФФЕР-
СОН, “Роздуми про 
життя, що посвячуєть-
ся”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2010, с. 17

“SEDRICK’S JOURNEY” (ПОДОРОЖ СЕДРІКА)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

СЕДРІК: Мене звати Седрік Камбеса-
бве. Я живу в Демократичній Респу-
бліці Конго. Я—член Церкви СОД.

Я— місіонер філії в селі Кіпусанга. 
Мені потрібно підготуватися, щоб 
поїхати на місію за кордон. Для того, 
аби поїхати на місію, мені потрібен 
паспорт, який зараз коштує 250 
доларів США.

Щоб заробити гроші, мій батько і я 
купуємо банани. У деяких селах 
вирощують багато бананів: у Тішабо-
бо, Лусуку та Каманда.

До Тішабобо звідси приблизно 14 км. 
До Лусуку—29 км. До Каманда—також 
29 км. Ми їдемо туди і купуємо там 

банани, а тоді привозимо їх і продає-
мо тут.

До цих сіл ми дістаємося велосипе-
дом. Ми можемо взяти чотири або 
шість вʼязок бананів.

Коли я їду велосипедом, у мене йде 
півтори години на дорогу в один бік, 
це якщо велосипед справний і в 
мене є сили. У розпал дня, коли 
дошкуляє спека, я рухаюся повільні-
ше через палюче сонце.

Я можу зробити за день дві ходки, 
якщо прокидаюся рано- вранці. Це 
гарний спосіб заробити, щоб сплати-
ти за мій паспорт.

Зараз я потроху заробляю гроші, 
тому заощаджую як для витрат на 
навчання, так і для місії. І тепер, коли 
я попрацював так чотири роки, у 
мене є достатньо грошей на мій 
паспорт плюс 70 доларів 
заощаджень.

Поверніться на с. 16.

Прочитайте цитату Президента Томаса С. Монсона (справа). 
Як мені реагувати, коли я зазнаю невдачі?

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Виберіть щось складне чи незручне і виконайте це 

завдання. Запишіть це нижче.

 
□ Поділіться зі своєю сім’єю та друзями тим, що ви засвоїли 

сьогодні стосовно роботи і наполегливості.

Поміркуйте:

Візьміть 
зобов’язання:

“Наша відповідаль-
ність полягає в тому, 
щоб здійнятися від 
посередності до 
компетентності, від 
провалу до успіху. 
Наше завдання—ста-
вати якомога кращи-
ми. Одним із 
найвеличніших дарів 
Бога для нас є 
радість того, що ми 
можемо спробувати 
ще раз, тому що 
жодна невдача ніколи 
не повинна бути 
кінцевою”.

ТОМАС С. МОНСОН, 
“The Will Within”, 
Ensign, May 1987, 68
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“Ось, ти не зрозумів; 
ти вважав, що Я дам 
це тобі, тоді як ти 
не взяв на думку 
нічого, крім того, 
щоб просити Мене.

Але, ось, Я кажу тобі, 
що ти повинен 
з’ясувати це повні-
стю своїм розумом; 
потім ти повинен 
спитати Мене, чи це 
правильно, і якщо це 
правильно, Я зроблю 
так, щоб твої груди 
запалали зсередини; 
отже, ти відчуєш, 
що це правильно.

Але якщо це не 
правильно, в тебе не 
буде таких відчут-
тів, а буде заціпенін-
ня думки, яке зробить 
так, що ти забудеш 
те, що неправильно”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
9:7–9

7: ВИРІШУЙТЕ ПРОБЛЕМИ

Коротко поділіться з групою тим, яке складне завдання ви 
змогли виконати минулого тижня.

Чому Небесний Батько дозволяє нам стикатися з проблема-
ми і труднощами?

“A Bigger Truck?” (Більша вантажівка?), доступне на srs .lds .org/ 
videos. (Немає відео? Прочитайте текст відео на с. 19).

Яка справжня проблема в цій історії? Якими є деякі з варіан-
тів вибору, який мають ці два чоловіки?

Учення і Завіти 9:7–9 і цитату старійшини Роберта Д. Хейлза 
(справа)

ВПРАВА

Крок 1: Виберіть напарника і прочитайте наведені нижче кроки.

Крок 2: Виберіть якусь свою нинішню проблему і напишіть її нижче.

 

Крок 3: Виконайте кожен крок у вирішенні вашої проблеми.

Виявіть: 

Розгляньте варіанти:  

 

Прийміть рішення і дійте:  

 

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

“Господь очікує, що 
ми будемо допомага-
ти вирішувати наші 
власні проблеми. … 
Ми—людські істоти, 
здатні думати, 
аналізувати. У нас є 
здатність визнача-
ти свої потреби, 
планувати, встанов-
лювати цілі і вирішу-
вати свої проблеми”.

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
“Every Good Gift”, New 
Era, Aug. 1983, 8, 9
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“І ось, якщо Господь 
має таку велику силу, 
і здійснив так 
багато чудес серед 
дітей людських, як це 
так може бути, що 
Він не настановить 
мене, щоб я міг 
побудувати 
корабель?”

