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наскільки ми здатні любити! Дуже часто 
саме любов визначає наше сьогодення. 
Здатність любити—це готовність спів-
чувати, жертвувати, прощати, допома-
гати. Чи може бути щось більше? Чи 
можемо ми віддати своє життя заради 
спасіння близької нам людини?

Як можна визначити, чи здатні ми 
любити? Еталон цієї здатності—Ісус 
Христос. Тільки Він, будучи доско-
налим, міг віддати своє життя заради 
нашого спасіння. Хто ще може так само 
непохитно пожертвувати собою заради 
чийогось порятунку? Мати, батько, 
чоловік або дружина… А чи можливо 
зробити це заради зовсім не близь-
кої людини? Є багато прикладів, коли 
люди жертвують собою заради спасіння інших. 
Мені подобаються слова головного героя пре-
красного, світлого і романтичного фільму-казки 
“Звичайне чудо”: “Нужденні беззбройні люди 
скидають королів з престолу через любов до 
ближнього. Через любов до Батьківщини сол-
дати топчуть смерть ногами, і та біжить, не огля-
даючись. Мудрі люди піднімаються до неба та 
кидаються в саме пекло через любов до істини. 
А що зробив ти заради любові?!” Це може бути 
питанням і до кожного з нас. Що ми можемо ро-
бити заради любові до Бога й до ближнього?

У Євангелії від Матвія наш Господь Ісус 
Христос звертався до своїх учнів: “А Я вам кажу: 
Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто 
вас проклинає, творіть добро тим, хто ненави-
дить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, 
щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі” 
(Матвій 5:44). І далі Ісус навчає, підводячи до 
розуміння суті досконалості: “Отож, будьте 
досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!” 
(Матвій 5:48) Це можливо, коли здатність лю-
бити досягає найвищого ступеня.

Я свідчу про те, що здатність любити—це 
стан, що наближає нас до Господа і допомагає 

НОВИНИ З УКРАЇНИ

Здатність любити
Старійшина Сергій Мікулін

 Кожну людину, яка приходить в цей світ, 
наділено дарами Небесного Батька. Можли-

вість жити, діяти за власною волею—це най-
важливіші дари від Творця. Ще один безцінний 
дар—здатність любити.

Здатність—це можливість, вміння щось здійс-
нювати. Здатність бачити, чути, рухатися—най-
важливіші фізичні можливості людини. У той 
же час здатність любити і здатність вірити—це 
духовні можливості. Повнота людської радості 
може бути обмеженою через відсутність якої-
небудь здатності або нестачі тієї чи іншої мож-
ливості. Але дух може превалювати над тілом, 
що дозволяє бути щасливим навіть фізично 
немічній людині. Що стосується наших духов-
них здібностей, то для їх розвитку нам дається 
все наше життя.

Мій тато повернувся з війни інвалідом. У 
боях він втратив праву ногу. У повоєнний час 
навіть здоровим людям було дуже важко. Фі-
зично здорові чоловіки не завжди витримували 
випробування, не кажучи вже про інвалідів. 
Безліч калік, які просять милостиню, які знахо-
дять розраду у вживанні спиртних напоїв—це 
звичайна картина на вулицях післявоєнних міст. 
Я знаю, що саме любов мого батька до мами, 
та її любов до нього були не тільки порятун-
ком, а й великим щастям на їхньому життєвому 
шляху. Мама взяла на себе нелегкі зобов’язання, 
пов’язавши життя з людиною, що має серйозні 
фізичні обмеження. Але сила духу батька і його 
дивовижна здатність любити, радувати, слу-
жити, зробили мою маму щасливою.

