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Інструкції для ведучого духовного заходу завжди будуть знаходитися  
у секціях, позначених фіолетовим кольором. Для отримання додаткової 
допомоги стосовно проведення духовного заходу див.сторінку 13.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦІЄЮ БРОШУРОЮ

Ця брошура призначена для використання під час духовного 
заходу. Однак її також можна використовувати на інших зборах 
групи або при особистому спілкуванні, включаючи:
○ Уроки у п’яту неділю.
○ Збори кворуму або Товариства допомоги.
○ Вдома.
○ Під час інших відповідних умов.

КОЛИ ВИ БАЧИТЕ ЦІ ПІДКАЗКИ, ВИКОНУЙТЕ ЦІ НАСТАНОВИ

ПРОЧИТАЙТЕ ПОДИВІТЬСЯ ОБГОВОРІТЬ ПОМІРКУЙТЕ ВПРАВА

Одна особа 
читає вголос для 
всієї групи.

Вся група 
дивиться відео.

У маленьких 
групах (2- - 8 
людей) діліться 
думками десь 
протягом 2- - 4 
хвилин.

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

Працюйте 
індивідуально 
або разом у 
маленьких 
групах (2- - 8 
людей) протягом 
визначеного 
часу.

Духовний захід, присвячений програмі “Мій шлях”, має тривати не більше 
90 хвилин.
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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 самозабезпечення, 
тобто нашої здатності забезпечувати себе і членів своєї сім’ї всім 
необхідним для життя.
Ця брошура була підготовлена для того, щоб допомогти членам 
Церкви засвоїти принципи віри, освіти, старанної праці і довіри 
Господу та застосовувати їх. Прийнявши ці принципи та живучи за 
ними, ви розвинете кращу здатність отримувати мирські благо-
словення, обіцяні Господом.
Ми запрошуємо вас ретельно вивчати ці принципи та застосову-
вати їх, а також навчати їм членів своєї родини. Якщо ви будете це 
робити, у ваше життя проллються благословення. 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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МІЙ ШЛЯХ ДО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З ЧОГО ПОЧАТИ

 1. Почніть з молитви (за бажанням можете заспівати гімн).

 2. Член президентства колу може виступити протягом 3- - 5 
хвилин: вступ та свідчення.

 3. Член комітету самозабезпечення колу запрошує всю групу 
відкрити їхні брошури на сторінці 2 та слідкувати під час 
того, як член комітету буде читати наступні три абзаци.

Ведучий: 

Ласкаво просимо до духовного заходу, присвяченого програмі 
“Мій шлях до самозабезпечення”. Мета цих зборів—допомогти 
вам зрозуміти, чому і як ви можете стати більш самозабезпечени-
ми. Замість одного промовця, який виступає перед групою, ми 
будемо у маленьких групах обговорювати принципи, разом 
читати, міркувати та записувати наші думки.

Найважливішою частиною цього досвіду будуть підказки, які ви 
отримаєте через Святого Духа, коли Господь показуватиме вам, 
що ви можете робити, аби стати більш схожими на Нього. Ми 
заохочуємо вас записувати отримані вами враження і потім діяти 
на їх основі.

У кінці цих зборів вас запросять вибрати для себе групу із самоза-
безпечення, яка допоможе вам досягнути одну з наступних цілей:

○ Знайти роботу або знайти кращу роботу
○ Краще управляти своїми особистими і сімейними фінансами
○ Обрати шлях отримання освіти й успішно навчатися
○ Розвивати власний малий бізнес

Але зараз давайте познайомимося трохи ближче.
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Попросіть учасників за кожним столом коротко представити 
себе іншим учасникам за цим столом. Це має зайняти не 
більше 30 або 40 секунд для кожної людини.

Ведучий: 

ЩО ТАКЕ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

Мета ініціативи із самозабезпечення- - - допомогти людям допомог-
ти собі стати самозабезпеченими. Самозабезпечення- - - це більше 
ніж наявність хорошої роботи, запасу продуктів або грошей у 
банку. Самозабезпечення—це “здатність, зобов’язання і ста-
рання забезпечити себе і свою сім’ю духовно і матеріально 
тим, що є життєво необхідним. Навчившись забезпечувати самих 
себе, члени Церкви також здатні краще служити й піклуватися 
про інших”, зробивши працю провідним принципом у своєму 
житті (Довідник 2: Керування Церквою [2010], 6.1.1).