1 НЕФІЙ 17:51

A BIGGER TRUCK? (БІЛЬША ВАНТАЖІВКА?)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

СТАРІЙШИНА ДАЛЛІН Х. ОУКС: Два 
чоловіки уклали партнерські стосун-
ки. Вони звели маленький намет 
край дороги з активним рухом. Вони 
придбали вантажівку і поїхали нею 
на поле фермера, де купили повну 
машину динь по долару за штуку. 
Вони повернулися вантажівкою до 
свого намету біля дороги, де продали 

свої дині по долару за штуку. Вони 
знову поїхали на поле фермера і 
купили ще одну вантажівку динь по 
долару за штуку. Привізши їх до 
узбіччя, вони знову продали їх по 
долару за диню. Повертаючись на 
поле фермера, щоб знову завантажи-
тися, один партнер сказав іншому: 
“Ми не багато заробляємо на цьому 
бізнесі, чи не так?” “Так, це правда”,—
відповів його партнер. “Гадаєш, нам 
потрібна більша вантажівка?”

(“Focus and Priorities”, Ensign, May 
2001, 82)

Поверніться на с. 18.

1 Нефій 17:51 і 1 Нефій 18:2–3 (справа)

Як Нефій міг побудувати корабель?

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Дійте на основі кроків, які ви обговорили під час заходу, 

щоб почати вирішувати вашу проблему. Памʼятайте, не 
здавайтеся. Для вирішення проблем і для здійснення змін 
потрібен час.

□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-
ли сьогодні стосовно вирішення проблем.

Прочитайте:

Обговоріть:

Візьміть 
зобов’язання:

“Тож я, Нефій, не 
обробляв деревину у 
спосіб, якому навча-
ються люди, і не 
будував я корабель у 
звичний для людей 
спосіб; але я будував 
його у спосіб, який 
Господь показав 
мені; отже, це було 
не у спосіб людей.

І я, Нефій, часто 
піднімався на гору, і 
часто молився 
Господові; отже, 
Господь показав мені 
великі речі”.

1 НЕФІЙ 18:2–3
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“Коли ви служите 
вашим ближнім, то 
ви тільки служите 
вашому Богові”.

MOСІЯ 2:17

8: СТАНЬТЕ ЄДИНИМИ І СЛУЖІТЬ РАЗОМ

Коротко розкажіть групі щось, що ви робили минулого 
тижня для вирішення проблеми.

Як втрата себе у служінні іншим насправді рятує мене?

“In the Lord’s Way” (У Господній спосіб), доступне на srs .lds 
.org/ videos. (Немає відео? Прочитайте текст відео на с. 21).

Як служіння іншим може відкрити “небесні отвори” у вашому 
житті?

Дехто відчуває, що вони заслуговують мати те, що інші вже 
мають, що може викликати почуття невдоволення. Інші 
відчувають, що мають право на те, на що не заробили. Ці дві 
пастки засліплюють людей і не дають їм побачити важливу 
істину: усе належить Богові. Невдоволення і відчуття, що ви 
маєте на щось право, можна подолати, зосередившись на 
потребах інших людей. Прочитайте Мосія 2:17, Мосія 4:26 і 
цитату Президента Гордона Б. Хінклі (справа).

ВПРАВА

Крок 1: Всією групою подумайте про когось, кому потрібна допомога.

Крок 2: Обговоріть таланти, контакти і ресурси, які ви можете 
запропонувати.

Крок 3: Складіть план служити тій людині. Наприклад, ви можете:
◦ Провести проект служіння у вашій громаді.
◦ Підготуйте власну сімейну історію за допомогою буклета 

Моя сім’я: Історії, що об’єднують нас. Потім підіть до 
храму і виконайте священні обряди за померлих членів 
сімʼї.

◦ Допоможіть комусь на його чи її шляху до 
самозабезпечення.

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Моя сім’я
Історії, що об’єднують нас

“Ми особливо заохочуємо підлітків і 
неодружену молодь використовувати для 

храмової роботи імена членів власної сім’ї 
або імена предків членів Церкви з їхнього 

приходу і колу. Провідники священства 
мають переконатися, що молоді люди 

та їхні сім’ї знають про вчення щодо 
повернення їхніх сердець до їхніх батьків 

і благословення відвідування храму”.

Лист Першого Президентства від 8 жовт. 2012 р.

10974_192_Cover.indd   1-2 11/14/13   2:16 PM

“І от, заради … 
збереження прощен-
ня ваших гріхів день 
у день, … я б хотів, 
щоб ви передали від 
вашого майна 
бідним, кожна 
людина згідно з тим, 
що вона має, тобто 
нагодувати голод-
них, одягти роздяг-
нених, відвідати 
хворих і надати їм 
допомогу, духовну і 
матеріальну, згідно з 
їхніми потребами”.

МОСІЯ 4:26

“Коли ви обʼєднані, 
ваша сила безмежна. 
Ви можете досягну-
ти всього, чого 
хочете досягнути”.

ГОРДОН Б. ХІНКЛІ, 
“Ваше найвеличніше 
завдання як мате-
рів”, Ensign, лист. 
2000, с. 97
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“Мета мирської і 
духовної самозабез-
печеності—це 
поставити себе на 
вищу основу, щоб ми 
могли піднімати 
нужденних”.