Здатність любити, як і здатність вірити, можна 
розвивати. Президент Томас С. Монсон каже: 
“Майбутнє таке ж яскраве, як і ваша віра” (Томас 
С. Монсон, “Будьте в доброму гуморі”, Ліягона, 
травень 2009 р.). Оцінюючи сьогоденність, 
можна сказати, що вона настільки ж яскрава, 

Старійшина 
Сергій Мікулін, 
територіальний 
сімдесятник.
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стати щасливими. Маючи цю здатність, застосо-
вуючи та розвиваючи її, ми можемо радіти самі 
й приносити радість оточуючим нас людям. 
Так чинив Ісус, а ми—Його учні і послідовники. 
Мене надихає заклик Нефія, який спонукає нас 
виконувати головну заповідь, що її дав Спаси-
тель: “Отже, ви повинні просуватися вперед з 
непохитною вірою в Христа, маючи справжню 
яскравість надії, і любов до Бога і до всіх лю-
дей” (2 Нефій 31:20). ◼

сестрами, з радницями у пре-
зидентстві Товариства допо-
моги, з братами і сестрами на 
радах приходів і, звичайно, 
зі своїми близькими. Інше 
побажання сестер стосува-
лося нашої підготовки до 
служіння. На навчанні вони 
звернули увагу на те, що ра-
зом з бажанням служити нам 
треба підготуватися до цього 
духовно. Саме це дозволить 
нам мати прекрасні відчуття 
під час служіння і бути дійсно 
ефективними. Сестра Стівенс 
зазначила: “Незважаючи на ве-
лику зайнятість, ми відчуваємо 
велику радість і щастя під час 
служіння”. Це відбувається зав-
дяки нашій духовній зрілості.

Багатьом, хто взяв участь 
у зустрічах з сестрами з гене-
ральних президентств, запа-
м’яталися слова сестри Есплін: 
“Навчати дітей розумінню 
євангелії означає не просто 
передавати їм інформацію, а 
натомість вчити їх осягати ду-
ховне послання нашого Спаси-
теля серцем”. Бо саме в цьому 
разі євангелія займе гідне місце 
в житті нашого майбутнього 
покоління.

Сестри з генеральних пре-
зидентств Церкви також під-
казали нам, що для виконання 
наших покликань можуть бути 
корисними інформаційні ре-
сурси церковних сайтів. Ми 
повинні йти в ногу з часом, 
мудро використовуючи нові 
можливості. Ми дуже вдячні 
нашим керівникам за їхнє на-
дихаюче служіння. ◼

Н О В И Н И  С Х І Д Н О Є В Р О П Е Й С Ь К О Ї  Т Е Р И Т О Р І Ї

Надихаюче навчання
Марина Харламова, Московський Російський кіл

 З 16-го по 29-те жовтня сестра 
Керол М. Стівенс, перший 

радник в генеральному пре-
зидентстві Товариства допо-
моги, і сестра Шеріл Е. Есплін, 
другий радник в генеральному 
президентстві Початкового  
товариства, відвідали Уфу,  
Єкатеринбург, Санкт-Петербург,  
Ростов-на-Дону, Новосибірськ, 
Омськ і Москву та провели там 
навчання для сестер.

Для учасників цих зустрічей 
цей час був особливим: вони 
ставили дуже важливі запи-
тання і отримували натхненні 
відповіді. Питання стосувалися 
не тільки покликань у Церкві, 
але й таких покликань, які 
сестри мають у житті: покли-
кання бути матір’ю, сестрою, 
дочкою, бабусею. Після зу-
стрічей багато учасниць відмі-
тили, що сестри з генеральних 
президентств під час нав-
чання торкалися тем, які були 

особливо потрібні сестрам у 
тому чи іншому регіоні.

Щоб краще познайомитися 
з життям сімей, сестра Стівенс 
і сестра Есплін відвідали деякі 
сім’ї. Це допомогло їм зрозу-
міти, які проблеми непокоять 
людей, що приносить їм ра-
дість, побачити різноманітні 
таланти й дізнатися про ду-
ховні досягнення. Усі зустрічі 
проходили в атмосфері довір-
чого спілкування, коли взає-
мозбагачення є природним, 
відкритим і приносить радість 
і гостям, і хазяям.