Які характеристики самозабезпеченої людини? Чи самозабез-
печені люди покладалися б на підтримку уряду країни або 
Церкви, якби замість цього вони могли працювати і заробити 
те, у чому у них є потреба?

Обговоріть:

САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Є НЕВІД’ЄМНО ВАЖЛИВИМ 
ПРИНЦИПОМ СПАСІННЯ

Президент Томас С. Монсон навчав: “Будьмо самозабезпеченими і 
незалежними. Спасіння не може бути отримане ні на яких інших 
принципах” (“Guiding Principles of Personal and Family Welfare”, 
Ensign, Sept. 1986, 3; quoting Marion G. Romney, in Conference 
Report, Oct. 1976, 167).

Як я стаю більш схожим/ою на Небесного Батька, коли стаю 
більш самозабезпеченим/ною?

Обговоріть:

Прочитайте:

Прочитайте:
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МАТЕРІАЛЬНЕ І ДУХОВНЕ ПОВ’ЯЗАНІ МІЖ СОБОЮ

ГРУПОВЕ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ (3–4хвилини)

Групою обговоріть деякі матеріальні і духовні аспекти, що є життєво необхідними. 
Нижче складіть перелік.

МАТЕРІАЛЬНЕ, ЩО Є ЖИТТЄВО 
НЕОБХІДНИМ

ДУХОВНЕ, ЩО Є ЖИТТЄВО 
НЕОБХІДНИМ

Президент Дітер Ф. Ухтдорф навчав: “Матеріальне і духовне, як дві 
сторони монети, є нероздільними” (Дітер Ф. Ухтдорф, “Допомагаю-
чи у Господній спосіб”, Ліягона, лист. 2011, с. 53). У Писаннях 
Господь проголосив: “Все для Мене духовне, і ні в який час не 
давав Я вам закон, який був би фізичним” (УЗ 29:34).

Яким чином знаходження роботи та заробіток для проживання 
має і духовне і матеріальне значення?

Обговоріть:

Прочитайте:
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НАСКІЛЬКИ ВИ САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІ МАТЕРІАЛЬНО ТА ДУХОВНО?

ОСОБИСТЕ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ (5хвилин)

Самозабезпечення вимагає здатність, зобов’язання і старання. Самі поставте 
позначки біля кожного пункту, який найкраще вас характеризує. Будьте чесними 
перед собою. Якщо вам не зручно відповідати на ці запитання при всіх, закрийте 
ваші відповіді.

Ніколи Рідко Іноді Часто Завжди

У мене є навички, щоб забезпечувати 
свої потреби.

У мене є бюджет і я дотримуюсь його.

Я заощаджую гроші.

У мене відсутні борги (за винятком кредиту на 
навчання або на придбання оселі).

Моє життя зосереджене на найважливішому.

Я кожного дня молюсь і вивчаю Писання.

Я щодня відчуваю спонукання Святого Духа у 
своєму житті.
Я сплачую десятину і пожертвування від 
посту.
Я причащаюся щотижня.

Я гідний(а) мати храмову рекомендацію.

У мене є робота, щоб забезпечувати 
свої потреби.

Я задовольняю свої потреби і не залежу від 
урядових програм.

Я сплачую щомісячну оренду за мою квартиру 
або іпотеку.

Я отримую хорошу медичну допомогу.
У моїх дітей є можливості для отримання 
освіти.
Я здатний служити іншим, коли у них 
виникає потреба.

Чи потрібно вам ще щось змінити, аби стати самозабезпече-
ним/ою? Яким би було ваше життя, якби ви удосконалили 
згадані вище аспекти?

Поміркуйте:
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ЯК МЕНІ СТАТИ БІЛЬШЕ САМОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ/НОЮ?

1. Господь може допомогти вам стати самозабезпеченим/ою

“I Will Provide for My Saints” (Я забезпечу Моїх святих) доступне на 
srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Продовжуйте читати).

ГРУПОВЕ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ (5хвилин)

Нижче наведено лист, яким поділився президент Дітер Ф. Ухтдорф у цьому відео.

У групі:

 1. По черзі прочитайте кожен абзац.

 2. Для кожного абзацу зробіть наступне:

○ Підкресліть конкретні благословення, обіцяні Першим Президентством.
○ Обведіть кружечком, що ви мусите зробити, аби отримати  

ці благословення.
○ Стисло обговоріть те, про що ви дізналися.

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 самозабезпечення, тобто нашої здатності забезпечувати себе 
і членів своєї сім’ї всім необхідним для життя.

