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щоб не приготувати шлях для них, 
аби вони могли виконати те, що 
Він наказав їм” (1 Нефій 3:7). Одне 
з висловлювань Бригама Янга гово-
рить про його бажання: “Або Цар-
ство Боже—або нічого” (Teachings 
of Presidents of the Church: Brigham 
Young, chapter 44). А яке бажання у 
кожного з нас?

Мої любі брати і сестри, я маю 
величезне бажання в своїй душі 
сказати з кожним з вас прості, але 
дуже важливі для мене слова: “Ось 
Я, пошли Мене” (Авраам 3:27). Не-
хай наші дні, що ми прожили, на-
ближають нас до Викупителя через 
наші бажання, а наша віра здолає 
випробування разом з нашими пра-
ведними бажаннями, і тоді всі ми 
почуємо слова нашого Господа: “Ти 
в малому був вірний, над великим 
поставлю тебе, увійди до радощів 
пана свого!” (Матвій 25:23). ◼

НОВИНИ З УКРАЇНИ

 Наші бажання визначають наші 
дії. Як відзначив старійшина 

Даллін Х. Оукс в одному з своїх 
виступів: “Бажання обумовлюють 
наші пріоритети, пріоритети фор-
мують наш вибір, а вибір визначає 
наші дії. Бажання, за якими ми 
діємо, визначають те, як ми зміни-
мося, чого досягнемо і ким станемо” 
(Даллін Х. Оукс, “Бажання”, Ліягона, 
трав. 2011). Завдяки праведним 
бажанням ми удосконалюємось і 
стаємо сильнішими у вірі, а також 
наближаємось до Господа і Його 
царства. Неправедні бажання від-
даляють нас від Спасителя, Його 
любові, благословень і, нарешті, 
від царства Небесного Батька. Про 
важливість бажань ми читаємо в Свя-
щенних Писаннях, що попереджу-
ють нас: “Не складайте скарбів собі 
на землі… Складайте ж собі скарби 
на небі … Бо де скарб твій, там буде 
й серце твоє!” (Матвій 6:19–21).

Щоб розвинути в собі якості Ісуса 
Христа, необхідно почати розвивати 
у собі праведні бажання. Вони не ви-
никають на пустому місці або самі по 
собі—це серйозна духовна праця на 
славу Господа. З особистого досвіду 
знаю, що прислухаючись до своїх 
почуттів, ми починаємо розпізнавати 
шепіт Святого Духа, Його рекоменда-
ції і настанови. Вони стають нашим 
щоденним компасом, орієнтиром і, 
як наслідок, вектором нашого руху. 
Радість, яку ми отримуємо від цього 
спілкування, спонукає нас до пра-
ведних дій. Їх можна порівняти з 
перлами і діамантами, які ми збира-
ємо в небесну скарбницю.

Щоразу, коли виникає бажання в 
моєму серці звернутися в молитві до 
Бога, саме бажання мого серця від-
криває двері моєї душі і запрошує 
Святого Духа увійти, залишитися 
там і вести мене. Коли ми вивча-
ємо Священні Писання, проводимо 
сімейні вечори або відвідуємо при-
часні збори, ми неначе влаштовуємо 
бенкет для нашого духа. “Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне”,—це бажання Небес-
ного Батька. (Іван 3:16). “Прийдіть 
до Мене, усі струджені та обтяжені, 
і Я вас заспокою!” (Матвій 11:28), 
“Зоставляю вам мир, мир Свій вам 
даю!” (Іван 14:27)—це бажання 
Спасителя. Одне з бажань Нефія: 
“Я піду і зроблю те, що Господь на-
казав, бо я знаю, що Господь не дає 
заповідей дітям людським без того, 

Куди ведуть наші бажання?

Старійшина 
Подводов, 

територіальний 
сімдесятник

М І С Ц Е В І  Н О В И Н И

Свято сімейної історії від 
FamilySearch в місті Рівному
Андрій Дідушок
перший радник у президентстві Львівської Української місії, Рівненська філія

 Члени Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів прагнуть діли-

тися з ближніми істинним і добрим 
посланням відновленої євангелії 
Ісуса Христа, яка так щедро благо-
словляє наше життя. Обговорюючи 

розвиток Церкви в західній частині 
України, президентство Української 
Львівської місії побачило потребу в 
проведенні заходів, які допомогли 
б членам Церкви і місцевим меш-
канцям відчувати більше злагоди 
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та єдності. Провідники священства 
за підтримки працівників відділу 
сімейної історії Східноєвропейської 
території провели кілька успішних за-
ходів у форматі дня відкритих дверей 
за тематикою, присвяченою сімейній 
історії. Їх було проведено у Львові, 
Івано- Франківську та Луцьку.