Сестра Раміля Хасбіулліна, 
президент Товариства до-
помоги Ростовського округу 
Ростовської місії Ростова-на-
Дону, розповіла: “Підводячи 
підсумки навчання, ми з се-
страми раділи, що дізналися 
так багато корисного. Наші 
керівники нагадали нам, як 
важливо радитися з візитними 
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відбувається? Що це за друж-
ний колектив, який зробив таку 
величезну роботу? Ви, напевно, 
відзначаєте якийсь ювілей або 
свято?” Ми пояснили йому, який 
у нас привід для нашого пікніка. 
Він був у захопленні від нашого 
служіння. Вітер виривав з його 
рук картину, а він, віддаляючись 
від нас, нібито планеруючи на 
вітрі за допомогою картини, 
продовжував бурмотіти: “Як 
гарно—зустріти стільки не-
байдужих людей разом. Мор-
мони—це прекрасно…”

Я дивився на фігуру, що 
віддалялася, і думав: “Чому він 
не з нами? Адже в нього добре 
серце, і добре зерно вже по-
сіяно”. Залишилося допомогти 
цьому зернятку прорости.

Що ж, “Руки допомоги” по-
працювали успішно й цього 
разу. ◼

“Руки допомоги”—служіння продовжується
Леонід Денщиков, Київський Український кіл, Печерський приход

За два тижні після всеукраїн-
ського жовтневого служіння 

Київський Український кіл про-
довжив допомагати комуналь-
ним службам міста і міській 
громаді в наведенні порядку в 
меморіальному парку “Бабин 
Яр” після завершення прекрас-
ного, рясного листопаду. Тому 
в один із суботніх днів серед 
перехожих і відпочиваючих на 
території меморіалу з’явилось 
багато людей в білих жилетах 
з написом “Мормони. Руки 
допомоги”. Більш ніж 150 бра-
тів і сестер з трьох приходів 
прибирали листя на майбут-
ній алеї “Праведників”. Не всі 
учасники служіння знали про 
плани адміністрації дати цьому 
місцю таку назву і присвятити 
її пам’яті людей, які ризикували 
своїм життям і часто гинули, 
укриваючи в своїх будинках і 

рятуючи таким чином єврей-
ське населення міста Києва від 
розстрілу в роки фашистської 
окупації. Але всі, хто трудився 
в той день, знали, що алея веде 
до меморіалу, на граніті якого 
висічені слова: “Кров братів 
твоїх волає до тебе з землі”.

Після двох годин роботи 
одна з сестер звернулася до 
жінки, яка працювала поруч: 
“Сестра, я щось давно не бачила 
вас в приході?” “А я ніколи й не 
була у вашому приході,—відпо-
віла вона.—Я просто проходила 
неподалік і, звернувши увагу на 
ваш ентузіазм, теж взяла в руки 
граблі. Це так чудово!”

Коли після служіння ми зі-
бралися на пікнік на очищеній 
нами галявині, до нас підійшов 
чоловік у червоній куртці з 
великою картиною під пахвою 
й здивовано запитав: “Що тут 

Після гарної 
праці можна  
й відпочити.
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Виноградарському 
приходу 20 років
Марина Банцер і Ганна Бобруйко, Київський  
Український кіл, Виноградарський приход

 Марина Банцер: 4 жовтня 1992 року був 
утворений наш Виноградарський приход. 

Двадцять років для історії Церкви це небагато, 
але для людини—помітний період часу, що 
включав в собі радість і смуток, злети і падіння. 
Саме тому ми вирішили відсвяткувати таку дату.

Підготовка до свята занурила нас у хвилю спо-
гадів. Ми ніби самі помолодшали, розглядаючи 
фотографії 20-річної давнини, а наші діти, які по-
дорослішали, знову постали перед нами такими, 
якими вони прийшли в наші сім’ї. Ми перечиту-
вали наші щоденники зі сльозами й вдячністю до 
Господа за чудові зміни, що відбулися в нашому 
житті. Яка чудова можливість оцінити й зміцнити 
любов до тих, хто був з нами всі ці роки в Церкві.