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
“Спам’ятатися: прича-
стя, храм і жертва 
заради служіння”, 
Ensign або Ліягона, 
трав. 2012, с. 36

“IN THE LORD’S WAY” (У ГОСПОДНІЙ СПОСІБ)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРІ Б. АЙРІНГ: 
Принципи, на яких заснована Цер-
ковна програма благополуччя,—це 
принципи не для якогось часу чи 
якогось місця. Вони—для всіх часів і 
для всіх місць. …

… Спосіб, у який це має бути зробле-
но, ясний. Ті, у кого є більше за інших, 
мають смирити себе і допомогти тим, 
хто в нужді. Ті, хто має надлишок, 
повинні добровільно жертвувати 
частиною свого комфорту, часу, 
навичок і ресурсів, щоб полегшити 
страждання нужденних. І ця допомо-
га має бути надана у спосіб, який 
збільшує здатність того, хто одержує, 
попіклуватися про себе, а потім 
попіклуватися і про інших. Якщо 
робити це у такий, Господній спосіб, 
може статися щось дивовижне. Той, 
хто дає, і той, хто одержує, отримують 

благословення. (Adapted from an 
address given by President Eyring at 
the dedication of the Sugarhouse Utah 
Welfare Services Center, June 2011, 
LDS .org)

ПРЕЗИДЕНТ ДІТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Брати і сестри, за завітом ми всі 
маємо обовʼязок бути чутливими до 
потреб інших і служити, як це робив 
Спаситель, підтримуючи, благослов-
ляючи й підносячи тих, хто нас 
оточує.

Часто відповіді на наші молитви 
приходять не тоді, коли ми на колі-
нах, а коли ми на ногах, служачи 
Господу й оточуючим. Безкорисливі 
прояви служіння й посвячення 
облагороджують наш дух, усувають 
заскалки з наших духовних очей і 
відкривають небесні отвори. Стаючи 
відповіддю на чиюсь молитву, ми 
часто знаходимо відповідь на свою 
власну.

(“Очікування на дорозі до Дамаска”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2011, с.76)

Поверніться на с. 20.

Цитати старійшини Роберта Д. Хейлза та Президента Томаса 
С. Монсона (справа)

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Дійте за складеним вами планом комусь послужити.
□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-

ли сьогодні стосовно служіння.

Прочитайте:

Візьміть 
зобов’язання:

“Коли ми працюємо 
разом у спільній 
роботі, … то може-
мо досягти будь- 
чого. Тому що таким 
чином ми усуваємо 
слабкість однієї 
людини, яка працю-
вала б самотужки, і 
замінюємо це силою 
багатьох людей, які 
служать разом”.

TОМАС С. МОНСОН, 
“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values”, 
Ensign, May 1999, 118
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“Я скажу тобі у 
твоєму розумі і у 
твоєму серці, через 
Святого Духа, Який 
зійде на тебе і Який 
буде жити у твоєму 
серці”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 8:2

9: СПІЛКУЙТЕСЯ: ПРОСІТЬ І  СЛУХАЙТЕ

Коротко поділіться з групою тим, як ви послужили комусь 
минулого тижня.

Коли Небесний Батько відповідав на мої молитви?

“Creating Lift” (Створення підйомної сили), доступне на  
srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Прочитайте текст відео на 
с. 23).

Як ми можемо розпізнати відповіді на наші молитви? Чому 
вміння слухати є важливою складовою молитви?

Учення і Завіти 8:2 і цитату Президента Рассела М. Нельсона 
(справа)

Чому вміння вислухати є важливим? Як може уважне вислу-
ховування допомагати нам у роботі?

ВПРАВА

Крок 1: У групі прочитайте подані далі кроки і коротко їх обговоріть.

Крок 2: Попросіть одного або двох членів групи розповісти іншим про 
випробування або запитання, яке у них є. Кожен повинен намагатися 
слухати, дотримуючись цих кроків.

Крок 3: Коли ця вправа закінчиться, запитайте членів групи, які промовля-
ли, що вони відчували, коли решта групи дійсно намагалася слухати.

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

“Ваша душа буде 
благословенна, коли 
ви навчитеся 
слухати, потім 
слухати, щоб 
навчатися від дітей, 
батьків, партнерів, 
сусідів і провідників 
Церкви, кожен з яких 
посилюватиме 
здатність чути 
пораду згори”.

РАССЕЛ M. НЕЛЬСОН, 
“Listen to Learn”, 
Ensign, May 1991, 24
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“Наш Небесний 
Батько чує молитви 
Своїх дітей по всій 
землі, які благають 
хліба, щоб поїсти, 
одягу, щоб прикри-
ти своє тіло, і про 
почуття власної 
гідності, яке прихо-
дить завдяки 
спроможності 
забезпечувати самих 
себе”.

ГЕНРІ Б. АЙРІНГ, 
“Можливості чинити 
добро”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2011,  
с. 22

CREATING LIFT (СТВОРЕННЯ ПІДЙОМНОЇ СИЛИ)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

ПРЕЗИДЕНТ ДІТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Щоб літак відірвався від землі, 
потрібно створити підйомну силу. В 
аеродинаміці це відбувається завдя-
ки проходженню повітря над крила-
ми літака у такий спосіб, що тиск під 
крилами більший за тиск над крила-
ми. Коли підйомна сила перевищує 
силу тяжіння, літак піднімається над 
землею і набирає висоту.

Подібним же чином ми можемо 
створювати підйомну силу у своєму 
духовному житті. Коли сила, що 
штовхає нас до небес, перевищує 
спокуси і страждання, що тягнуть нас 
донизу, тоді ми можемо піднятися і 
злетіти у царину Духа.

Хоча є багато євангельських принци-
пів, що допомагають нам здобути 

підйомну силу, я б хотів особливу 
увагу звернути на один з них.

Молитва!