У місті Рівному членами місцевої 
філії було організовано “Свято сімей-
ної історії від FamilySearch” для меш-
канців міста, завдяки якому Церква 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
стала площадкою для зустрічей фахів-
ців та всіх, хто цікавиться сімейною 
історією. Під час заходу було вико-
ристано широкий спектр церковних 
матеріалів та Інтернет- технологій.

Гарна підготовка—це запорука 
успіху, тому для проведення свята 
було розроблено поетапний план, 
що містив найяскравіші ідеї членів 
Церкви з філій. Наприклад, Олексій 
Чемезов, який служить у покликанні 
директора зі зв’язків з громадськістю 
Української Львівської місії, запро-
понував записати рекламні аудио-
ролики про майбутній захід. Згодом, 
завдяки їх трансляції регіональною 
радіостанцією, широкий загал діз-
нався про цю подію, а потім від-
бувся прямий ефір з представниками 

компанії FamilySearch. Маючи цю 
інформацію, інші теле- та радіо-
компанії запросили представників 
Церкви до співпраці з висвітлення 
цієї події. Такою ж дієвою була 
підтримка відділу зі зв’язків з громад-
ськістю Східноєвропейської терито-
рії в особі директора відділу Олени 
Нечипорової.

У результаті на свято були за-
прошені представники міської та 
обласної державних адміністрацій, 
чиновники сектору з питань релігії, 
дирекції 16 міських і регіональ-
них бібліотек, викладачі вищих 
навчальних гуманітарних закладів, 
представники релігійних організа-
цій, дирекція краєзнавчого музею, 
керівники державного архіву, ор-
ганізацій, для яких Церква здійсню-
вала гуманітарні проекти, а також 
низка місцевих друкованих видань. 
Брат Володимир Бондар, перший 
радник у президентстві Рівненської 
філії, відзначив, що, зустрічаючись 
з представниками таких шанованих 
організацій, від бачив позитивне 
сприйняття з їхнього боку. “Відчува-
лося розуміння того, що ми робимо 
добру справу заради блага зміцнення 
сім’ї, розповідаючи громадськості 
про важливість сімейної історії”.

25 липня 2015 р. у святково 
оформленому приміщенні Рівнен-
ської філії Церкви члени Церкви ві-
тали гостей на “Святі сімейної історії  
від FamilySearch”. Президент Різлі, 
який щойно почав своє служіння як 
президент Української Львівської мі-
сії, відвідав цей захід разом з подруж-
жям. Він зазначив: “У моєму приході 
в штаті Аризона ми часто організо-
вували дні відкритих дверей з сімей-
ної історії, але завжди приходило 
не більше двох десятків відвідувачів, 
і там ніколи не було телебачення, 
представників архівів чи вчених”.

Завдяки організаторам, програма 
заходу була різноманітною, корис-
ною і дуже цікавою як для фахівців, 
так і для широкого загалу. Учасники 
мали можливість, скориставшись 
допомогою фахівців з поміж чле-
нів Церкви з філії, зареєструватися 
на сайті “FamilySearch”, де можна 
збирати записи про своїх предків. 
В’ячеслав Воробйов, співробітник 
відділу сімейної історії і представник 
компанії “FamilySearch” у Східній 
Європі, провів семінар для членів 
Церкви, який допомагає підготувати 
консультантів з сімейної історії. Всі 
бажаючі отримали необхідну інфор-
мацію та покращили свої навички 
користування церковними матеріа-
лами з сімейної історії.

Деякі з гостей взяли безпосе-
редню участь у заході. Пані А. А. 
Леонова, начальник відділу дозволів 
та користування документами дер-
жавного архіву Рівненської області, 
досвідчений фахівець з архівної 
справи у регіоні, розповіла про 
фонди, які є в архіві, та те, як можна 
ними скористатися. Вона високо оці-
нила рівень презентації від компанії 
“FamilySearch”, яку представляли 
В’ячеслав Воробйов та Олександр 

Президент Рівненської філії 
Володимир Поліщук ділиться 
інформацією з гостями заходу

µ

µСвітлана Малонос 
(справа) пояснює, як пра-
цює пошукова програма
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Січкаренко. Вона зазначила, що 
такі ресурси та технології стали 
би у пригоді її колегам, тому пред-
ставники компанії були запрошені 
провести таку саму презентацію для 
співробітників архіву. Національно- 
історичною тематикою доповнила 
свято пані В. Ф. Даниличева, історик, 
викладач гуманітарного університету 
і науковий співробітник Рівненського 
краєзнавчого музею. Вона сказала, 
що надзвичайно важливо у наш час, 
коли відбувається становлення нової 
України, досліджувати історію саме 
окремо взятих сімей, бо вони по-
вернуть нас в історію і допоможуть 
краще розуміти сучасні процеси.