І ось настав день свята. Зал прикрашено 
осіннім листям, але воно не наганяло нудьгу, як 
це буває восени в погану погоду, а лише нагаду-
вало про дату, яка об’єднала нас, зробивши при-
ходом, значущою одиницею в Церкві Господа. 
Гості, брати і сестри наповнювали зал, і ми були 
раді кожному. Наші діти прийшли вже зі своїми 
дітьми. У повітрі відчувалися аромати смачного 
домашнього пригощення.

Промовляється вступна молитва. На екрані—
ми, наші діти, наші перші місіонери й ті, хто вже 
не приходять сюди. Очі наповнюються сльозами, 
а серця відчувають любов і вдячність за нашу ве-
лику родину. Ми згадуємо про те, якими ми були, 
коли робили свої перші кроки як члени Церкви. 
Напевно, Батько на Небесах дивився тоді на нас з 
ніжністю й усмішкою, як ми—батьки—дивимося 
на своїх новонароджених.

Нам було радісно згадати про те, що вже 
через рік у перші дві храмові поїздки з приходу 
вирушило 6 людей. А починаючи з 1996 року, 
з нашого приходу поїхали служити на місію 
повного дня 16 місіонерів. Тепер на українській 

землі стоїть храм, і наша відповідальність—бути 
гідними, щоб відвідувати його регулярно.

Ми співаємо гімни і просто гарні пісні. “Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались”, 
—лунають слова однієї з них. І це дійсно чудово 
—зібратися разом у нашому залі, щоб радіти і 
дякувати. Ми зібралися в Церкві нашого Господа, 
щоб вчитися любити, прощати і ставати кращими 
людьми.

Ганна Бобруйко: Сімейне свято—це завжди 
чудово, особливо, якщо його відзначає така 
велика родина, як приход. Ті сімейні урочисто-
сті запам’яталися спогадами про перші кроки 
Церкви в Україні, сльозами радості від зустрічі 
з тими, кого давно не бачили, чудовою музи-
кою, яскравими квітами і прекрасним панно з 
осіннього листя, яке нагадувало про час народ-
ження нашого приходу. Я дивилася на обличчя 
братів і сестер і думала, як же багато все-таки є 
того, що нас єднає!

“Ми самі створюємо власну історію”—та-
кою була назва фільму про нас, який об’єднав 
величезну кількість фотографій: чорно-білих і 
кольорових. На деяких насилу впізнаєш тих, 
кого так добре тепер знаєш, наших місіонерів, 
наші свята й наші сім’ї “вчора” та нині. А ще зво-
рушливі спогади тих, хто був з самого “початку”. 
Ми насолоджувалися веселими конкурсами та 
музичними виступами у виконанні братів, сестер 
і цілих сімей, а також чудовим співом хору Київ-
ського Українського колу, який був у нас в го-
стях. Був, звичайно, і святковий торт зі свічками.

Це дивовижне свято повернуло нас у минуле 
і в той же час підняло на сходинку вище, щоб 
ми краще побачили і своє майбутнє. ◼

Виноградар-
ський приход  
у 2012 році
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Бог дав нам зрозуміти, що ми 
повинні повернутися в Україну. 
Спочатку мені не дуже хотілося, 
але я змирилася і зрозуміла, що 
це потрібно. Влітку 2001 року 
ми повернулися до Севастополя.

Десь через рік у нас в місті 
була організована власна філія, 
а до цього часу ми їздили до 
Сімферополя. Зараз у Севасто-
полі чудова філія. Ми з радістю 
виконуємо свої покликання, 
служимо нашим братам і се-
страм і Богу.

В житті бувають різні  
ситуації, бачимо ми їх по-
своєму, не так, як наш Не-
бесний Батько. Іноді складно 
приймати Його волю. Але до-
віра до Нього є більш важли-
вою, ніж наше власне бачення. 
Я знаю, що дуже важливо—
знати Його волю й впізнавати 
Його руку в нашому житті, і 
тоді до нас будуть приходити 
благословення. ◼

Господь знає, що буде кращим для нас
Лідія Фокіна, Українська Дніпропетровська місія, Севастопольська філія

 1995-й, 1996-й роки 
були нелегким 

часом для більшості людей ко-
лишнього Радянського Союзу.  
І наша сім’я не виняток. Це 
був період, коли ми не знали, 
як нам жити далі.