Ця брошура була підготовлена для того, щоб допомогти членам Церкви засвої-
ти принципи віри, освіти, старанної праці і довіри Господу 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 благословення. 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

Подивіться:
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Що я можу зробити особисто, аби отримати “більшу надію, 
мир і розвиток”, обіцяні Першим Президентством?

Поміркуйте:

  

  

  

  

  

 

2. Писання можуть допомогти вам стати самозабезпеченим/ою

Господь допомагає нам різними способами, якщо ми виявляємо 
віру у Нього. Один із засобів, який Він нам дав,- - - це Писання. 
Пророк Нефій навчав: “Бенкетуйте словами Христа; бо ось, слова 
Христа скажуть вам усе, що вам треба робити” (2 Нефій 32:3).

Коли у вашому житті Писання надали вам особистий провід?Обговоріть:

Прочитайте:
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ГРУПОВЕ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ (5–7хвилин)

Книга Мормона була надана нам як знаряддя для нашого часу. Якщо ми будемо 
застосовувати вірші з Книги Мормона у нашому власному житті, то отримаємо 
необхідний для нас провід. Прочитайте та обговоріть у групі кожне, наведене 
нижче, твердження пророків та апостолів. Підкресліть благословення, обіцяні 
завдяки вивченню та застосуванню Писань.

Генрі Б. Айрінг: “Дослідження Писань з метою визначення, що саме 
робити- - - ось у чому вся різниця. … Ми знайдемо в Писаннях відповіді. 
Здається, що Господь передбачив усі наші проблеми і усі наші потреби, і Він 
вклав в Писання допомогу для нас- - - якщо тільки ми шукаємо її” (“Поговори-
мо про вивчення Писань”, Ліягона, лип. 2005, с. 10).

Бойд К. Пекер: “Не існує такої великої проблеми, з якою ми можемо стикну-
тися і до якої ми не будемо підготовлені, якщо ми знаємо одкровення” 
(“Teach the Scriptures”, Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471, 
and 475 [2004], 75).

Ричард Г. Скотт: “У Книзі Мормона знаходяться відповіді на проблеми, з 
якими ми стикаємося у щоденному житті” ( “The Power of the Book of Mormon 
in My Life”, Ensign, Oct. 1984, 10).

М. Рассел Баллард: “З усіх відомих мені книг Книга Мормона є найкращим 
джерелом, що містить відповіді на всі життєві проблеми” (in “We Add Our 
Witness”, Ensign, Mar. 1989, 8).

Рассел М. Нельсон: “Ви хочете звільнитися від поганих звичок? Ви хочете 
покращити стосунки у вашій сім’ї? Ви хочете підвищити ваш духовний 
рівень? Читайте Книгу Мормона! Це наблизить вас до Господа та Його 
люблячої сили” (“A Testimony of the Book of Mormon”, Ensign, Nov. 1999, 71).

Що я можу робити, аби отримати більш особистий провід з 
Писань, коли я намагаюся стати більш самозабезпеченим/
ою?

Поміркуйте:
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3. Приєднання до групи із самозабезпечення може допомогти 
вам почати

Щоб отримати допомогу стати більш самозабезпеченим/ою, ви 
можете приєднатися до групи із самозабезпечення у вашому 
приході чи колі. Група із самозабезпечення- - - це група людей, яка 
зустрічається разом, аби дізнатися про практичні навички для 
роботи, освіти та фінансів і як ці навички застосовувати.

Зазвичай групи із самозабезпечення зустрічаються щотижня на 
дві години протягом трьох місяців. Збори проходять за тією ж 
самою моделлю, як і цей захід, присвячений самозабезпеченню. 
Члени групи читають разом та обговорюють, виконують вправи 
та мають час, щоб особисто обміркувати вивчене, аби Святий Дух 
міг надихнути їх, як діяти.

Група самозабезпечення відрізняється від більшості церковних 
занять. Немає вчителя! Замість цього, група функціонує як нарада 
зі Святим Духом в якості вчителя. Члени групи радяться разом, 
коли вони дізнаються про нові навички, вирішують проблеми, 
зобов’язуються виконувати протягом тижня вивчене та доповіда-
ють про прогрес.

Члени групи також розвивають міцні дружні стосунки та відчува-
ють любов Бога, коли вони працюють разом. Приєднавшись до 
групи, ви не тільки отримаєте користь з цього, але зможете 
служити іншим, допомагаючи їм просуватися на їхньому шляху 
до самозабезпечення!