Паралельно з презентаціями в 
приміщенні філії працювали 6 ком-
п’ютерів, на яких протягом всього 

свята консультанти- волонтери на-
давали практичні поради, відпові-
даючи на запитання щодо пошуку, 
збереження інформації про предків, 
створення сімейного дерева та оциф-
рування сімейних фотографій. Серед 
консультантів були сестри з інших 
міст. Галина Поліщук, місіонер цер-
ковного служіння з сімейної історії, 
приїхала з волинської області разом 
зі своїм 17- річним сином, Богданом, 
також консультантом з сімейної іс-
торії. До заходу приєдналась сестра 
Світлана Малонос, директор центру 
сімейної історії у Львові, досвідче-
ний фахівець у сфері генеалогії. На 
святі були присутні члени Церкви з 
Москви, Києва та Харкова.

Пригощення, приготоване 
Товариством допомоги філії та 

місіонерами доповнило приємними 
емоціями спілкування гостей і чле-
нів Церкви з філії.

“Свято сімейної історії від 
FamilySearch” відвідали близько 
80 людей, 50 з яких були гостями 
Церкви. Після проведення заходу 
мешканці Рівного та області про-
довжують відвідувати центр сімей-
ної історії, щоб отримати поради, 
попрацювати з консультантами  
на Інтернет- ресурсах компанії  
“FamilySearch” та інших сайтах.  
Для членів Церкви у Рівному над-
звичайну радість принесло свід-
чення того, що Небесний Батько 
підтримав їхній почин, який від-
криває великі можливості для 
зміцнення сімей через інтерес до 
сімейно- історичних досліджень. ◼

Молодіжні конференції

У серпні 2015 р. неподалік Києва, на живописному березі Київського 
водосховища, проходили дві молодіжні конференції: для молоді 

14–18 років і для неодруженої дорослої молоді віком від 18 до 30 років. Ці 
традиційні щорічні заходи завжди приносять радість молоді і надиха-
ють її, допомагаючи їй залишатися на правильному шляху й рухатися 
вперед, розвиваючись духовно. Сестри із Житомирської філії поділилися 
своїми враженнями.

Мирослава Верхівська (учас-
ниця конференції для молоді віком 
від 18 до 30 років): “Багато хто з 
нас, приїжджаючи на конференцію, 
прагне отримати нові знання, зміц-
нитися духовно, знайти нових дру-
зів. З року в рік ці цілі можуть бути 
схожими, але кожна конференція 
особлива.

Цього року велика увага приді-
лялася темам сім’ї, встановленню 
цілей в житті, служінню ближнім 

та зміцненню віри. Мені запам’я-
талась цікава думка: як на судні 
мають бути підняті вітрила, щоб 
воно рухалося вперед, так і нам 
необхідно підняти свої вітрила віри. 
Адже навіть якщо буде дути попут-
ній вітер, а судно не підніме вітрил, 
воно не зможе рушити з місця. А 
коли вітрила підняті, їх надимає 
вітер, і судно починає свій рух 
дуже швидко. А якщо шторм? Слід 
не забувати, що “вельми великому 

кораблю вельми велике благо від 
вельми малого стерна під час бурі, 
бо утримує його проти вітру й 
хвиль” (УЗ 123:16). Ця настанова 
дуже надихає.

На нас дуже впливає служіння—
наше власне і служіння ближніх 
нам. Я вдячна носіям священства і 
сестрам, які допомогли мені оду-
жати під час конференції. Їхнє слу-
жіння мені зміцнило моє свідчення 
про необхідність служити за при-
кладом Христа”.

Анастасія Верхівська (учас-
ниця конференції для молоді віком 
від 14 до 18 років): “Тема нашої 
конференції звучала так: “О ви, хто 
починає служіння Богу, дивіться, 
щоб ви служили Йому всім своїм 
серцем, могутністю, розумом і си-
лою…” (УЗ 4:2).

Програма кожного дня була дуже 
насиченою. Уранці: духовна думка; 
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багато хто ділився свідченнями і 
своїм духовним досвідом. Протя-
гом дня були повчальні виступи 
і проводилися семінари, щоб ми 
могли зміцнити свою віру, духовні 
сили та свідчення і стати кращими. 
Адже це і є метою конференції. 
Ігри навчали молодь діяти дружно 
і в злагоді, показуючи, що тільки 
тоді, коли це досягається, ми мо-
жемо перемогти як у змаганні, так 
і в житті. Увечері був відпочинок—
танці. Чудові враження залишив у 
нас вечір мексиканської кухні, на 
якому ми покуштували багато смач-
них страв і навчились танцювати 
танець “ча- ча- ча”.