У 1995 році мій брат по-
дарував мені на день народ-
ження Біблію. Я читала її 
протягом року, але нічого не 
зрозуміла. Мені порадили про-
читати спочатку дитячу Біблію, 
проте все одно я багато чого 
не зрозуміла. У душі я вірила, 
що Бог є, але в жодну з церков 
не ходила і приєднуватися не 
хотіла. Коли було особливо 
важко, я чекала поки всі за-
снуть, а пізно ввечері підхо-
дила до вікна, дивилася у нічне 
небо і шепотіла: “Боже, якщо 
Ти є, спаси нас, будь ласка”.

І Бог відгукнувся найдиво-
вижнішим чином. Ми змогли 
виїхати на Кіпр. Передбача-
лося, що ми їдемо назавжди, 
щоб потім переїхати в США. 
Але у Бога відносно нас були 
інші плани.

На Кіпрі ми оселилися в 
місті Лімассол і в очікуванні 
від’їзду до Америки вирішили 
з чоловіком, що треба зайня-
тися англійською мовою. В 
редакції газети, що виходить 
російською, нам підказали, що 
в їхньому будинку на 4 поверсі 
проходять безкоштовні заняття 
з англійської мови. Разом зі 
своєю дочкою Оленою, їй 

тоді було 7 років, ми пішли на 
перший урок. Там ми зустріли 
чудових молодих людей в тем-
них костюмах, білих сорочках 
та краватках. На мене справили 
велике враження їх доброта і 
дружелюбність. Ми відвідували 
заняття і згодом дізналися, що 
це—місіонери Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів, 
які не тільки проповідують 
євангелію, але ще й безоп-
латно служать у такий спосіб. 
Якось один з них—старійшина 
Сюел—запросив нас на при-
часні збори. Ми прийшли та 
так і залишилися в цій Церкві.

28 липня 1996 року мій чо-
ловік і я прийняли хрищення, 
а через рік до нас приєдналася 
й дочка. Ми мешкали на Кіпрі 
5 років. Ми стали сильними 
членами Церкви, й у той час Лідія Фокіна
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Сімейна любов і єдность
Старійшина Лері та сестра Маріанна Уокер

власні внутрішні та цілеспря-
мовані бажання робити добро, 
бути люблячими, добрими і 
слухняними, а наші відносини 
в домі випромінюють терпіння, 
любов і добро, це вселяє в на-
ших дітей особисте бажання й 
готовність робити все можливе 
для цього.

Я дізнався багато про бать-
ківські обов’язки завдяки неве-
ликому прикладу свого батька. 
Коли я був молодим хлопцем, 
одного дня я не хотів слухатися 
маму. Коли мене просили щось 
зробити, я відповідав: “Ні!” Мій 
батько побачив цю поведінку 
і дав мені сувору прочуханку. 
Моєю першою реакцією був 
гнів, бо я не відчував, що за-
слуговував прочуханки, але 
неохоче я підкорився своїй 
матері, щоб уникнути подаль-
ших проблем. Приблизно че-
рез годину мій батько запитав 
мене, чи не прийду я до нього 
в спальню, щоб поспілкуватися 
з ним? Я трохи нервував, і мені 
було незручно, але прийшов до 
нього, як він просив.

Коли ми ввійшли до його 
кімнати, він поклав свою руку 
на моє плече, обійняв мене і 
сказав зі сльозами на очах, що 
він мене любить і не хотів би 
коли-небудь знову шльопати 
або карати мене. Він навчив 
мене через свої дії та слова, 
чого він хотів, щоб я робив, 
але не тому, що я боюсь його 
шмагання, а тому що знаю, що 
він любить мене, вірить у мене 
і знає, що у мене була мож-
ливість зробити правильний 

 Старійшина та сестра Уокер  
з маленької фермерської 

громади Вейзера, штат Айдахо,  
США. Старійшина Уокер 
працював адвокатом 40 років. 
Він служив єпископом, членом 
вищої ради та в багатьох інших 
покликаннях. Сестра Уокер слу-
жила в музичних покликаннях, 
а також в Товаристві допомоги, 
Початковому товаристві та То-
варистві молодих жінок. Вони 
були благословенні 5 дівчат-
ками та 6 хлопчиками і зараз 
мають 57 онуків і 1 правнучку.

Ми любимо наше служіння 
в якості літніх місіонерів в 
Московській місії, працюючи 
в юридичному відділі Східно-
європейської території. Ми 
відвідували Перовську філію і 
відчули, що нам легко любити 
провідників і членів філії, які 
вірно живуть за євангелією. Ми 
із задоволенням спостерігали, 
як маленькі сім’ї в нашій філії 
спілкуються зі своїми дітьми. 
Це повертає нас до теплих 

спогадів про те, як зростали 
наші одинадцять дітей.

Ми виросли в сім’ях, де наші 
батьки разом з дідусями та 
бабусями були благословенні 
тим, що росли вірними чле-
нами Церкви. Ми дізналися, 
що наша належність до членів 
Церкви не означає, що в на-
ших домівках завжди перебу-
ватимуть любов і єдність. Ми 
дізналися від наших батьків, 
як любити й виховувати нашу 
власну сім’ю. Ми вважаємо, що 
ми як батьки справляємо один з 
найсильніших впливів на життя 
наших дітей. Коли ми навчаємо 
з любов’ю, добротою, терпін-
ням і розумінням, але з тверді-
стю й повагою, ми формуємо 
узи любові з нашими дітьми. 
Приклад, який ми бачили в 
наших батьках, допоміг нам у 
створенні атмосфери любові  
та єдності в нашому домі.

Як батьки ми з’ясували, що 
досягали найбільших успіхів в 
наших взаєминах, коли уникали 
негативних слів і використову-
вали позитивні фрази, такі як: “я 
можу тобі допомогти?” і “може, 
ми могли б зробити це таким 
чином?” Молодші діти особливо 
легко переключаються від не-
гативних до позитивних речей 
завдяки підтримці такого роду з 
боку батьків. Як сказано в При-
повістях 22:6, “Привчай юнака 
до дороги його, і він, як постарі-
ється, не уступиться з неї”.

Коли наші діти мають свої 

Старійшина 
Лері та сестра 
Маріанна 
Уокер
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вибір. Він сказав мені, що він 
любить мою матір, і це змусило 
його сумувати, коли він бачив, 
як я через свій непослух за-
смучував її. Завдяки навчанню 
такого роду я й мої 12 братів 
і сестер могли насолоджува-
тися сильними узами сімейної 
любові та єдності без викори-
стання фізичного покарання.

Коли ми ростили нашу 
власну сім’ю і сумлінно що-
тижня проводили домашній 
сімейний вечір, у нас була 
можливість проводити час з на-
шими дітьми і допомагати їм го-
тувати уроки, музичні виступи, 

ігри та спеціальні пригощення. 
Такі дії слідування за пророком 
зміцнили нашу любов і єдність 
та допомогли нашій сім’ї стати 
ближче до Небесного Батька і 
мати бажання служити Йому. 
Кожного дня ввечері та вранці 
ми ставали на коліна в сімейній 
молитві. Сімейна молитва до-
помогла зміцнити нашу любов 
одне до одного, а також нашу 
рішучість жити за євангелією,  
як сім’я. Ми могли бачити, як 
здійснилось обіцяння з вірша, 
що в 3 Нефій 22:13, де гово-
риться: “І всіх твоїх дітей буде 
навчено Господом; і великим 

Біля храму в 
Солт-Лейк-Сіті 
в день весілля 
молодшої 
дочки.Ф
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буде мир серед твоїх дітей”. 
Любов і єдність приходять 
природно, коли ми молимося, 
щоб Господь благословив нас, 
і коли ми дотримуємося Його 
заповідей.

Однією з найрадісніших 
подій в нашій родині був шлюб 
нашої молодшої доньки, коли 
всі наші діти і їхні чоловіки й 
дружини були разом в Солт-
Лейкському храмі. Це було щось 
особливе—розуміти, що ми мо-
жемо бути вічною сім’єю, якщо 
живемо за вченнями євангелії 
Ісуса Христа і постійно праг-
немо зробити все можливе. ◼

Н А М А Г А Є М О С Ь  Б У Т И  С Х О Ж И М И  Н А  І С У С А

Маленька місіонерка
Настя Г., Київський Український кіл,  
Печерський приход

 Мене звати Настя, мені 6 років, я живу в 
Україні. Я вже ходжу в перший клас. У мене 

з’явилося у школі багато нових друзів, і я розпо-
відаю їм про Бога і про Церкву.

Одного мого друга звати Антоній. Я роз-
повіла йому про десять заповідей. Йому було 
цікаво мене слухати, а мені—ділитися з ним 
знаннями, отриманими на уроках у Початко-
вому товаристві. Він розповів своїй мамі про те, 
що дізнався від мене, і вона була здивована, що 
він знає про це. Сподіваюся, він зможе поділи-
тися своїми новими знаннями з друзями.
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Я знаю, що Ісус теж розповідав усім людям 
про євангелію та всім допомагав.

Коментар Марії, Настиної мами: Одного разу 
ми з дочкою читали про Друге пришестя й про 
те, що передувати цьому будуть великі лиха на 
землі. Вона була під враженням від почутого і 
сказала, що серйозно хвилюється за свою по-
дружку з класу, а тому її потрібно обов’язково 
переконати в тому, що Бог є.

Настя у нас—маленький місіонер. Вона хо-
дить до школи, але ми також буваємо на дитя-
чому майданчику, де вона зустрічається зі своїми 
друзями. Серед них є діти, які відвідують різні 
церкви. Я чую, як діти обговорюють між собою 
релігійні питання, наприклад, говорять про при-
частя, про те, хто, як і коли ходить до церкви. 
Звичайно, це все по-дитячому, але це те, як вони 
сприймають світ, суспільство, як розуміють віру, 
і це добре, що вони про таке замислюються. 
Мені приємно, що Настя, абсолютно не відчува-
ючи страху, ділиться своїм свідченням про Бога і 
розповідає, чого вона навчилася вдома і в нашій 
Церкві. ◼

У Л Ю Б Л Е Н І  В І Р Ш І  З І  С В Я Щ Е Н Н И Х  П И С А Н Ь
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Настя Г.
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У Найважливіша риса
Поліна П., 15 років, Київський Український кіл,  
Борщагівський приход.

У Книзі Мормона є вірш, 
який я час від часу перечи-

тую. Він з книги Алми, розділ 
41, вірш 14: “Отже, сину мій, 
гляди, щоб ти був милостивим 
до своїх братів; чини справед-
ливо, суди праведно й твори 
добро постійно; і якщо ти 
будеш робити все це, то отри-
маєш ти свою винагороду; так, 
ти будеш мати милість, віднов-
лену для тебе знову; ти будеш 
мати справедливість, віднов-
лену для тебе знову; ти будеш 
мати праведний суд, відновле-
ний для тебе знову; і ти будеш 
мати добро як нагороду для 
тебе знову”.

У цьому вірші Бог закликає 
нас бути милосердними, спра-
ведливими і робити добро. 

Знаю, що іноді для цього 
потрібно докласти достатні 
зусилля, але, виконавши цю 
роботу, ми отримуємо благо-
словення. Ми зустрічаємося з 
різними людьми, і не тільки 
вдома або в Церкві, але цей 
принцип має застосовуватись 
до всіх.

Я знаю, що Небесний Батько 
любить нас і що Він хоче, щоб 
ми були Його найкращими доч-
ками й синами. Я знаю, якщо ми 
будемо робити щось добре для 
інших, це також повернеться і 
до нас. Все, про що каже цей 
вірш, можна об’єднати в одне 
слово—милосердя. Виховуючи 
в собі цю якість, ми виховуємо 
в собі найважливішу рису Ісуса 
Христа. ◼

Поліна П.
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