Молитва—це один з євангельських 
принципів, який допомагає здобути 
підйомну силу. Молитва має силу 
піднімати нас над життєвими клопо-
тами. Молитва може піднімати нас 
крізь хмари відчаю або мороку до 
яскравого і чистого горизонту.

Спілкування з Небесним Батьком 
через молитву—це одне з найбіль-
ших благословень, привілеїв і 
можливостей, які маємо ми, Його 
діти. Ми можемо з Ним розмовляти 
про події свого життя, випробування 
і благословення. Ми можемо слухати 
і отримувати небесне спрямування 
від Святого Духа в будь- який час і в 
будь- якому місці.

(Див. Дітер Ф. Ухтдорф, “Молитва і 
чистий горизонт”, Ensign або Ліягона, 
черв. 2009, сс. 5–6)

Поверніться на с. 22.

Цитати президента Генрі Б. Айрінга та старійшини Роберта 
Д. Хейлза (справа)

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Моліться індивідуально і сім’єю кожного ранку і кожного 

вечора. Після кожної молитви проведіть час, благоговійно 
прислухаючись до скерування.

□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-
ли сьогодні стосовно спілкування.

Прочитайте:

Візьміть 
зобов’язання:

“Ми маємо просити 
Небесного Батька 
про допомогу і 
знаходити силу у 
Спокуті Його Сина 
Ісуса Христа. І в 
матеріальному, і в 
духовному плані 
така божественна 
допомога дасть нам 
змогу завбачливо 
забезпечувати себе 
та інших”.

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
“Стати завбачливи-
ми в забезпеченні 
матеріальним і 
духовним”, Ensign 
або Ліягона, трав. 
2009, сс. 7–8
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“Ми віримо, що 
повинні бути 
чесними”.

УЛОЖЕННЯ ВІРИ 1:13

10: ВИЯВЛЯЙТЕ ЦІЛІСНІСТЬ

Коротко поділіться з групою тим, яку відповідь ви отримали 
на молитву минулого тижня.

Чому Господь любить тих, у кого “цілісне серце”?

“What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” (Що дасть 
людина взамін за душу свою?), доступне на srs .lds .org/ videos. 
(Немає відео? Прочитайте текст відео на с. 25).

Що означає мати цілісність? Якими малими діями люди 
віддають свої душі, аби здобути бажане у цьому житті?

Уложення віри 1:13; Йов 27:5 (справа)

ВПРАВА

Наодинці оцініть себе у вказаних сферах.

ПОСТАВТЕ ЦИФРУ ПЕРЕД КОЖНИМ ПУНКТОМ, АБИ ПОКАЗАТИ, 
НАСКІЛЬКИ ЧАСТО ВИ ТАК ДІЄТЕ
1 = ніколи, 2 = іноді, 3 = часто, 4 = завжди

_______1.  Я дотримуюся всіх своїх обіцянь, зобовʼязань і завітів.

_______2.  Я цілковито правдивий/ва в тому, що кажу, і в тому, що записую.

_______3.  Я не перебільшую, аби щось виглядало краще, ніж є насправді.

_______4.  Я повертаю все позичене і не беру того, що мені не належить.

_______5.  Я цілковито вірний/на своєму подружжю у словах і вчинках.

_______6.  Я ніколи не списую, навіть коли я знаю, що мене не впіймають.

_______7.  Коли я знаходжу щось не своє, я повертаю це власнику.

_______8.  Я завжди повертаю взяті в борг кошти.

Прочитайте Мосія 4:28 (справа) і цитату старійшини Джозе-
фа Б. Віртліна (на с. 25). Чому виплата боргу або позики для 
бізнесу чи навчання (наприклад, позики ПФО) є питанням 
особистої цілісності?

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією:
□ Покращитися в одній з восьми вказаних вище областей.
□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-

ли сьогодні стосовно цілісності.

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

Візьміть 
зобов’язання:

“Доки я не помру, 
своєї невинності я 
не відкину від себе”.

ЙОВ 27:5

“І я хотів би, щоб ви 
запамʼятали, що 
хто з вас позичить у 
свого ближнього, 
має повернути ту 
річ, яку він позичив, 
згідно з тим, як він 
домовився, бо інакше 
ви вчините гріх; і, 
можливо, ви приму-
сите свого ближньо-
го також вчинити 
гріх”.

MOСІЯ 4:28
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“Цілісність—це коли 
завжди чинять те, 
що є правильним і 
добрим незалежно 
від негайних наслід-
ків. Це означає бути 
праведними з самої 
глибини нашої душі, 
не лише в наших 
справах, а й, що 
більш важливо, в 
наших думках і в 
наших серцях. … 
Трішки збрехати, 
трішки списати або 
трішки скориста-
тися несправедли-
вою перевагою є 
неприйнятним для 
Господа. … Вінцева 
нагорода за 
цілісність— це 
постійний супровід 
Святого Духа, … 
[Який буде] вести нас 
у всьому, що ми 
робимо”.

ДЖОЗЕФ Б. ВІРТЛІН, 
“Personal Integrity”, 
Ensign, May 1990, 30, 
32, 33

“WHAT SHALL A MAN GIVE IN EXCHANGE FOR HIS SOUL?”  
(ЩО ДАСТЬ ЛЮДИНА ВЗАМІН ЗА ДУШУ СВОЮ?)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

СТАРІЙШИНА РОБЕРТ С. ГЕЙ: Якось 
Спаситель поставив Своїм учням 
таке запитання: “Що дасть людина 
взамін за душу свою?”

Багато років тому мій батько змусив 
мене добре замислитися над цим 
запитанням. В юності мої батьки 
доручали мені виконувати хатню 
роботу і платили за неї. Ці гроші, 
приблизно 50 центів на тиждень, я 
часто витрачав на кіно. Тоді квиток у 
кіно коштував 25 центів для 11- річної 
дитини. У мене ще залишалося 25 
центів на цукерки, вартістю 5 центів 
за штуку. Кіно і п’ять цукерок! Що ще 
треба!

Все було добре, поки мені не випов-
нилося 12 років. Стоячи у черзі 

одного дня, я усвідомив, що з 12 
років квиток коштував 35 центів, і це 
означало, що цукерок буде на дві 
менше. Будучи не зовсім готовим до 
такої жертви, я поміркував так: “Ти 
виглядаєш так, як і тиждень тому”. 
Тоді я підійшов до каси і попросив 
квиток за 25 центів. Касир і оком не 
моргнув. І я знову купив не три, а 
п’ять цукерок.

В захопленні від своєї винахідливості, 
я пізніше помчав додому, щоб 
розповісти батькові про свій вдалий 
виверт. Поки я викладав подробиці, 
він мовчав. Однак, коли я закінчив, 
він просто подивився на мене і 
сказав: “Синку, хіба ти продаси свою 
душу за 5 центів?” Його слова про-
йняли моє 12- річне серце. Цей урок я 
ніколи не забував.

(“Що дасть людина взамін за душу 
свою ?, Ensign або Ліягона, лист. 2012, 
с. 34)

Поверніться на с. 24.
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“Шукайте старанно і 
навчайте один 
одного словам 
мудрості; так, 
шукайте в найкра-
щих книгах слів 
мудрості; прагніть 
знання, саме через 
навчання і також 
через віру. … Встано-
віть дім … 
навчання”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
88:118–119

11: ПРАГНІТЬ НАВЧАТИСЯ: ВИРІШІТЬ, 
КУДИ ВИ РУХАЄТЕСЯ І  ЯК ТУДИ ДІСТАТИСЯ

Коротко опишіть випадок, в якому ви виявляли минулого 
тижня цілісність.

Як навчання створює можливість?

“Education for a Better Life” (Освіта для кращого життя), 
доступне на srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Прочитайте 
текст відео на с. 29).

Що хотів мати старійшина Джозеф В. Сітаті, коли йому було 
13 років? Що він для цього зробив?

Учення і Завіти 88:118- - 119 і цитату Президента Гордона Б. 
Хінклі (справа)

Які думки і враження були у вас від Святого Духа стосовно 
покращення вашого життя?

ВПРАВА—  СТВОРЕННЯ “МІСІЇ  ЖИТТЯ”

Крок 1: Прочитайте цитату президента Генрі Б. Айрінга (на с. 27). Господь 
має план для вас. Він благословив вас особливими дарами і талантами, які 
дозволять вам стати будь- ким, ким Він хоче, аби ви були. Ви можете викона-
ти свою місію тут, на землі, якщо будете старанно прагнути зрозуміти і 
виконати Його волю для вас.

Крок 2: Дайте відповіді на наведені нижче запитання, щоб почати створю-
вати ваше бачення або “місію життя”. Наступного тижня ви зможете поділи-
тися своєю “місією життя” з групою.

МОЯ МІСІЯ ЖИТТЯ

Де я хочу бути через п’ять років?

Чому?

Які навички, знання чи досвід потрібні мені, щоб дістатися туди?

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обміркуйте:

“Ми маємо відпові-
дальність і завдання 
зайняти свої місця у 
світі бізнесу, науки, 
уряду, медицини, 
освіти та кожної 
іншої гідної і корис-
ної професії. Наш 
обовʼязок— 
тренувати руки і 
розум, щоб досягти 
успіху в мирській 
роботі задля благо-
словення всього 
людства”.

ГОРДОН Б. ХІНКЛІ, “A 
City upon a Hill”, 
Ensign, July 1990, 5
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“Благайте, щоб Дух 
показав вам Господ-
нє бажання стосов-
но того, що вам 
треба зробити. 
Складіть план, щоб 
зробити це. Обіцяй-
те Йому бути 
слухняними. Дійте з 
рішучістю, поки не 
виконаєте все, що 
Він попросив. А 
потім моліться, … 
щоб дізнатись, що 
ви можете робити 
потім”.

ГЕНРІ Б. АЙРІНГ, 
“Діяти з усією старан-
ністю”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2010,  
с. 63

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом цього 
тижня наступні дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією.
□ Виконайте наступні цілі та вправи з наставником.
□ Закінчіть писати ваш план “місія життя” й обговоріть його 

з членами вашої сім’ї.
□ Попросіть когось бути вашим наставником і заплануйте 

час для зустрічі.

ЗАВДАННЯ—  СТВОРЕННЯ ЦІЛЕЙ

Крок 1: Прочитайте цитату Президента Говарда В. Хантера (справа). Завдя-
ки цілям, наші сподівання переходять у дію.

Цілі мають:
 1. Бути конкретними і вимірюваними.
 2. Бути записаними і знаходитися в місцях, де ви зможете бачити їх 

принаймні щодня.
 3. Включати конкретну дату завершення.
 4. Включати конкретні дії для їх досягнення.
 5. Їх слід постійно переглядати, оновлювати і звітувати про них.

Крок 2: На окремому аркуші паперу напишіть дві або три цілі, які допомо-
жуть вам здійснити вашу місію життя. Зробіть це за наведеним нижче 
прикладом. Помістіть аркуш там, де щодня будете бачити його.

МЕТА ЧОМУ?

КОНКРЕТНІ 
КРОКИ ДЛЯ 
ДОСЯГНЕН-
НЯ ЦІЛІ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

КОМУ Я 
БУДУ ЗВІТУ-
ВАТИ ПРО 
СВІЙ 
ПРОГРЕС?

ПРИКЛАД: 
Читати Книгу 
Мормона 
щодня протя-
гом 30 хвилин.

Щоб мати 
змогу отриму-
вати щоденне 
скерування від 
Святого Духа.

1. Щодня 
прокидатися о 
6:30.
2. Читати до 
сніданку.
3. Відмічати 
свій прогрес 
на графіку.

Я буду оціню-
вати свій 
прогрес 
щовечора 
перед сном.

Я показуватиму 
свій графік з 
відміченим 
досягнутим 
прогресом 
кожної неділі 
комусь із 
членів сім’ї.

Візьміть 
зобов’язання:

“Це євангелія покаян-
ня і нам слід каятися 
і брати зобов’язан-
ня. Дійсно, процес 
покаяння, взяття 
зобов’язань і поста-
новка цілей має бути 
тривалим. … Я 
рекомендую вам 
практикуватися в 
цьому”.

ГОВАРД В. ХАНТЕР, 
“The Dauntless Spirit 
of Resolution” 
(Brigham Young 
University devotional, 
Jan. 5, 1992), 2, 
speeches .byu .edu
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11: ПРАГНІТЬ НАВЧАТИСЯ

“Коли я був молодим 
дорослим, я шукав 
поради у своїх 
батьків та відданих, 
довірених порадни-
ків. Одним з них був 
провідник священ-
ства, іншим—вчи-
тель, який вірив у 
мене. … З молитвою 
виберіть собі 
наставників, які 
щиросердно праг-
нуть вашого духов-
ного благополуччя”.

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
“Боротися з виклика-
ми сьогоднішнього 
світу”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2015,  
с. 46

ВПРАВА—  ПОШУК НАСТАВНИКА

Крок 1: Прочитайте цитату старійшини Роберта Д. Хейлза (справа). Є різні 
види наставників. Вам, можливо, потрібен буде хтось із великим досвідом, 
щоб відповісти на ваші запитання— хтось, хто зробив те, що ви хочете 
зробити. Інші наставники можуть бути праведними друзями або членами 
сім’ї. Це люди, які готові присвячувати свій час тому, щоб заохочувати вас 
здійснювати зміни у вашому житті, і яким ви зможете звітувати про ваш 
прогрес.

Крок 2: Подумайте про те, яка вам потрібна допомога. Напишіть список 
людей, які могли би бути вашими наставниками. Обдумайте ваш перелік 
імен і помоліться щодо них.

Крок 3: Дайте відповідь на наведені нижче запитання, щоб розпочати 
співпрацю з наставником. Щоб запросити когось бути вашим наставником, 
ви можете просто сказати: “Я намагаюся дещо змінити в моєму житті. Чи не 
хотіли б ви допомогти мені в цьому?”

МІЙ НАСТАВНИК

Кого ви б хотіли бачити своїм наставником?

Як ви попросите його чи її бути вашим наставником?

Коли ви зможете зустрітися, аби розповісти про вашу “місію життя” і 
цілі?

Як часто ви б хотіли зустрічатися з вашим наставником?

Крок 4: Пам’ятайте, що ви відповідальні за вашу “місію життя”. Коли ви 
зустрінетеся з вашим наставником:
◦ Перегляньте ваш прогрес.
◦ Розгляньте перепони на вашому шляху і що ви зробите, аби їх подолати.
◦ Перегляньте, що конкретно ви плануєте зробити перш ніж зустрінетеся 

з вашим наставником знову.
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EDUCATION FOR A BETTER LIFE (ОСВІТА ДЛЯ КРАЩОГО ЖИТТЯ)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

СТАРІЙШИНА ДЖОЗЕФ В. СІТАТІ: У 
13 років я жив у сільській місцевості 
Кенії. У людей було дуже мало всього. 
Але ті, хто, здавалося, міг собі дозво-
лити те, чим захоплювалися інші, 
були людьми з хорошою освітою. Я 
побачив, що освіта була ключем до 
кращого життя.

Ця думка не відпускала мене і змуси-
ла піти і поговорити з директором 
однієї зі шкіл, яку я дуже хотів відвіду-
вати. Мені був потрібен велосипед 
мого батька, щоб дістатися туди, і 
подорож зайняла півдня. Я ніколи не 
бував за межами свого села. Я не 
вмів добре розмовляти англійською, 
а цей директор був білим чоловіком. 
Я ніколи раніше не зустрічав білого 
чоловіка і не розмовляв з таким, тому 
ця думка лякала мене.

Щось всередині мене підштовхувало 
і змушувало робити це, тому я поїхав, 
аби поговорити з директором. 
Глянувши на нього, я помітив, що він 
здивувався, побачивши юнака, що 
стояв перед ним як солдат. Його очі 
випромінювали доброту, і це підба-
дьорило мене. Я сказав йому, що 
дуже хочу навчатися в його школі і 
буду дуже щасливий, якщо він мене 

прийме. Потім він сказав: “Ну що ж, 
побачимо, коли прийдуть результати 
тесту”. Я відповів: “Дякую, сер”. Менш 
ніж через чотири хвилини я вийшов 
з його офісу.

Ті чотири хвилини, проведені в його 
офісі, дійсно були визначальними 
моментами мого життя. Я був єдиним 
учнем моєї початкової школи, якого 
обрали навчатися в одній із найкра-
щих шкіл нашої території. Той факт, 
що цей хороший чоловік дав мені цю 
можливість, викликав у мене вдяч-
ність і надихнув намагатися стати 
найкращим учнем у моєму класі.

Це відкрило для мене нові можливо-
сті піти до іншої хорошої школи і 
потім підготуватися до навчання в 
університеті. Моя освіта допомогла 
мені знайти в університеті дружину. 
Це дало мені змогу знайти роботу в 
місті. Коли ми жили в Найробі, ми 
зустріли місіонерську пару, яка 
запросила нас до себе додому, де 
вони проводили зустрічі з членами 
Церкви. Якби мене у той час не було 
у Найробі, я б ніколи не знайшов 
євангелію. Те, що у мене була надій-
на робота, дозволило мені служити в 
Церкві.

Я свідчу, що освіта є ключем до 
самозабезпечення. Це відкриє вам 
багато можливостей забезпечувати 
себе матеріально і ставати духовно 
самозабезпеченими також.

Поверніться на с. 26.
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“У його обрядах 
явлена сила 
божественності”.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
84:20

12: ОТРИМАЙТЕ ХРАМОВІ ОБРЯДИ

За бажанням, прочитайте ваше коротке описання своєї “місії 
життя”.

Що для вас є найважливішим?

“Doing What Matters Most” (Робити те, що є найважливішим), 
доступне на srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Прочитайте 
текст відео на с. 31).

Які незначні речі відволікають нас від розвитку? Як обряди 
євангелії можуть нам допомогти?

Учення і Завіти 84:20 і цитату президента Бойда К. Пекера 
(справа)

Прагнучи бути самозабезпеченими, чому важливо бути 
гідними храму?

ВПРАВА

Крок 1: З напарником прочитайте цитату старійшини Квентіна Л. Кука 
(справа) і наступні уривки з Писань. Підкресліть обіцяні благословення тим, 
хто поклоняється в храмі.

“Отже, у його обрядах явлена сила божественності” (УЗ 84:20).

“І щоб вони могли зростати в Тобі й отримати повноту Святого Духа, і 
бути організованими за Твоїми законами, і бути готовими отримати все 
необхідне” (УЗ 109:15).

“І коли Твої люди чинять провину, будь- хто з них, вони можуть швидко 
покаятися і повернутися до Тебе, і знайти прихильність в очах Твоїх, і для 
них можливо відновити благословення, які Ти призначив пролити на тих, 
хто благоговітиме перед Тобою в Твоєму домі” (УЗ 109:21).

“І ми просимо Тебе, Святий Батьку, щоб Твої слуги могли йти з цього дому, 
озброєні Твоєю силою, і щоб Твоє імʼя було на них і Твоя слава оточувала їх, і 
щоб Твої ангели взяли їх під опіку” (УЗ 109:22).

“Ми просимо Тебе, Святий Батьку, … щоб жодна зброя, зібрана проти них, не 
устигала” (УЗ 109:24–25).

Крок 2: Індивідуально поміркуйте: “Що мені треба змінити в моєму житті, 
щоб частіше брати участь у храмових обрядах?”

  

  

 

Звітуйте:

Обміркуйте:

Подивіться:

Обговоріть:

Прочитайте:

Обговоріть:

“Господь благосло-
вить нас, коли ми 
будемо приходити і 
виконувати священ-
ну обрядову роботу 
в храмах. Благосло-
вення там не будуть 
обмежені тільки 
нашим храмовим 
служінням. Ми 
отримаємо благо-
словення в усіх 
наших справах. Ми 
отримаємо право 
запрошувати 
Господа бути 
учасником наших 
справ, як духовних, 
так і матеріальних”.

БОЙД К. ПЕКЕР, 
Підготовка до 
входження у святий 
храм (2003), с. 37
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“DOING WHAT MATTERS MOST” (РОБИТИ ТЕ, ЩО Є 
НАЙВАЖЛИВІШИМ)

Якщо у вас немає можливості переглянути відео, прочитайте цю друковану 
версію.

ОПОВІДАЧ: Однієї темної грудневої 
ночі у Флориді розбився літак. 
Загинуло більше 100 осіб. Безпечне 
місце посадки знаходилося на 
відстані лише 32 км звідти.

ПРЕЗИДЕНТ ДІТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Після катастрофи слідчі намагалися 
встановити причину. Шасі справді 
вийшло належним чином. Літак 
перебував у відмінному технічному 
стані. Усе працювало як слід. Усе, 
окрім одного— маленької згорілої 
лампочки. Ця крихітна лампочка, 
ціною у 20 центів, започаткувала 

ланцюг подій, які зрештою призвели 
до трагічної загибелі понад 100 осіб.

Звичайно ж, несправна робота 
лампочки не спричинила катастрофу. 
Вона сталася тому, що екіпаж зосере-
дився на тому, що здавалося їм на 
той момент більш важливим, одно-
часно втрачаючи з поля зору 
найважливіше.

Схильність зосереджуватися на 
незначних речах, нехтуючи важливи-
ми, трапляється не лише у пілотів, 
але й з кожним. Усі ми ризикуємо. … 
Чи ваші думки і серце зосереджені на 
тому скороминущому, що має зна-
чення лише зараз, чи на тому, що є 
найважливішим?

(“Ми робимо велику працю, і не 
можемо прийти”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2009, сс. 59- - 60)

Поверніться на с. 30.

Візьміть на себе зобов’язання виконати протягом наступно-
го тижня такі дії. Ставте галочку в клітинці поруч з кожною 
виконаною вами дією:
□ Якщо у вас є храмова рекомендація, виберіть дату наступ-

ного відвідування храму.
□ Якщо у вас немає храмової рекомендації, зустріньтеся з 

вашим єпископом або президентом філії, щоб обговори-
ти, як ви можете підготуватися отримати свою храмову 
рекомендацію.

□ Поділіться зі своєю сім’єю або друзями тим, що ви засвої-
ли сьогодні стосовно храмових обрядів.

Зверніться до с. 32 і розгляньте ваші наступні кроки.

Візьміть 
зобов’язання:

“Ми вчинимо добре, 
якщо вивчимо 109- й 
розділ Учення і 
Завітів і дослухаємо-
ся до увіщування 
Президента Ханте-
ра “зробити храм 
Господа величним 
символом [нашого] 
членства [в Церкві]”.

КВЕНТІН Л. КУК, 
“Бачити себе у 
храмі”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2016, с. 
99; цитує Учення 
Президентів Церкви: 
Говард В. Хантер 
(2015), сс. 184‒ 185
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“І ось, мої улюблені 
браття, після того, 
як ви ступили на цю 

… путь, я спитаю вас, 
чи все зроблено? 
Слухайте, я скажу 
вам: Ні; бо ви б не 
зайшли так далеко, 
якби це не було через 
слово Христа з 
непохитною вірою в 
Нього, покладаючися 
повністю на заслуги 
Того, Хто владний 
спасати. … Ви 
повинні просувати-
ся вперед з непохит-
ною вірою в Христа”.

2 НЕФІЙ 31:19–20

ПРОДОВЖУЙТЕ ЙТИ  
ШЛЯХОМ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вітаємо! Протягом останніх 12 тижнів ви створили нові 
звички і стали більш самозабезпеченими. Господь бажає, 
щоб ви продовжували зміцнювати ці здібності і розвивали 
нові. Коли ми молимося і прислухаємося, Святий Дух може 
допомогти нам дізнатися, що у нашому житті нам треба 
покращити.

Що ми можемо робити, аби продовжувати йти нашим 
шляхом до самозабезпечення? Як ми можемо продовжувати 
допомагати одне одному?

Візьміть на себе зобов’язання протягом наступних 12 тижнів 
виконати наступні дії. Ставте галочку в клітинці поруч з 
кожною виконаною вами дією:
□ Перегляньте 12 принципів і звичок самозабезпечення і 

продовжуйте жити за ними.
□ Поділіться тим, що ви дізналися про самозабезпечення, з 

іншими. Продовжуйте допомагати членам вашої групи 
або запропонуйте побути координатором у новій групі з 
самозабезпечення.

□ Розвивайте свої навички, взявши участь в роботі іншої 
групи з самозабезпечення.

□ Вивчайте доктринальні принципи самозабезпечення, 
наведені внизу.

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ—ЦЕ ЗАПОВІДЬ.

МЕТА ГОСПОДА— 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ СВОЇХ 
СВЯТИХ І ВІН МАЄ 
ВСЮ СИЛУ ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ ЦЕ ЗРОБИТИ.

МАТЕРІАЛЬНЕ І 
ДУХОВНЕ ПОВ’ЯЗАНО 
МІЖ СОБОЮ.

Учення і Завіти 78:13–14; 
Moйсей 2:27–28

Учення і Завіти 104:15; 
Іван 10:10; Матвій 28:18; 
Колосянам 2:6–10

Учення і Завіти 29:34; 
Алма 34:20‒ 25

Прочитайте:

Обговоріть:

Візьміть 
зобов’язання:

“Господь достатньо 
піклується про нас, 
аби надати нам 
спрямування для 
служіння і можли-
вість для розвитку 
самозабезпечення. 
Його принципи є 
послідовними і 
ніколи не 
змінюються”.

МЕРВІН ДЖ. ЕШТОН, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity”, 
Ensign, Nov. 1981, 91
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ЛИСТ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ

Я,  , був/ла учасником групи з самозабезпе-
чення, організованої Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів, і виконав/
ла вимоги, необхідні для завершення курсу, зокрема:

Я відвідав/ла принаймні 10 з 12 зборів.

Я практично застосовував/ла всі 12 принципів і навчав/ла їм свою сімʼю.

Я виконав/ла усі заходи зі служіння.

Я практикував/ла і побудував/ла фундамент з навичок, принципів і звичок 
для самозабезпечення. Я буду продовжувати використовувати їх протя-
гом свого життя.

ПІБ учасника Підпис учасника Дата 

Я підтверджую, що цей учасник виконав перераховані вище вимоги.

ПІБ координатора Підпис координатора Дата 

Примітка: Сертифікат від Бізнес- коледжу СОД буде видано пізніше комітетом 
із самозабезпечення колу чи округу.

ЧИ БУДЕТЕ ВИ ПРОДОВЖУВАТИ ЙТИ 
ШЛЯХОМ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

“Отже, якими людьми повинні ви бути? 
Істинно Я кажу вам, такими самими, як Я є”.

3 Нефій 27:27