На четвертий день у нас був 
захід Товариства молодих чоло-
віків і Товариства молодих жінок 
на тему “Живий Христос”. Усі 
старалися добре підготувати свої 
завдання, подолати труднощі, і в 
нас все вийшло, тому що серед 
нас була дуже хороша взаємодо-
помога. Після обіду був концерт 

“Шоу талантів”. Хтось грав на пі-
аніно, хтось на скрипці, в одному 
номері разом зіграли на барабані й 
гітарі—вийшло дуже красиво; було 
виконано багато пісень і танців. 
Усі—молодці.

В останній день конференції ми 
з подругою вирішили рано- вранці 
прогулятися по пристані, спосте-
рігаючи за сходом сонця. Це було 
чудово. Ми бачили прекрасне тво-
ріння Бога і були вдячні за красу, 
яку Він подарував нам. Того дня 
було ще кілька заходів: водний 
футбол, танці, слайд- шоу про кон-
ференцію і, нарешті, вечір біля 
багаття. Згадуючи весь минулий 
тиждень, я з вдячністю подумала 
про організаторів та наших керів-
ників, завдяки яким усі ми змогли 
отримати так багато корисних 
знань і вражень, зміцнити свої свід-
чення, ще раз подумати про важ-
ливість служіння, отримавши заряд 
духовної наснаги й натхнення на 
цілий рік”. ◼

Мирослава 
Верхівська

Роздуми  
перед Різдвом
Сестри Воскресенського приходу, 
Київський Український кіл

Оксана Мороз: “Різдвяна 
пора—час передчуття дива. Та 
іноді ловлю себе на думці, що у 
святковій метушні ми часто забу-
ваємо про справжнє значення цієї 
величної події.

У моєму дитинстві Різдво було 
пов’язане з виконанням традиційних 
обрядів та колядок, приготуванням 
смачної вечері. Усе це викликало 
захоплення у дитячому серці. Проте 
пояснення дорослих, чому ми це 
робимо, не задовольняло моєї ціка-
вості. У той час було не прийнято 
розмовляти про релігію та про 
Бога. Дорослі ніяковіли, намагаю-
чись пояснити те, що вони навряд 
чи й самі розуміли.

Пізніше, у пору релігійної від-
лиги, коли я була вже підлітком, я 
багато читала біблійних історій та 
розповідей. Однією з перших таких 
історій була розповідь про народ-
ження Ісуса Христа, Сина Божого. 
У мене додалося ще більше запитань 
та думок, якими я ділилася зі своєю 
подружкою. Мені запам’ятався 
один вечір, коли ми з нею вийшли 
у двір і довго дивилися на зірки та 
роздумували над питаннями буття. 
Тоді ми прийшли до висновку, що 
народження Христа було одним з 
найдивовижніших дарів Бога Батька 
нам, Його грішним дітям. З роками 
ця думка тільки міцнішала.

Ставши членом Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів, я 
ще більше полюбила це свято, 
відкривши в ньому можливості 

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



 Г р у д е н ь  2 0 1 5  H5

НО
ВИ

НИ
 З УКРА

ЇНИ 

не тільки радіти самій, але й діли-
тися радістю з оточуючими. Тому 
в ці святкові дні я стараюся зосере-
джуватись не на подарунках і соло-
дощах, а на простих можливостях 
думати про Господа, служити ближ-
ньому, дарувати більше посмішок, 
добрих слів. Усе це перетворює 
гамірне й веселе свято в чудо.

Я дуже вдячна Небесному Батьку 
за Його безцінний і величний дар. 
Мені все ще важко зрозуміти й 
пізнати незбагненну любов, яку 
Він відчував і відчуває до нас, доз-
воливши Своєму Первістку наро-
дитися в найскромніших умовах, 
пройти шлях вигнанця серед тих, 
хто повинен був би Його розуміти й 
любити; прийняти невимовні страж-
дання в Гефсиманії та пекельні муки 
на Голгофському хресті; померти за-
ради всього людства й воскреснути, 
подарувавши всьому людству надію 
на вічне життя. Однак дух Різдва 
проникає у моє серце, наповню-
ючи його справжньою радістю, 
і залишається там надовго”.

Валентина Мусієнко: “Запах 
мандаринів, хвої, мерехтіння сні-
жинок у світлі вуличних ліхтарів, 
звуки мелодії “Тихої ночі”, пода-
рунки під ялинкою, відчуття якогось 

незбагненного чуда у повітрі—це ті 
зовнішні асоціації, які виникають у 
мене, коли я думаю про свято Різдва. 
Але щоб відчути його справжню 
красу, варто звернутися до духовних 
джерел. Їх багато: читання Євангелій 
про дивовижне народження Ісуса 
Христа, перегляд виступів на різд-
вяних духовних вечорах з Першим 
Президентством, кінофільмів про 
історії народження й життя Спаси-
теля, традиційні різдвяні вистави, 
підготовлені талановитою молоддю 
Київського Українського колу, гран-
діозні святкові концерти, виступи 
дітей Початкового товариства на 
різдвяному святі у приході, вико-
нання гімнів на вулицях міста.

Але головним є те, що пора  
Різдва—це час служіння ближ-
ньому. Пам’ятаю, як напередодні 
свята я робила покупки у продо-
вольчому магазині. Раптом мій по-
гляд зупинився на одній старенькій, 
у кошику якої лежали хліб, кефір 
та кілька дешевих цукерок. Її рука 
потяглася за невеличким шматком 
дорогої ковбаси, та ціна змусила 
її покласти його назад на полицю. 
Дух переповнював мене любов’ю, 
коли я поклала в корзину цієї ба-
бусі різні солодощі, апельсини і, 
звичайно ж, ту ковбаску. Мені так 
хотілося порадувати цю людину! 
Коли ми відходили від каси, бабу-
синій вдячності не було меж, і я 
тоді подумала: я старалася зробити 
приємне іншій людині, а в резуль-
таті стала щасливішою сама.

Кладучи під ялинку подарунки 
для наших близьких, ми пишемо 
імена тих, кому вони призна-
чаються. Думаю, що Небесний 
Батько, посилаючи на землю Ісуса 
Христа, написав і моє ім’я у спи-
сок отримувачів Цього Безцінного 

Подарунку, завдяки Якому в мене є 
можливість укласти завіти, розвива-
тися духовно, виконувати заповіді, 
бути щасливою, незважаючи на 
всі випробування, мати євангелію, 
храм, сім’ю та дітей. Було безліч 
випадків, коли в різдвяну пору 
інші люди робили мені подарунки, 
відвідуючи мене, коли я відчувала 
себе самотньою. Але найяскравіші 
спомини приходять, коли на Різдво 
сім’я збирається разом.

Народження Спасителя, Його 
життя і приклад служіння, Його 
спокутна жертва і Воскресіння є для 
людства найдорожчими подарун-
ками. У документі “Живий Христос”, 
виданому Першим Президентством 
і Кворумом Дванадцятьох Апосто-
лів, є важливе нагадування для всіх 
нас: “Ми урочисто свідчимо, що 
Його життя, яке є головною подією 
людської історії, не почалося у 
Віфлеємі і не закінчилося на Чере-
повищі. Він був Першонародже-
ним від Батька, Єдинонародженим 
Сином у плоті, Викупителем світу”. 
Ділімося ж цим священним даром 
—відновленою євангелією з усіма 
людьми і протягом всього року, 
щоб допомогти багатьом здобути 
справжнє щастя”. ◼

Оксана Мороз Валентина Мусієнко
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Нехай труднощі не зупиняють вас!
Світлана Шапорда, Черкаська філія, Київська Українська місія

 Одного разу мій батько сказав мені, 
що не вірить в те, що колись він 

може померти. Він, який прожив 
таке важке життя, переживши війну 
та голод і подолавши все це, пови-
нен померти. Навіщо ж тоді було 
й народжуватися? Багато хто з нас 
думають так само.

Через рік після його смерті я 
познайомилася з місіонерами Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів і 
вони розповіли мені, що мій батько 
знову буде жити. Яку велику радість 
я відчувала за нього та всіх своїх 
померлих родичів після того, як у 
храмі змогла за них усіх виконати не-
обхідні обряди. Мені тоді приснився 
батько, він був красивий і молодий, 
дивився на мене й лагідно усміхався.

Займаючись пошуком необхідної 
інформації про свою прабабусю, я 
зіткнулася з певними труднощами, 
оскільки в неї польське прізвище, 
і я не знала, як мені почати пошук 
моїх предків у Польщі. Але я завжди 
пам’ятала історію Нефія, коли йому 
та його братам було наказано здо-
бути літописи з родоводом їхніх 
прабатьків. Для його братів той на-
каз Господа здавався непосильним, 
але Нефій любив Господа і виявляв 
послух. Він знав, “що Господь не 
дає заповідей дітям людським без 
того, щоб не приготувати шлях для 
них, аби вони могли виконати те, 
що Він наказав їм” (1 Нефій 1:7). 
Вирішивши наслідувати його при-
клад, я, працюючи в архіві, напо-
легливо шукала хоч якісь зачіпки. 
Одного разу я переглядала перелік 
сіл території, звідки родом були мої 
предки. Мій погляд зупинився на 

назві одного села—Притика. Вона 
здалася мені знайомою. Я згадала, як 
дідусь, розповідаючи мені про своє 
дитинство, згадував її. У мене вини-
кло почуття, що потрібно перегля-
нути книги записів цього села. Яким 
же був мій подив, коли я знайшла 
там запис про народження моєї 
прабабусі, її батьків, братів, сестер 
та багатьох інших родичів.

Я дуже вдячна Господу за Його 
допомогу. Багато чого можна зро-
бити завдяки старанності й завзяттю, 
але щоб виконати “повеління”, треба 
прислухатися до Духа, молитися, 
вірити і йти вперед. Тут, на землі, 
ми проходимо випробування вірою, 
завдяки їй ми і стаємо спасителями 
“на горі” (УЗ 128:19).

Мені хотілось би порадити тим, 
хто збирається у храм, не зупи-
нятися у своєму пошуку, яким би 
важким він не був. Це наше слу-
жіння тут—спасати Його дітей! І я 
щаслива, що можу бути знаряддям 
в Його руках, виконуючи сімейно- 
історичну роботу. ◼

Світлана 
Шапорда

Дружба і 
євангелія
Матеріал підготовлений  
Яною Франчекайте, м. Донецьк, 
 Донецький округ

 Сестрі Людмилі Бірюковій 79 років. 
Вона познайомилася з місіоне-

рами 4 роки тому. Тоді до неї додому 
прийшли сестра Карташова, місіо-
нерка повного дня, і сестра Людмила 
Єльяшевич, яка служила на коротко-
строковій місії. Адресу Людмили Бі-
рюкової вони дізналися від чоловіка, 
який звернувся до них на вулиці. Він 
сказав, що його матері буде цікаво зу-
стрітися з ними. Це була несподівана 
пропозиція, але місіонерки не відмо-
вилися від неї і пішли на зустріч.

Людмила уважно слухала місі-
онерські уроки й охоче брала в 
них участь. Коли мова зайшла про 
хрищення, жінка вирішила поради-
тися з рідними, однак ті були проти 
і Людмила відмовилась від свого 
наміру охриститися.

Місіонерські бесіди закінчилися, 
але не закінчилася дружба двох Люд-
мил. Сестра Єльяшевич, яка на той 
час вже закінчила своє місіонерське 
служіння, продовжувала підтриму-
вати дружній зв’язок з подругою. У 
2014 р., коли в Донецьку стало не-
спокійно, зв’язок між ним на певний 
час перервався, оскільки Людмила 
Єльяшевич поїхала у Маріуполь. 
Ось туди й подзвонила їй подруга, 
повідомивши, що хоче охриститися. 
Місіонерів повного дня у місті вже не 
було, тому проведення бесід відно-
вила Людмила Єльяшевич. Співбесіду 
перед хрищенням проводив прези-
дент нової філії Олександр Чабан. 
Хрищення відбулося на квартирі 
у Людмили. Її охристили у ванні. 
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У ванну кімнату сестра Людмила 
увійшла з паличкою, з якою вже 
давно не розлучалася через хворобу 
ніг. Після хрищення Людмила Єлья-
шевич сказала своїй новонаверненій 
сестрі, що у водах хрищення багато 
хто зцілюється від своїх недугів. Люд-
мила без жодних сумнівів залишила 

паличку й пішла в кімнату, де на неї 
чекали гості й син Ігор. Він помітив, 
що його мама була без палички, і 
дуже здивувався. Відтоді сестра Люд-
мила рухається самостійно. До неї й 
далі приходить її подруга, проводить 
з нею уроки та підтримує її духовно. 
На їхніх зустрічах часто буває сусідка 

Хрищення  
Людмили  
Бірюкової (друга 
справа). Людмила 
Єльяшевич зліва 
від подруги.

С Т А Р А Є М О С Я  Б У Т И 
С Х О Ж И М И  Н А  І С У С А

Віра без діл—мертва
Ліза В., Житомирська філія,  
Київська Українська місія

Якось у нас в школі був 
урок про міфи, і вчи-

тель попросив усіх учнів 
принести книгу з міфами. 
Одна з частин уроку 
була присвячена Біблії. Я 
принесла дитячу Біблію. 
Коли підійшла моя черга 
виступити на уроці, я 
відразу ж сказала, що Біблія—це не міф, а 
реальність. Після уроку моя однокласниця 
зацікавилась цією книгою, і я їй подарувала 
її. Після того як вона прочитала дитячу Бі-
блію, я запропонувала їй Книгу Мормона, 
але без малюнків. І вона із задоволенням 
взяла її й прочитала.

Я стараюся скрізь розповідати про Ісуса 
Христа та про Його істинне вчення, яке Він 
дав нам. Я знаю, що віра без діл мертва. 
Ісус ходив і не тільки проповідував, але 
й допомагав людям. Я допомагаю по 
господарству не тільки вдома, батькам, 
сестрам, але і сусідкам- бабусям. У селі 
багато важкої роботи. Я вчуся бути схо-
жою своїми справами на Ісуса Христа. ◼

Ліза В.

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

Людмили, з якою та охоче ділиться 
своїми свідченнями.

Щире християнське служіння 
ближньому може з часом пере-
творитися на міцну дружбу. Про 
це згадував старійшина Баллард: 
“Через нашу сердечну доброту і 
служіння ми можемо подружитися 
з тими, кому служимо. Із цієї дружби 
приходить краще розуміння на-
шої відданості євангелії і бажання 
більше дізнатися про нас” (старій-
шина М. Рассел Баллард, “Знаходити 
радість у милосердному служінні”, 
Ліягона, трав. 2011, с. 48). ◼

“Отак ваше світло нехай  
світить перед людьми”
Анастасія В., Житомирська філія, Київська Українська місія

У Священних Писаннях сказано, що 
Христос—світло для нас, а ми—

світло для світу. В Євангелії від Матвія 
5:14–16 сказано: “Ви світло для світу. 
Не може сховатися місто, що стоїть 
на верховині гори. І не запалюють 
світильника, щоб поставити його під 
посудину, але на свічник,—і світить 
воно всім у домі. Отак ваше світло не-
хай світить перед людьми, щоб вони 
бачили ваші добрі діла, та прослав-
ляли Отця вашого, що на небі”.

Одного разу, шукаючи в Біблії відпо-
відь на своє запитання, я звернула увагу  
на ці вірші й вони стали для мене улю-
бленими. Дійсно, ми на виду і відріз-
няємося від інших—наша віра і вчинки, 
які ми робимо, керуючись нашими 
принципами, роблять нас особливими.

Коли я навчалася у п’ятому класі, 
мені хотілося бути схожою на своїх 
однокласниць: бути яскравою, кра-
сивою, виділятися з натовпу, мати 
багатьох друзів. Батьки мені порадили 
залишатися самою собою і нікого 

із себе не вдавати, 
та я не розуміла їх і 
залишалася при своїй 
думці. Але, копіюючи своїх однолітків, 
я ставала тільки гіршою. Я думала, 
що в мене є друзі, але, як виявилось, 
багато хто дружив зі мною лише з 
якоїсь вигоди для себе, а коли мені 
була потрібна їхня допомога, вони 
відверталися від мене.

В якийсь момент я відчула себе 
наївною й нерозумною. Проаналі-
зувавши ситуацію, я стала шукати 
відповідь на запитання: “Що ж мені 
робити?” Я дізналася: якщо поставити 
якесь запитання Господу, то відповідь 
можна знайти завдяки вивченню Свя-
щенних Писань. Якось, поїхавши у храм 
зі своєю сім’єю, я поставила Йому своє 
запитання і, дійсно, отримала на нього 
відповідь. Прочитавши ці вірші, я зро-
зуміла своє завдання: мені потрібно 
старатися йти за Спасителем і тоді я 
зможу бути світлом для інших людей 
та хорошим прикладом. ◼
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Анастасія В.
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Місіонерське служіння—це час  
навчання і духовного зростання
Віра Бондарчук, Броварська філія, Київський Український кіл

 Служіння в якості місіонера пов-
ного дня чимось подібне до нашої 

земної місії. Ми також “вилітаємо” з 
дому Небесного Батька, проходимо 
свій шлях і в певний момент повинні 
знову повернутися додому, в обійми 
люблячих Небесних Батьків. І від 
того, наскільки успішною була наша 
земна місія і чи багато уроків ми 
засвоїли, залежить наше майбутнє. 
Місіонерське служіння—це час нав-
чання і духовного зростання. Хоті-
лося б розказати про кілька уроків, 
які я отримала під час своєї місії.