“The Power of the Group,” (Сила групи), доступне на  
srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Продовжуйте читати).

Якщо це можливо, запросіть когось, хто вже брав участь у 
групі із самозабезпечення, щоб стисло розповісти про свій 
досвід (до трьох хвилин).

Ведучий: 

До якої групи із самозабезпечення мені слід приєднатися?

“Choosing a Self- Reliance Group” (Вибір групи із самозабезпечення), 
доступне на srs .lds .org/ videos. (Немає відео? Прочитайте висновки 
групи на с. 11).

Прочитайте:

Подивіться:

Подивіться:
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ОСОБИСТЕ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ (3–4хвилини)

Прочитайте на самоті твердження, що розташовані нижче, і обведіть 
 кружечком твердження, які стосуються вас. Висновок кожної групи 
на сторінці 11.

Знайти 
кращу 
роботу

Особисті 
кошти

Освіта для 
отриман-
ня кращої 
роботи

Започатку-
вання і роз-
виток мого 
бізнесу

 1. Мені відразу ж потрібні гроші. ✓
 2. Я- - - безробітний/на. ✓
 3. Мені потрібна краща робота. ✓
 4. Я хочу заощадити гроші. ✓
 5. Я хочу позбавитися боргу. ✓
 6. Я хочу бути фінансово підготовле-

ним/ою для майбутнього. ✓
 7. Мені потрібна освіта або підготовка, 

щоб отримати кращу роботу чи 
розпочати нову кар’єру.

✓
 8. Мені потрібна допомога, щоб вибра-

ти свій шлях освіти. ✓
 9. Я хочу бути успішним у навчанні. ✓
 10. Я хочу дізнатися більше про те, що 

пропонує Церква стосовно освіти, 
наприклад, про програму “Pathway” 
(див. с. 12).

✓
 11. У мене є діючий бізнес. ✓
 12. У мене є ресурси, щоб започаткувати 

бізнес. ✓
 13. Я можу себе підтримати під час 

започаткування бізнесу. ✓
 14. Я хочу зміцнити свою віру в Ісуса 

Христа. ✓ ✓ ✓ ✓
Щоб зробити зміни у нашому житті, це вимагає віри і зусилля. 
Щоб досягнути прогресу, вам потрібно взяти зобов’язання 
робити наступне:

○ Відвідувати збори щотижня (зазвичай 2 години на тиждень 
протягом 3 місяців).

○ Виконувати зобов’язання протягом тижня.
○ Заохочувати інших членів групи досягти успіху.
○ Від 4 до 10 годин на тиждень виконувати роботу поза 

 зборами групи.

Прочитайте:
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Яка група найкращим чином відповідає моїй ситуації? Чи я 
бажаю взяти на себе ці зобов’язання, щоб стати більш  
самозабезпеченим/ою?

Поміркуйте:

ВИСНОВКИ ГРУПИ

У кожній з чотирьох групі із самозабезпечення члени вивчають та 
практикують принципи з брошури Мій фундамент для самозабез-
печення. Це проводиться на початку зборів кожної групи, бо 
вивчення цих основних принципів і навичок допомагає членам 
групи розвиватися матеріально і духовно, не зважаючи на вибра-
ний ними шлях. Члени групи розвинуть більшу віру в силу Ісуса 
Христа, щоб їх забезпечувати. Вони також практикуватимуть 
життєво необхідні навички, включаючи розпорядок часу, спілку-
вання та вирішення проблем.

Знайти кращу роботу

Для тих, хто шукає роботу або кращу роботу. Члени групи дізна-
ються, як визначати можливості, будувати мережу знайомств, 
представляти себе професійно та готуватися до співбесід для 
отримання роботи. Вони також будуть ставити цілі щодо контактів 
та співбесід.

Особисті фінанси

Для тих, хто хоче краще контролювати свої фінанси. Члени групи 
дізнаються, як позбавитися боргу, захиститися від фінансових 
труднощів та інвестувати у майбутнє. Вони створять фінансовий 
план та дотримуватимуться бюджету. Подружжя заохочуються 
відвідувати збори разом.

Освіта для отримання кращої роботи

Для тих, кому потрібна додаткова освіта або підготовка, щоб 
отримати роботу. Члени групи будуть досліджувати, створювати 
та представляти плани для кар’єри та освіти. Вони також щотижня 
будуть проводити час, щоб практикувати навички, які допоможуть 
їм бути більш ефективними студентами.