Урок перший. Раніше у мене 
було дуже багато справ і багато ме-
тушні; я постійно кудись поспішала 
і, прокинувшись вранці, відразу ж 
думала про те, що я повинна встиг-
нути зробити в той день. Зараз у 
мене справ не менше, але я стала 
просити допомоги у Небесного 
Батька, щоб правильно поставити 
пріоритети. На місії я навчилась 
кожний день починати із вивчення 
Священних Писань. Моя місія за-
кінчилась у 2007 році, але відтоді я 
не змінила цієї звички. І тепер мені 
стало очевидним, що вранішнє ви-
вчення Писань допомагає приймати 
правильні рішення протягом дня.

Урок другий. У дитинстві я 
любила слухати різні історії від своєї 
бабусі. Одного разу вона розповіла 
мені притчу про те, як мандрівники 
зустріли на своєму шляху красиву, 
гарно вбрану молоду дівчину. Але, 
придивившись, вони помітили, 
що все її тіло було зраненим. Вони 
запитали, що з нею сталося, і дівчина 

пояснила. Звали її Неділя, а рани її—
від інструментів, за допомогою яких 
люди виконують в цей день роботу. 
Вони беруть в руки сапу, щоб пропо-
лоти грядки, і ось на її тілі з’являється 
рана; сокиру, щоб нарубати дров, 
—ще одна рана; ніж, щоб нарізати 
овочі,—і знову рана. Ця історія була 
для мене наочним прикладом того, 
як важливо зберігати Суботній день 
у святості. На місії мені було легко 
виконувати цю заповідь, але коли я 
повернулась додому, у мене поча-
лась перевірка того, як я дотримуюсь 
в житті цього принципу, про який так 
багато говорила, навчаючи інших.

Члени моєї сім’ї не належать до 
Церкви, і вони не розуміють, чому 
я нічого не купляю в неділю. Вони 
навіть просили мене показати їм, 
де в Книзі Мормона можна поба-
чити конкретну фразу—“нічого не 
купуйте в неділю”. Я розказувала їм 
про Суботній день, однак головний 
аргумент для них—як я сама свячу 
Суботній день. Звичайно ж, у мене 
були спокуси, але коли я не піддава-
лась їм, мені ставало легко. Недавно, 
перебуваючи на відпочинку разом 
із сестрою, я почула від неї пропо-
зицію купити необхідні на неділю 
продукти в суботу. І це принесло 
мені велику радість.

Урок третій. На місії досить 
часто отримуєш відповіді на свої 
питання, відповідаючи на питання 
своїх слухачів. Ще до свого хри-
щення у мене було питання, чому 
смерть приходить в життя людей так 
несподівано, руйнуючи наші плани, 

забираючи навіть маленьких дітей. Я 
думала, що з кожним роком людина 
стає все менш щасливою, тому що 
все більше дорогих їй людей завер-
шують свій земний шлях. На місії я 
зрозуміла, що для Небесного Батька 
немає розділення між народженням, 
земним життям і смертю, тому що 
наше народження в земному тілі—це 
перехід з одного буття в інше буття, 
те саме можна сказати і про смерть. 
Важко розлучатися з рідними, але 
наша розлука—лише на час. Запеча-
тувальна сила священства дає можли-
вість бути з нашими сім’ями вічно. Це 
знання наповнює моє серце справж-
ньою радістю.

Урок четвертий. Після місії, коли 
мене запитують, чи вірю я в Небес-
ного Батька, в Ісуса Христа, в те, що 
Джозеф Сміт був пророком, і в те, 
що зараз на землі є живий пророк, 
я відповідаю, що я не просто вірю 
в це, я знаю це силою Святого Духа.

Мене дуже засмучує, коли я ді-
знаюсь, що люди втрачають своє 
свідчення. Якось в метро я поба-
чила жінку, яка йшла вгору по ес-
калатору, який рухався вниз. Вона 
робила кроки, але залишалася на 
місці, поки чергова не пояснила їй, 
що треба спуститися вниз і стати на 
інший ескалатор. Тоді я подумала, 
що в подібній ситуації опиняємося 
й ми, коли не рухаємося вперед і 
не докладаємо сил. Нам потрібно 
зрозуміти і запам’ятати, що наші 
зупинки—це переміщення вниз.

Для себе я вирішила: незалежно 
від того, в якому напрямку буде 
рухатися світ, я знаю, в якому на-
прямку повинна рухатися я, щоб 
просуватися вперед вузьким і пря-
мим шляхом. І в цьому спадок мого 
служіння на місії буде впливати на 
мене, якщо я не буду зупинятися. ◼