Draft Version 5, July 13, 2016 
For Pilot Use Only

FIND A BETTER JOB
F O R  S E L F - R E L I A N C E

PERSONAL FINANCES
F O R  S E L F - R E L I A N C E

EDUCATION FOR BETTER WORK

FOR SELF-RELIANCE
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Започаткування і розвиток мого бізнесу

Для тих, хто вже має бізнес або ресурси для його започаткування. 
Члени групи дізнаються про характеристики та навички успішних 
власників малого бізнесу. Вони практикуються у веденні обліко-
вих записів, маркетингу та управлінні готівкою. Вони будуть 
говорити з власниками бізнесів, клієнтами, постачальниками та 
розроблять плани для розвитку свого бізнесу.

ВИБРАТИ ГРУПУ

Член комітету із самозабезпечення тепер допоможе вам об’єдна-
тися у групи із самозабезпечення. Як тільки ви виберете вашу 
групу, напишіть наступну інформацію.

ЗБОРИ МОЄЇ ГРУПА ІЗ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

День:

Час:

Місце:

Ім’я ведучого:

Номер телефону:

Головуючий на зборах може захотіти стисло свідчити.  
Закінчіть молитвою.

Ведучий: 

STARTING AND GROWING  
MY BUSINESS

F O R  S E L F - R E L I A N C E

МОЖЛИВОСТІ ЦСО ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Церковна система освіти (ЦСО) пропонує за незначну оплату можливості для здобуття освіти, яка 
може привести до отримання кращої роботи. Серед них такі:

○ Невеликі курси он- лайн та тренінги Бізнес- коледжу СОД, які можуть допомогти вам отримати 
кваліфікацію для конкретної роботи, покращити вашу теперішню роботу або отримати сертифікат. 
Курси можуть займати від 15 хвилин до 12 тижнів і можуть привести до гарантованої співбесіди 
для роботи.

○ Pathway- - - програма, розрахована на один рік, яка допомагає вам підготуватися до вступу у коледж 
або повернутися у нього. Студенти проходять он- лайн курси та відвідують збори у своїй місцево-
сті. Після завершення студенти можуть працювати над тим, щоб отримати сертифікат або ступень 
у місцевих освітніх закладах, в УБЯ- Айдахо або в Бізнес- коледжі СОД. Програма Pathway вимагає 
середнього рівня знання англійської мови.

Аби ознайомитися з можливостями у вашій місцевості, відвідайте churcheducation .lds .org.
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ЯК ПРОВОДИТИ ДУХОВНІ ЗАХОДИ, ПРИСВЯЧЕНІ ПРОГРАМІ 
“МІЙ ШЛЯХ”

Інструкції для комітету із самозабезпечення колу
○ Самі перегляньте цю брошуру та виконайте завдання з неї.
○ Замовте достатньо примірників брошури Мій шлях до 

самозабезпечення (store .lds .org).
○ Майте достатньо ручок або олівців для учасників.
○ Установіть достатньо круглих столів у кімнаті 

проведення зборів.
○ Нехай члени комітету із самозабезпечення вітають біля 

дверей тих, хто прийшов, щоб приєднатися до учасників 
за столами.

○ Якщо це можливо, під час духовного заходу запросіть 
когось, хто раніше брав участь у групах, розказати про свій 
досвід (див. сторінка 9).

○ Відвідайте srs .lds .org/ report, аби завантажити форму Звіту 
про духовний захід (Devotional Report Form), яка має бути 
заповнена під час заходу.

○ Нехай член комітету за кожним столом заохочує участь у 
групі та слідкує за тим, щоб все йшло за порядком.

○ Нагадайте учасникам перевести свої мобільні телефони у 
режим без звуку.

○ Ви можете почати духовний захід з пісні, молитви та корот-
кого привітання (3- - 5 хвилин) від провідника священства 
або члена комітету із самозабезпечення колу.

○ Дотримуйтеся матеріалу, як це написано у брошурі.
○ Нехай кожен ведучий групи запише ім’я та номер телефону 

кожної людини, яка приєдналася до його або її групи. На 
перших зборах групи кожен ведучий заповнить більш 
детальну реєстраційну форму групи.

○ Якщо територія колу дуже велика, комітет колу може розгля-
нути можливість поділити групи відповідно до місця прожи-
вання членів групи.

○ Відвідайте srs .lds .org/ report, щоб внести інформацію з 
форми Звіт про духовний захід (Devotional Report Form).

Перед 
духовним 

заходом:

Під час 
духовного 

заходу:

Після 
 духовних 

зборів:




