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Про цей посібник
Уроки цього посібника організовано у блоки, в 
яких відображено основні вчення відновленої 
євангелії Ісуса Христа. Кожний урок зосереджено 
на запитаннях, які можуть виникати у молоді, і на 
доктринальних принципах, які можуть допомогти 
їм знайти відповіді. Уроки складено так, щоб допо-
могти вам підготуватися духовно через самостійне 
опанування учень, а потім спланувати способи, 
якими ви допоможете молодим чоловікам глибоко 
їх засвоїти.

Навчальні плани
Для кожної доктринальної теми, переліченої в змі-
сті, є більше навчальних матеріалів, ніж ви зможе-
те використати протягом місяця. Нехай натхнення 
від Духа і запитання й інтереси молодих чоловіків 
направляють вас, коли ви приймаєте рішення, на 
чому саме наголосити в цьому блоці і як довго роз-
глядати якусь тему.

Мета навчальних планів полягає не в тому, щоб 
вказувати, що вам казати і робити на уроці. Вони 
призначені допомогти вам самим засвоїти вчення 
і підготувати умови для навчання, адаптовані до 
потреб молодих чоловіків, яких ви навчаєте.

Підготуйтеся духовно
 Щоб допомогти молодим чоловікам засвоїти 
принципи, що містяться в цих навчальних пла-
нах, ви повинні самі розуміти їх і жити за ними. 
Вивчайте Писання та інші матеріали з цих нав-
чальних планів, шукайте висловлювання, історії 
або приклади, що можуть бути особливо доречни-
ми або надихаючими для молодих чоловіків, яких 
ви навчаєте. Потім скористайтеся навчальними 
планами, щоб допомогти молодим чоловікам 
самим зрозуміти істини, здобути свідчення про 
них і жити відповідно до того, що вони вивчили.

 Радьтеся разом
Радьтеся з президентством кворуму та з іншими 
вчителями й провідниками у тому, що стосується 
молодих чоловіків у вашому кворумі. Які запитан-
ня та потреби мають молоді чоловіки? Що вони 
дізнаються за інших обставин- - - вдома, в семінарії, 
на Недільній школі? Як це впливатиме на вашу 
підготовку? (Якщо під час цих обговорень підніма-
лася делікатна інформація, будь ласка зберігайте її 
конфіденційність).

Більш докладно в режимі он- лайн
Ви можете знайти додаткові матеріали та ідеї для 
навчання кожного з цих уроків на lds.org/youth/
learn. У цих он- лайн уроках ви знайдете:

• Посилання на найостанніші вчення живих про-
років, апостолів та інших провідників Церкви. 
Ці посилання регулярно оновлюються, тому 
звертайтеся до них часто.

•  Посилання на відео, зображення та інші медіа, 
які ви можете використати, аби підготуватися 
духовно і навчати молодь.

• Відео, які демонструють приклади ефективного 
навчання для покращення вашої здатності допо-
магати молоді ставати наверненими.
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Порядок денний зборів кворуму

Головуючий  Дата 

Ведучий (член президентства кворуму)  

Присутній на раді
член президентства кворуму

Проводьте обговорення поточних справ (заходів, подій, доручень, нагод служити)

  

 

Навчайте обов’язкам (пояснюйте і радьтеся про те, як виконувати обов’язки священства)

  

 

Запрошуйте ділитися (Який досвід мають члени кворуму? На які євангельські принципи вони звернули 
увагу і навчилися з них? Про що вони дізнаються, виконуючи програму “Обов’язок перед Богом”? Який 
досвід вони мали, служачи іншим?)

  

 

Навчайтеся разом
порадник кворуму або член кворуму

Цього тижня обговорюється євангельська тема:  

Учитель:   

Візьміть зобов’язання діяти
член президентства кворуму

• Діліться свідченням про те, що ви засвоїли.
• Запрошуйте членів кворуму жити за принципами, які вони засвоїли разом, і готуватися до зборів 

наступного тижня.
• Як скеровує Дух:
• Діліться своїми враженнями щодо обговорених принципів.
• Поділіться своїм планом дій, виходячи з того, що вивчили, і запросіть членів кворуму поділитися їхніми 

планами.
• Запросіть членів кворуму підготуватися до обговорення наступного тижня.

Заключна молитва:  
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Ми віримо в Бога, Вічного Батька, і в Його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа” 
(Уложення віри 1:1).

Навчальні плани цього блоку допоможуть молодим чоловікам розуміти істинну 
природу членів Божества і ролі кожного у виконанні плану спасіння Небесного 
Батька. Це знання допоможе їм краще зрозуміти їхню власну божественну сут-
ність і мету, як синів Бога.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як мені пізнати мого Небесного Батька? (Обов’язок перед Богом)
Що ми знаємо про природу Божества?
Чому Ісус Христос важливий в моєму житті?
Які ролі у Святого Духа?
Хто я і ким я можу стати?

Нотатка для вчителя

Протягом викладання цього блоку, ви можете мати бажання нагадати молодим 
чоловікам, що імена Божества священні (див. УЗ 63:61). Заохочуйте їх використо-
вувати ці імена з благоговінням та повагою.

Січень: Божество
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Молися і вивчай Писання”, сс. 14–15, 38–39, 62–63

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68
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СІЧЕНЬ: БОЖЕСТВО

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як мені пізнати мого 
Небесного Батька?
Небесний Батько любить нас і хоче, щоб ми наблизилися до Нього. Він 
дав нам можливість молитися Йому і пообіцяв, що чутиме наші молитви 
й відповідатиме на них. Ми також можемо пізнати Його, коли вивчаємо 
Писання і слова пророків останніх днів, та коли намагаємося стати більш 
схожими на Нього, виконуючи Його волю.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи Писання та інші матеріали стосовно пізнання Небесного Батька, 
знаходьте те, що допоможе молодим чоловікам відчути, що їх Батько на Небе-
сах любить їх і хоче, щоб вони наблизилися до Нього.

Іван 17:3 (Пізнання Небесного Батька 
та Ісуса Христа веде до вічного життя)

1 Івана 2:3–5 (Ми пізнаємо Бога, 
коли дотримуємося Його заповідей)

1 Івана 4:7–8 (Любов до інших допо-
магає нам пізнати Бога)

2 Нефій 32:9; Енош 1:1–7; Алма 
34:17–28; 37:37 (Молитва може допо-
могти нам наблизитися до Небесно-
го Батька)

Мосія 4:9–12 (Цар Веніямин пояс-
нює, як зростати у знанні про Бога)

Мосія 5:13 (Служіння Богу допома-
гає нам краще пізнати Його)

Алма 30:44 (Все вказує на те, що Бог є)

УЗ 88:63 (Якщо ми наближатимемося 
до Бога, Він наближатиметься до нас)

M. Рассел Баллард, “Батьки та сини: 
чудові стосунки”, Ensign або Ліяго-
на, лист. 2009, сс. 47–50

Виконання програми “Мій обов’язок 
перед Богом” (2010), 14–15, 38–39, 62–63

Відео:  “Мій Oбов’язок перед Богом”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Поміркуйте про свої сто-
сунки з Небесним Бать-
ком. Коли ви відчували 
себе найближче до Нього? 
Що ви робили такого, що 
дозволило вам відчути 
себе ближче до Нього?

Що можуть робити моло-
ді чоловіки, щоб наблизи-
тися до Бога? Наскільки 
добре вони виконують 
це? Що ви можете зро-
бити, щоб допомогти їм 
зміцнити їхню віру в Бога 
і свідчення про Нього?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка додати одне слово, щоб 
створити речення, яке підсумовує 
урок з минулого тижня. Напишіть 
їхнє речення на дошці.

• З дозволу єпископа запросіть 
батька одного з членів кворуму 
поділитися своїми почуттями щодо 

батьківства. Він може розповісти про 
те, які почуття він має до свого сина, 
чого, як він сподівається, його син 
досягне у житті, і як він може допома-
гати йому досягти успіху. Попросіть 
молодих чоловіків порівняти те, що 
сказав цей батько, з тим, які почуття 
має до них Батько на Небесах.

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти кожному молодому чоловіку навчитися регу-
лярно молитися і вивчати Писання особисто. Відведіть молодим чоловікам 
на зборах кворуму час, щоб написати їхні плани в путівниках Обов’язок перед 
Богом. Заохотьте їх поділитися один з одним своїми планами, а під час май-
бутніх зборів кворуму запросіть їх поділитися тим, як особиста молитва і 
вивчення Писань зміцнюють їхні стосунки з Богом.

• До планів щодо виконання 
програми “Обов’язок перед Богом” 
молоді чоловіки можуть включити 
плани стосовно особистого вивчен-
ня Писань. Цей урок можна добре 
використати для того, щоб молоді 
чоловіки розповіли, які саме плани 
вони склали, і що вони дізналися під 
час самостійного вивчення Писань 
(див. Обов’язок перед Богом, 14–15, 
38–39, 62–63). За потребою, вони 
також можуть відкорегувати свої 
плани. Попросіть молодих чоловіків 
розповісти, як їхні звички молитися 
і вивчати Писання, допомогли їм 
покращити свої стосунки з їхнім 
Небесним Батьком.

• Попросіть молодих чоловіків 
згадати добре відому їм людину. Що 
вони робили, щоб краще пізнати цю 

людину? Спитайте, у чому, на їхню 
думку, полягає різниця між пізнан-
ням Небесного Батька і знанням про 
Нього. Напишіть на дошці наступні 
посилання на Писання і попросіть 
молодих чоловіків ознайомитися 
з ними і визначити, як ми можемо 
пізнати Небесного Батька краще: 
1 Івана 2:3–5; 4:7–8; Мосія 4:9–12; 
5:13; Алма 30:44. Запросіть молодих 
чоловіків поділитися тим, про що 
вони дізналися, і яким чином вони 
відчули, що наблизилися до Небес-
ного Батька, дотримуючись порад з 
цих уривків з Писань.

• Покажіть їм відео “Мій Oбов’язок 
перед Богом” і дайте завдання моло-
дим чоловікам виявити, як наведені 
у відео життєві ситуації допомогли 
молодим чоловікам та іншим людям 

Підказка для вчителя

Заохочення молодих чоло-
віків установити звичку 
регулярно молитися і 
вивчати Писання може 
бути найбільш ефектив-
ним способом допомогти 
їм зміцнити свої стосунки 
з Небесним Батьком.
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив Своїх 
учнів, молився за них і 
постійно служив їм. Він 
знаходив можливості 
бути з ними і виявляти 
Свою любов. Він знав, 
чим вони цікавляться, 
їхні сподівання й бажан-
ня і те, що відбувалося в 
їхньому житті. Знаходьте 
способи виявляти свою 
любов молодим чолові-
кам і допомагайте їм від-
чувати і знати, наскільки 
сильно їхній Батько на 
Небесах також любить їх.

краще пізнати Небесного Батька. 
Попросіть молодих чоловіків поді-
литися їхніми думками про те, як 
виконання їхнього обов’язку перед 
Богом допомагає їм зміцнювати свої 
стосунки з Ним.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати три поради старійшини 
М. Рассела Балларда синам, згадані 
ним у його виступі “Батьки та сини: 
чудові стосунки” (або показати 
відео “Батьки та сини”). Коли вико-
нання однієї з цих порад допомогло 
їм відчути себе ближчими до їхніх 
батьків? Попросіть їх висловити-
ся щодо способів, як вони можуть 
застосовувати пораду старійшини 
Балларда у своїх стосунках з їхнім 
Небесним Батьком.

• Обговоріть способи, у які молоді 
чоловіки спілкуються з іншими сьо-
годні. Як ми спілкуємося з Небес-
ним Батьком? Як Він спілкується з 
нами? Що ми можемо робити, щоб 
покращити своє спілкування з Ним? 
Попросіть усіх молодих чоловіків 
прочитати один з наступних ури-
вків з Писань стосовно молитви: 
2 Нефій 32:9; Енош 1:1–7; Алма 
34:17–28; 37:37. Попросіть членів кво-
руму поділитися тим, про що вони 
дізналися. Який існує взаємозв’язок 
між молитвою і пізнанням Небесно-
го Батька? Запропонуйте молодим 
чоловікам відкрити їхні путівники 
Обов’язок перед Богом на сторінці 
15 (диякони), 39 (вчителі), або 63 
(священики) і скласти плани щодо 
покращення щоденних молитов.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогод-
ні. Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони, як 
можуть пізнати Небесного Батька? Чи виникли у них якісь нові запитання? 
Чи варто буде приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми планами щодо 
покращення особистих молитов.

• Заохотити молодих чоловіків 
виконувати складені ними сьогодні 
плани і бути готовими розповісти 

під час майбутніх зборів кворуму 
про те, як виконання цих планів 
покращило їхні стосунки з Небес-
ним Батьком.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу M. Рассела Балларда, “Батьки та 
сини: чудові стосунки”, Ensign або Ліягона, лист. 
2009, сс. 47–50

Я вірю, що ви, носії Ааронового священства, 
виконуючи ці три прості поради, можете зробити 
стосунки зі своїм батьком навіть ще кращими, ніж 
вони є зараз.

Перша, довіряйте своєму батькові. Він не є доско-
налим, але він любить вас і ніколи не зробить 
нічого, що не слугувало би якнайкраще вашому 
благу. Тож говоріть з ним. Діліться своїми дум-
ками і почуттями, мріями і побоюваннями. Чим 
більше він знає про ваше життя, тим краще зможе 
розуміти ваші проблеми і давати добрі поради. 
Коли ви довіряєте своєму татові, він відчуватиме 
відповідальність за цю довіру і намагатиметься 
старанніше, ніж будь-коли, зрозуміти і допо-
могти. Як ваш батько, він має право отримувати 
натхнення задля вас. Його поради вам будуть 
щирими словами людини, яка знає і любить вас. 
Ваш тато прагне понад усе, щоби ви були щасли-
вими і успішними, тож чому б вам не довіритися 
такій людині? Хлопці, довіряйте своєму татові.

Друга, цікавтеся життям свого батька. Запитуй-
те в нього про його роботу, інтереси та цілі. Як 
він вирішив обрати саме цей фах? Яким він був 

у вашому віці? Як він познайомився з вашою 
мамою? Коли ви більше дізнаєтеся про нього, то 
побачите, що знання про події його життя допо-
магають вам краще розуміти, чому він реагує 
саме так. Спостерігайте за своїм татом. Дивіться, 
як він ставиться до вашої мами. Дивіться, як він 
виконує свої церковні покликання. Спостерігайте, 
як він спілкується з іншими людьми. Вас здивує, 
як багато ви дізнаєтеся про нього, лише тільки 
спостерігаючи за ним і дослухаючись до нього. 
Подумайте, що ви не знаєте про нього, і дізнайте-
ся. Ваша любов до нього, захоплення і розуміння 
зростатимуть завдяки тому, що ви дізнаєтеся. 
Хлопчики, цікавтеся життям свого тата.

І третя, звертайтеся до свого батька за порадами. 
Будьмо чесними: він, ймовірно, даватиме вам пора-
ди незалежно від того, звертатиметесь ви до нього 
чи ні, але набагато краще спрацьовує, коли ви 
звертаєтеся за ними! Просіть у нього порад щодо 
церковних заходів, занять, друзів, школи, побачень, 
спорту чи інших хобі. Просіть у нього поради 
щодо ваших церковних доручень, підготовки до 
місії, рішень або вибору, що постають перед вами. 
Ніщо краще не демонструє поваги до іншої люди-
ни, ніж прохання у неї поради, оскільки прохаючи 
про пораду, ви в дійсності кажете: “Я поважаю твої 
знання і досвід, і ціную твої думки і пропозиції”. 
Батькові приємно це чути від свого сина.
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СІЧЕНЬ: БОЖЕСТВО

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що ми знаємо про природу 
Божества?
Божество складається з Бога Вічного Батька, Спасителя Ісуса Христа і Свя-
того Духа. Хоча члени Божества є окремими істотами з окремими ролями, 
Вони єдині в меті. Вони досконалим чином об’єднані у виконанні плану 
спасіння Небесного Батька.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим, за відчу-
тим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Буття1:26–27 (Нас створено за подо-
бою Бога)

Матвій 3:13–17 (Кожний член Боже-
ства проявив себе під час хрищення 
Христа)

Іван 17:21; УЗ 20:28 (Члени Божества 
поєднані в одне)

Дії 7:55–56; Джозеф Сміт—Історія 
1:14–17 (Степан і Джозеф Сміт бачи-
ли Батька і Сина як окремих істот)

УЗ 130:22–23 (Батько і Син мають 
фізичні тіла; Святий Дух не має)

Уложення віри 1:1 (Ми віримо у 
трьох членів Божества)

Бойд К. Пекер, “Свідчення”, Ensign 
або Ліягона, трав. 2014

Джеффрі Р. Холланд, “Єдиний 
Бог правдивий та Ісус Христос, що 
послав Він Його”, Ensign, чи Ліягона, 
лист. 2007 р., сс. 40–42

Крістоффель Голден мол., “Батько і 
Син”, Ensign або Ліягона, трав. 2013, 
сс. 99–101

“Бог Батько”, “Святий Дух”, “Ісус 
Христос”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
74–76, 81–84, 87–89

Відео: “Відновлення”; див. також 
Doctrine and Covenants Visual Resources 
DVD

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як розуміння Божества 
допоможе вам знати, хто 
ви? Як наше знання про 
Божество відрізняється 
від вчень інших релігій?

Як розуміння природи 
Божества допоможе 
молодим чоловікам?



8

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Запросіть члена кворуму прийти 
на збори кворуму готовим виступи-
ти з двохвилинним оглядом того, що 
він дізнався на минулому уроці.

• Запросіть молодих чоловіків розі-
грати сценку і показати, як би вони 

навчали когось, хто не належить до 
нашої віри, про трьох різних членів 
Божества. Які уривки з Писань вони 
б для цього використали? Чому, 
за їхніми відчуттями, це знання 
настільки важливе?

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти природу 
Божества. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він міг 
би робити це у рамках виконання 
свого плану в програмі “Обов’язок 
перед Богом”, вивчати і навчати про 
Божество (див. “Розумій вчення” сс. 
18, 42 або 66).

• Прочитайте усім кворумом 
описання старійшини Джеффрі Р. 
Холланда вірувань інших христи-
янських конфесій про Божество (з 
його виступу “Єдиний Бог прав-
дивий, та Ісус Христос, що послав 
Він Його”). Покажіть молодим 
чоловікам сцену Першого видіння 
у відео “Відновлення” або покажіть 
зображення Першого видіння (див. 
Альбом “Євангелія в мистецтві”, с. 
90). Що дізнався Джозеф про Боже-
ство? Наскільки відрізнялося те, 
що він дізнався, від вірувань інших 
християн? Чому здобуте ним знання 
важливе? Як, на думку молодих 
чоловіків, цей досвід змінив уявлен-
ня Джозефа про самого себе?

• Запросіть молодих чоловіків 
дослідити один з уривків з Писань, 
вказаних у цьому навчальному пла-
ні, і визначити, що вони дізналися 
про Божество. Запросіть їх поділи-
тися тим, чого ці вірші навчають їх 
про їхню божественну сутність. Як 
це знання впливає на їхній щоден-
ний вибір?

• Напишіть на дошці три заголовки: 
“Є три члени Божества”, “Члени 
Божества поєднані як одне” і “Небес-
ний Батько та Ісус Христос мають 
фізичні тіла”. Напишіть на малень-
ких картках посилання з Писань 
про Божество (подібні до вказаних у 
цьому навчальному плані). Попросіть 
молодих чоловіків по черзі вибирати 
картку, читати уривок вголос і запи-
сувати посилання під відповідним 
заголовком на дошці (деякі уривки 
можуть підходити не лише до одного 
заголовку). Як знання цих істин 
про Божество благословляє моло-
дих чоловіків? Заохочуйте молодих 

Підказка для вчителя

Ви можете використати 
навчальні вправи з цього 
розділу, щоб визначи-
ти, що молоді чоловіки 
вже знають про вчення, 
і що їм ще слід засвоїти. 
Будьте готові адаптувати 
план вашого уроку, щоб 
за необхідності задоволь-
нити їхні потреби.
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чоловіків зберігати перелік цих 
посилань у своїх Писаннях, щоб вони 
могли скористатися ним, навчаючи 
когось про Божество.

• Поділіть кворум на три групи і 
дайте кожній групі завдання дізна-
тися про одного члена Божества, 
прочитавши про Нього у довіднику 
Стійкі у вірі (див. сс. 12–14, 53–55 
та 124–126) або у виступі президен-
та Бойда К. Пекера “Свідчення”. 
Виділіть групам достатньо часу на 
те, щоб навчати решту кворуму 
про характерні якості і ролі їхнього 

члена Божества. Дозвольте кожній 
групі навчати решту кворуму.

• Розділіть один з виступів генераль-
ної конференції, запропонованих у 
цьому навчальному плані, на менші 
сегменти. Дайте по сегменту кож-
ному члену кворуму (або групі, в 
залежності від чисельності кворуму). 
Напишіть на дошці “Що ми знаємо 
про Божество?” Запросіть молодих 
чоловіків використати виступи, щоб 
знайти їхні відповіді і поділитися 
ними. Чому важливо знати істинну 
природу Божества? (див. Іван 17:3).

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи краще вони розуміють 
природу Божества? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде 
приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Принести своє свідчення про 
членів Божества і висловити свою 
вдячність за істини про Них, віднов-
лені через Джозефа Сміта.

• Запросити членів кворуму поді-
литися з кимось істинами, які вони 
засвоїли сьогодні на зборах кворуму.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив запи-
тання, які викликали в 
оточуючих серйозні роз-
думи і глибокі почуття. 
Він виявляв щиру зацікав-
леність в їхніх відповідях 
і тішився, коли вони вияв-
ляли віру. Він давав їм 
можливості ставити свої 
запитання і слухав про 
їхній досвід. Які запитан-
ня могли б поставити ви, 
щоб допомогти молодим 
чоловікам мати глибокі 
почуття щодо Божества? 
Як ви можете виявити під 
час уроку свою зацікавле-
ність їхніми відповідями?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Джеффрі Р. Холланда “Єдиний 
Бог правдивий та Ісус Христос, що послав Він Його”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2007, сc. 40–42

Тож будь-яка критика щодо відмови Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів розділяти сучасний 
погляд християнства на Бога, Ісуса і Святого Духа 
не стосується нашого ставлення до Христа, а ско-
ріше є визнанням (мушу додати, справедливим), 
що наш погляд на Божество розходиться з пост-
Новозавітною християнською історією і повер-
тається до вчення Самого Ісуса. Доречним буде 
сказати кілька слів про пост-Новозавітну історію.

У 325 році н.е. Римський імператор Костянтин 
зібрав Нікейський собор, щоб вирішити, серед 
іншого, назріле питання приписуваній Богові 
“трійці в єдності”. Плід пристрасних суперечок 
служителів, філософів і сановників духовенства 
(після ще 125 років і трьох великих соборів) [Кон-
стантинопольського—381 р. н. е. Ефеського—431 
р. н. е. Халкідонського–451 р. н. е. ] отримав назву 
Нікейський символ віри, а із зміненими формулю-
ваннями, доданими пізніше,—Афанасівський сим-
вол віри. Ця еволюція та редакції символів віри, а 
також інші, прийняті протягом століть, описували 

Батька, Сина і Святого Духа як абстрактних, абсо-
лютних, трансцендентних, іманентних; як єдине 
єство, одвічне і непізнаване, без тіла, кінцівок та 
емоцій, що існує поза простором і часом. За цими 
символами віри всі три члени є різними особами, 
але єдиною істотою, і це часто зветься “містерією 
трійці”. Вони—три різні особи, але не три Бога, а 
один. Усі три особи є незбагненними, однак вони 
є одним незбагненним Богом.

Ми погоджуємося з нашими критиками принайм-
ні в цьому—що такі формулювання Божества є 
насправді незбагненними. Якщо церкві було нав’я-
зано таке заплутане визначення Бога, хіба дивно, 
що один монах у IV столітті вигукнув: “Горе мені! 
Вони забрали від мене мого Бога, . . . і я не знаю, 
кому поклонятися і до кого звертатися!” [Цитова-
но з Owen Chadwick, Western Asceticism (1958), 235.] 
Як нам довіряти, поклонятися Тому і любити Того, 
Хто є незбагненним і непізнаваним, не кажучи 
вже про те, як прагнути бути таким, як Він?! Як 
щодо молитви Ісуса Своєму Батькові Небесному, 
що “життя ж вічне—це те, щоб пізнали Тебе, єдино-
го Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти 
Його”? [Іван 17:3; курсив додано.]
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СІЧЕНЬ: БОЖЕСТВО

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому Ісус Христос важливий в 
моєму житті?
Ісус Христос був обраний стати нашим Спасителем. Його Спокута уможли-
влює наше воскресіння, покаяння і прощення, щоб ми могли повернутися в 
присутність нашого Небесного Батька. Крім того, що Він спас нас від наших 
гріхів, Спаситель також пропонує нам мир і силу в часи випробувань. Він 
показав нам досконалий приклад, а Його вчення є фундаментом щастя у 
цьому житті і вічному житті у світі прийдешньому.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що може допомогти 
вам навчати молодих чоловіків розуміти, чому Ісус Христос важливий для них?

Матвій 10:1 (Ісус Христос дав Своїм 
апостолам силу священства)

Іван 6:38 (Ісус Христос прийшов вико-
нати волю Свого Небесного Батька)

Іван 8:12; 3 Нефій 11:11 (Ісус Христос 
є світлом і життям світу)

Іван 14:6 (Ісус Христос—це дорога, 
правда і життя)

2 Нефій 2:3–9; 9:5–12 (Легій та Яків 
свідчать про Спокуту Ісуса Христа)

3 Нефій 27:14–16 (Ісус Христос спа-
сає нас від гріха і смерті через Його 
Спокуту)

3 Нефій 27:27 (Ісус Христос—наш 
приклад)

“Живий Христос: Свідчення апосто-
лів”, Ліягона, квіт. 2000, сс. 2–3 (див. 
також Стійкі у вірі, сс. 87–89; або 
Обов’язок перед Богом, с. 106)

Хосе А. Тейксейра, “Шукати Госпо-
да”, Ensign або Ліягона, трав. 2015, 
сс. 96–98

Даллін Х. Оукс, “Вчення Христа”, 
Ensign чи Ліягона, лист. 2011, сс. 
90–93

Джеффрі Р. Холланд, “Перша вели-
ка заповідь”, Ensign чи Ліягона, лист. 
2012, сс. 83- 85

Відео:  “Повернені”, “#Алілуя—
Великоднє послання про Ісуса 
Христа”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 

Чому Ісус Христос є 
важливим для вас? Як Він 
вплинув на ваше життя?

Чому важливо, щоб 
молоді чоловіки розумі-
ли ролі Ісуса Христа? Як 
ви можете допомогти їм 
відкрити Його важливість 
в їхньому житті?
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або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці одне або кіль-
ка запитань, щоб допомогти моло-
дим чоловікам повторити засвоєне 
минулого тижня.

• Запросіть молодих чоловіків знай-
ти тему “Ісус Христос” у Путівнику 
по Писанням і переглянути перелік 

слів, вказаних під цією темою. Попро-
сіть їх знайти слова і фрази, які опи-
сують ролі Христа і Його місію. Що 
вони дізналися про Ісуса Христа після 
перегляду цього списку? Що вони від-
чувають щодо Нього, переглянувши 
те, що Він для нас зробив?

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, чому Ісус 
Христос важливий в їхньому житті. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть членів кворуму перег-
лянути виступ старійшини Хосе 
А. Тейксейри “Шукати Господа” і 
знайти благословення, які старій-
шина Тейксейра обіцяє тим, хто 
шукає Ісуса Христа. Запросіть їх 
поділитися тим, що вони знайшли у 
виступі, і розповісти про те, що вони 
особисто роблять, аби Спаситель 
відігравав важливу роль в їхньому 
повсякденному житті. Під час цього 
обговорення ви також разом можете 
розглянути прості звички, які про-
понує набути старійшина Тейксейра 
у своєму виступі. Запросіть молодих 
чоловіків поставити ціль використа-
ти одну з пропозицій, обговорених у 
класі, щоб наблизитися до Христа.

• Запросіть члена кворуму прове-
сти частину цього уроку. Він міг 
би робити це у рамках виконання 

свого плану в програмі Обов’язок 
перед Богом, вивчати і навчати про 
Спокуту (див. “Розумій вчення” сс. 
18, 42 або 66).

• Прочитайте абзац під заголовком 
“Що Він зробив для нас” у висту-
пі старійшини Далліна Х. Оукса 
“Вчення Христа”. Що б відповіли 
молоді чоловіки на запитання 
жінки: “А що Він зробив для мене?” 
Напишіть на дошці наступні дев’ять 
заголовків з того виступу (від “Жит-
тя світу” до “Спокута”). Запросіть 
молодих чоловіків вибрати один 
чи більше з цих заголовків, щоб 
підготувати одне чи два речення, 
аби пояснити цій жінці, що для неї 
зробив Ісус Христос. Вони можуть 
використати виступ старійшини 
Оукса, підходящі уривки з Писань 
(наприклад, запропоновані в цьому 

Підказка для вчителя

“Вам потрібно слідкувати 
за собою, щоб не говорити 
більше, ніж це потрібно, 
і не надто часто вислов-
лювати свою точку зору. 
Інакше ті, кого ви навчає-
те, можуть втратити інте-
рес. Думайте про себе як 
про провідника у подоро-
жі в навчанні, який встав-
ляє відповідні коментарі, 
щоб утримати тих, кого 
навчаєте, на правильному 
шляху” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 64).
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навчальному плані) і власний досвід 
та свідчення. Запросіть їх поділити-
ся тим, що вони підготували.

• Попросіть одних молодих чоловіків 
дослідити 2 Нефій 2:3–9, щоб знайти, 
що Ісус Христос зробив для нас, а 
інших дослідити 2 Нефій 9:6–10, щоб 
знайти, якими були б наслідки, якби 
Він не виконав Свою місію. У чому 
світ був би іншим? Розкажіть про 
свою любов до Спасителя і попросіть 
молодих чоловіків зробити те саме.

• Покажіть зображення Спасителя, 
на яких Він допомагає іншим (див. 
Євангелія в мистецтві, сс. 36–60). 
Виділіть молодим чоловікам кіль-
ка хвилин на те, щоб обміркувати, 
якими різними способами Спаси-
тель допомагав їм, їхнім сім’ям та 
іншим їхнім знайомим, і розповісти 
про це. Запросіть їх розповісти про 
свої почуття до Спасителя. Попро-
сіть молодих чоловіків прочитати 
останні чотири абзаци виступу 
старійшини Джеффрі Р. Холланда 
“Перша велика заповідь” і подумати 
над запитанням: “Що я можу зро-
бити, щоб показати, наскільки Ісус 
Христос важливий у моєму житті?” 
Запросіть їх записати свої думки і 

дозвольте їм прочитати написане, 
якщо їм це буде зручно.

• Покажіть відео “Повернені”. Що 
ці молоді чоловіки дізналися з цього 
відео про те, що Ісус Христос може 
для них зробити? Як вони можуть 
використати послання з цього відео, 
щоб допомогти людям, яким важко 
пробачити себе, або їм здається, що 
Спаситель вже не може їм допомог-
ти? Які уривки з Писань вони б зачи-
тали? (див. наприклад: Ісая 1:18; Алма 
36:3, 27; Етер 12:27; УЗ 58:42–43).

• Покажіть зображення Спаси-
теля і напишіть на дошці наступні 
запитання:“Хто такий Ісус Христос?”, 
“Що Він зробив для нас?”, “Як нам 
дізнатися, що Він живе сьогодні?” 
Запропонуйте молодим чоловікам 
вивчати “Живий Христос: Свідчення 
апостолів” або збірник гімнів, щоб 
знайти відповіді на ці запитання (див. 
“Ісус Христос—Спаситель” у розділі 
“Теми” у збірнику гімнів). Попро-
сіть їх розповісти про те, що вони 
знайшли. Як їхнє свідчення про Ісуса 
Христа впливає на їхнє повсякденне 
життя? Ви також можете показати 
відео “#Алілуя—Великоднє послання 
про Ісуса Христа”

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони, чому Ісус 
Христос важливий в їхньому житті? Чи виникли у них якісь нові запитання? 
Чи варто буде приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Свідчити про Спасителя.

• Запросити членів кворуму замис-
литись над тим, як їхні свідчення 

про Спасителя можуть благословити 
когось, кого вони знають, і заохочу-
вати їх ділитися своїми свідченнями.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Він запрошував інших 
діяти з вірою й жити 
за істинами, яких Він 
навчав. Він знаходив для 
них можливості навча-
тися через ситуації, які 
справляли на них сильне 
враження. Що ви можете 
зробити, щоб допомогти 
молодим чоловікам усві-
домити важливість того, 
щоб зробити Ісуса Христа 
частиною їхнього життя?
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Обрані матеріали

Cdznre∞xb ldjÇnbczxybq ltym yfhjlÿtyyz
ãcecf {hbcnf, vb crkflfævj cdîlxtyyz ghj htfkm-
yîcnm Qjuj ytphîdyzyyjuj ÿbnnz î `tpvtÿye

lj`hjxtcyîcnm Qjuj dtkbrj^ cgjrenyj^ ÿthndb. Äjlyf
îyif k∞lbyf yt vfkf nfrjuj ukb`jrjuj dgkbde yf dcîÇ,
Çnj ÿbd î `elt ÿbnb yf ptvkî.

Dîy `ed Dtkbrbv Æujdj∞ Cnfhjuj Pfdîne î Vtcîæ∞
Yjdjuj. Gîl ghjdjljv Cdjuj ~fnmrf Dîy cndjhbd ptvk∞.
“Ect xthtp Ymjuj gjdcnfkj, î yîoj, oj gjdcnfkj, yt gjd-
cnfkj `tp Ymjuj” (ãjfyy 1:3). ~elexb `tpuhîiybv, Dîy
jÇhbcnbdcz, f`b dbgjdybnb ec∞ ghfdle. Dîy “Çjlbd, . . .
lj`hj xbyzxb” (Lî^ 10:38), fkt Qjuj pytdfÿfkb pf wt.
Qjuj ædfyutkîz `ekf gjckfyyzv vbhe î lj`hj^ djkî. Dîy
pfrkbrfd ecîÇ yfckîledfnb Qjuj ghbrkfl. Dîy Çjlbd
ikzÇfvb Gfktcnbyb, pwîk∞∞xb ÇdjhbÇ, lf∞xb ckîgbv pîh
î djcrhtif∞xb vthndbÇ. Dîy yfdxfd îcnbyfv dîxyjcnî,
htfkmyjcnî yfijuj ljptvyjuj îcyedfyyz, vtnî yfijuj
ptvyjuj ÿbnnz î vjÿkbdjcnzv, dîlrhbnbv lkz ~jÿbÇ
cbyîd î ljxjr e ÿbnnî ghbqltiymjve.

Dîy ddîd ghbxfcnz zr yfufledfyyz ghj Cdj∞ dtkbre
cgjrenye ÿthnde. Qjuj `ekj cÇjgktyj î pfcelÿtyj yf gîl-
cnfdî j`kelybÇ pdbyedfxtym, dbpyfyj dbyybv, f`b pflj-
djkmybnb yfnjdg, î dbhjrjv lkz Ymjuj `ekf cvthnm yf
Ujkujacmrjve Çhtcnî. Dîy dîllfd Cdjæ ÿbnnz, f`b
cgjrenedfnb uhîÇb dcmjuj k∞lcndf. Dîy ghbyîc dtkbrbq
dîrfhybq lfh pfhflb dcîÇ ÿbntkîd ptvkî.

Vb ehjxbcnj cdîlxbvj, oj Qjuj ÿbnnz, zrt æ
ujkjdyj∞ gjlîæ∞ k∞lcmrj^ îcnjhî^, yt gjxfkjcz e
Dîakîævî î yt pfrîyxbkjcz yf Xthtgjdboî. Dîy `ed
Gthijyfhjlÿtybv dîl ~fnmrf, Ælbyjyfhjlÿtybv
Cbyjv e gkjnî, Dbregbntktv cdîne.

Dîy djcrhtc p vjubkb, oj` cnfnb “gthdîcnrjv cthtl
gjrîqybÇ” (1 Rjhbynzyfv 15:20). Zr djcrhtckbq
Ujcgjlm, Dîy dîldîlfd nbÇ, rjuj k∞`bd pf ÿbnnz. Dîy
nfrjÿ cdzotyyjckeÿbd cthtl Cdj^Ç “îyibÇ jdtwm”
(ãjfyy 10:16) e lfdyîq Fvthbwî. E yfiî xfcb Dîy nf Qjuj
~fnmrj zdbkbcz ∞yfrjdî Lÿjptae Cvîne, dîlrhbdib

j`îwzybq p lfdyîÇ lfdty “hjpgjlîk gjdyjnb xfcîd”
(Tatczyfv 1:10).

Ghjhjr Lÿjpta yfgbcfd ghj Äbdjuj {hbcnf: “Qjuj
jxî `ekb yfxt gjkev’z djuy∞; djkjccz yf Qjuj ujkjdî `ekj
`îkt, yfxt xbcnbq cyîu; Qjuj j`kbxxz czzkj cbkmyîit pf
cjywt, f Qjuj ujkjc `ed ytvjd iev dtkbrbÇ djl, f cfvt
ujkjc Æujdb, zrbq ghjvjdbd:

“Z gthibq î jcnfyyîq; Z njq, Çnj ÿbdt, Z njq, rjuj `ekj
d`bnj; Z dfi pfcnegybr gthtl ~fnmrjv” (lbd. EP 110:3–4).

Ghjhjr nfrjÿ ghjujkjcbd ghj Ymjuj: “ã ntgth, gîckz
`fufnmjÇ cdîlxtym, zrî ̀ ekj lfyj ghj Ymjuj, jcm cdîlxtyyz,
jcnfyyæ p ecîÇ, zrt vb lfævj ghj Ymjuj: Oj Dîy ÿbdt!

~j vb `fxbkb Qjuj, cfvt ghfdjhex dîl ~juf; î vb
xekb ujkjc, oj pfcdîlxbd, oj Dîy æ Ælbyjyfhjlÿtybv
dîl ~fnmrf—

Oj Ybv, î xthtp Ymjuj, î dîl Ymjuj cdînb æ nf `ekj cndj-
htyj, î ÿbntkî ^Çyî æ cbyfvb q ljxrfvb, yfhjlÿtybvb
~jujdî” (lbd. EP 76:22–24).

Vb ghjujkjieævj ehjxbcnbvb ckjdfvb, oj Qjuj
cdzotycndj î Qjuj Wthrde `ekj dîlyjdktyj yf ptvkî—“yf
jcyjdî fgjcnjkîd î ghjhjrîd, lt yfhîÿybv rfvtytv æ Cfv
ãcec {hbcnjc” (Tatczyfv 2:20).

Vb cdîlxbvj, oj jlyjuj lyz Dîy gjdthytnmcz yf
ptvk∞. “ã p’zdbnmcz ckfdf Ujcgjlyz, î hfpjv gj`fxbnm ^^
rjÿyt nîkj” (ãcfz 40:5). Dîy ghfdbnbvt zr Wfh yfl
wfhzvb î wfh∞dfnbvt zr Ujcgjlm yfl gfyfvb, î rjÿyt
rjkîyj drkjybnmcz, î rjÿybq zpbr cgjdîlfænmcz gthtl
Ybv. Rjÿty p yfc cnfyt gthtl Ybv, î Dîy celbnbvt yfc
puîlyj p yfibvb lîzyyzvb î ghfuytyyzvb yfibÇ
cthltwm.

Vb cdîlxbvj, zr Qjuj pfrjyyj dbcdzxtyî fgjcnjkb,—
oj ãcec æ Äbdbv {hbcnjv, `tpcvthnybv Cbyjv ~juf.
Dîy—dtkbrbq Wfh Tvvfye^k, zrbq cmjujlyî cnj^nm ghfdj-
hex Cdjuj ~fnmrf. Dîy æ cdînkjv, ÿbnnzv î yflîæ∞ cdîne.
Qjuj ikzÇjv æ ikzÇ, oj dtlt lj ofcnz d wmjve ÿbnnî î
dîxyjuj ÿbnnz e cdînî ghbqltiymjve. Vb lzreævj ~jujdî
pf ytphîdyzyybq lfh Qjuj `jÿtcndtyyjuj Cbyf!

ÄBDBQ {HBCNJC
CDãLXTYYZ FGJCNJKãD

WTHRDF ãCECF {HBCNF CDZNB{ JCNFYYã{ LYãD

GTHIT GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV LDFYFLWZNMJ{

1 cîxyz 2000 hjre
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СІЧЕНЬ: БОЖЕСТВО

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Які ролі має Святий Дух?
Святий Дух свідчить про істину. Він є джерелом особистого свідчення і 
одкровення. Він може спрямовувати нас у прийнятті рішень і захищати від 
фізичної і духовної небезпеки. Він відомий як Утішитель і Він може заспо-
коїти наші страхи і сповнити нас надією. Через Його силу ми освячуємося, 
коли каємося, отримуємо спасительні обряди і дотримуємося наших завітів. 
Для того, щоб ефективно служити як носії священства, важливо навчитися 
дослухатися до підказок Святого Духа і виконувати їх.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи ці уривки з Писань та інші матеріали про Святого Духа, прагніть 
отримати Його спрямування, щоб знати, чого навчати молодих чоловіків про 
важливу роль Святого Духа в їхньому житті.

Іван 14:16–27 (Утішитель може нав-
чати нас і нагадувати нам про все)

Іван 15:26; УЗ 42:17; Мойсей 1:24 
(Святий Дух свідчить про Батька і 
про Сина)

Галатам 5:22–23 (Павло описує пло-
ди Духа)

2 Нефій 32:5 (Святий Дух покаже 
нам усе, що нам слід робити)

3 Нефій 27:20 (Отримання Святого 
Духа освячує нас)

Мороній 8:26 (Святий Дух сповнює 
нас надією і любов’ю)

Мороній 10:5 (Святий Дух навчає 
нас істині)

Роберт Д. Хейлз, “Святий 
Дух”,  Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 105–107

Ларрі Р. Лоуренс, “Чого ще бракує 
мені?”, Ensign або Ліягона, лист. 
2015, сс. 33–35

Генрі Б. Айрінг, “Святий Дух, як 
ваш напарник”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2015, сс. 104–107

Відео: “Голос Духа”, “Територія 
ворога”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Яким особистим досвідом 
ви б могли поділитися з 
молодими чоловіками, 
який би навчив їх про 
ролі Святого Духа?

Чому молодим чолові-
кам важливо навчитися 
розпізнавати підказки 
Духа і діяти за ними? Як 
ви можете допомогти їм 
бути гідними Його супро-
воду і прагнути цього?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і почати урок цього тижня:

• Дайте молодим чоловікам час 
подумати про якусь думку, яку вони 
пам’ятають з уроку минулого тижня 
і поділитися нею. Подумайте, як 
їхні відповіді можуть стосуватися 
сьогоднішнього уроку.

• Запросіть молодих чоловіків запи-
сати про якийсь випадок, коли вони 
відчували вплив Святого Духа. Що 
вони робили, аби отримати Його 
вплив? Що змінив Його вплив? Якщо 
це прийнятно, попросіть кількох з 
них розповісти про це.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти ролі Свято-
го Духа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть 
найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть всіх молодих чоловіків 
дослідити уривки з виступу прези-
дента Генрі Б. Айрінга “Святий Дух, 
як ваш напарник” і підготуватися 
поділитися з кворумом тим, що вони 
дізналися про Святого Духа. Молоді 
чоловіки також можуть дослідити 
виступ старійшини Ларрі Р. Лоу-
ренса “Чого ще бракує мені?”, щоб 
знайти приклади того, як Святий 
Дух може допомагати нам. Запро-
сіть молодих чоловіків поділитися 
досвідом, коли Святий Дух допома-
гав їм у способи, які схожі на ті, які 
описали президент Айрінг і старій-
шина Лоуренс.

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він міг би 
робити це у рамках виконання свого 
плану в програмі “Обов’язок перед 
Богом”, вивчати і навчати про Свя-
того Духа (див. “Розумій вчення”, 
сс. 18, 42 або 66).

• Запросіть молодих чоловіків 
пошукати наступні уривки з Писань, 
в кожному з них визначити роль 
Святого Духа і розповісти, як Його 
вплив може їх благословити: Іван 
14:26; 15:26; Галатам 5:22–23; 2 Нефій 
32:5; 3 Нефій 27:20. Молоді чоловіки 
також можуть пошукати розділи 
з виступу старійшини Роберта Д. 
Хейлза “Святий Дух”, щоб дізнатися 
про ролі Святого Духа. Запросіть 
молодих чоловіків назвати можливі 
випадки в їхньому житті, коли їм зна-
добиться вплив Святого Духа. Коли 
буде важливо для Святого Духа пока-
зати їм, що вони повинні робити? 
Коли молодим чоловікам, можливо, 
буде необхідно відчувати втішаючий 
вплив Святого Духа? Можете поді-
литися особистим досвідом, коли ви 
отримали допомогу від Святого Духа.

• Покажіть один з відеофільмів, вка-
заних у цьому навчальному плані, і 
попросіть молодих чоловіків уважно 

Підказка для вчителя

“Коли ви з молитвою 
готуєтеся навчати, … 
вас може бути підведено 
до думки наголосити на 
певних принципах. До вас 
може прийти розуміння, 
як найкраще викласти 
якісь ідеї. Ви можете 
знайти приклади, теми 
для уроків і натхненні 
історії в простих випад-
ках із життя. До вас може 
прийти відчуття, що слід 
запросити на урок якусь 
особливу людину. Ви 
можете згадати особистий 
досвід, щоб поділитися 
ним” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], сс. 47–48).
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слухати, що це відео навчає їх про 
отримання спрямування від Святого 
Духа. Попросіть кожного молодого 
чоловіка поділитися чимось з того, 
чого він навчився. Потім напишіть 
на дошці наступний вислів Джулі 
Б. Бек: “Спроможність отримати 
особисте одкровення і діяти згід-
но з ним—це єдина найважливіша 
навичка, яку можна здобути в цьому 
житті. З ним ми не можемо зазнати 
невдачі; без нього ми не можемо 
бути успішними” (“І також на рабів 
та невільниць за тих днів виллю Духа 
Свого”, Ensign або Ліягона, трав. 

2010, с. 11). Запросіть їх обміркувати 
і записати свої відчуття щодо цього 
вислову і важливості жити гідно і 
слідувати підказкам Духа. Заохочуй-
те їх обдумувати, що вони можуть 
зробити, щоб більш повно шукати 
супроводу Святого Духа.

• Запросіть молодих чоловіків знайти 
в алфавітному покажчику “Теми” 
збірника гімнів тему “Святий Дух” і 
відшукати гімн, який навчає про здат-
ність Святого Духа допомагати нам. 
Попросіть їх прочитати кілька рядків 
з обраного ними гімну. Ви можете 
заспівати якийсь гімн усім кворумом.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони ролі Свя-
того Духа? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приділити 
цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Якщо це доречно, поділитися 
досвідом, коли він відчував вплив 
Святого Духа одним із способів, які 
обговорювались на зборах кворуму.

• Запросити молодих чоловіків 
кворуму бути гідними супроводу 
Святого Духа і прагнути його.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель розповідав 
прості історії, притчі 
та приклади з реально-
го життя, щоб навчати 
способом, який був 
зрозумілий Його учням. 
Яким особистим досвідом 
ви б могли поділитися з 
молодими чоловіками, 
щоб допомогти їм зрозу-
міти ролі Святого Духа 
і відчувати бажання 
прагнути такого досвіду і 
бути гідними його.



18

Обрані матеріали

Уривок з виступу Генрі Б. Айрінга “Святий Дух, як 
ваш напарник”, Ensign або Ліягона, лист. 2015, сс. 
104–107

Завжди мати Духа з нами означає мати скеруван-
ня й провід Святого Духа у нашому повсякденно-
му житті. Дух може, наприклад, застерегти нас 
протистояти спокусі чинити зло.

Лише з цієї причини легко побачити, чому слуги 
Господа намагалися посилити наше бажання 
поклонятися Богові на наших причасних зборах. 
Якщо ми з вірою прийматимемо причастя, тоді 
Святий Дух зможе захищати нас і тих, кого ми 
любимо, від спокус, які приходять із зростаючою 
інтенсивністю й частотою.

Напарництво Святого Духа робить те, що добре, 
більш привабливим, а спокусу слабшою. Лише 
цього факту має бути достатньо, щоб викликати у 
нас рішучість бути гідними того, щоб Дух завжди 
був з нами.

Саме так, як Святий Дух зміцнює нас проти 
зла, Він також дає нам силу відрізняти істину 
від обману. Істина, яка має найбільше значення, 
засвідчується тільки через одкровення від Бога. 

Нашої людської логіки та використання наших 
фізичних почуттів не буде достатньо. Ми живемо 
в час, коли навіть наймудрішим буде важко від-
різнити істину від майстерного обману.

Господь навчав Свого апостола Хому, який хотів 
отримати фізичний доказ Воскресіння Спасителя, 
торкнувшись Його ран, що одкровення є більш 
надійним доказом: “Промовляє до нього Ісус: 
“Тому ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, 
що не бачили й увірували!” (Іван 20:29)

Істини, які вказують шлях додому до Бога, під-
тверджуються свідченням Святого Духа. Ми не 
можемо піти до гаю і побачити, як Батько і Син 
розмовляють з юним Джозефом Смітом. Жоден 
фізичний доказ або логічний аргумент не можуть 
довести, що Ілля прийшов, як і було обіцяно, щоб 
дарувати ключі священства, які зараз тримає й 
використовує живий пророк, Томас С. Монсон.

Підтвердження про істину приходить до сина або 
дочки Бога, які здобули право отримати Святого 
Духа. Оскільки обман і неправда можуть являтися 
нам у будь- який час, нам потрібен постійний вплив 
Духа істини, Який позбавить нас моментів сумніву.
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СІЧЕНЬ: БОЖЕСТВО

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Хто я і ким я можу стати?
Ми сини Небесного Батька, створені за Його подобою, з потенціалом стати 
як Він. За божественним задумом ми маємо унікальні дари і таланти, які 
допоможуть нам виконати наші обов’язки носіїв священства. Знання, хто ми 
є, дає нашому життю мету і допомагає нам приймати правильні рішення.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим, за відчу-
тим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Псалми 82:6 (81:6); Дії 17:28–29; Євре-
ям 12:9; УЗ 76:24 (Ми—діти Бога)

Матвій 25:14–30 (Притча про таланти)

Лука 15:4–6, 11–32; Іван 3:16; УЗ 
18:10–15 (Великою є цінність душі)

Мойсей 1:4–22 (Мойсей дізнається, 
що він син Бога)

Дональд Л. Холлстром, “Я- - - Божеє 
дитя”, Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 26- - 28

Дейл Г. Ренлунд, “Святі останніх днів 
не припиняють намагань”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2015, сс. 56–58

Дітер Ф. Ухтдорф, “Чотири звання”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2013 р., сс. 
58–61

“Я Божеє дитя”, Гімни, № 186

Відео: “Я є сином Бога”; “Наша 
справжня ідентичність”,

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Як знання про те, що ви 
син Божий, впливає на 
ваші думки і рішення? 
Якими є деякі з дарів і 
талантів, які Бог вам дав? 
Як ви можете використа-
ти їх, щоб благословити 
молодих чоловіків, яких 
навчаєте?

Як ви можете допомогти 
молодим чоловікам поба-
чити їхній божественний 
потенціал? Як це розу-
міння може допомогти 
їм робити правильний 
вибір? Якими є унікальні 
дари і таланти молодих 
чоловіків, яких ви навчає-
те? Як ви можете заохочу-
вати їх використовувати 
ці дари і таланти для бла-
гословення інших?
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• Запросіть пару молодих чоловіків 
поділитися найважливішим з того, 
що вони дізналися на уроці минуло-
го тижня, і як вони застосували це в 
своєму житті.

• Напишіть на дошці такі запитання: 
“Що я знаю про Небесного Батька?”, 

“Чого це навчає мене про те, хто я і 
ким я можу стати?”, “Як це знання 
впливає на мої думки і вчинки?”. 
Дайте молодим чоловікам час на те, 
щоб обдумати ці запитання і потім 
запросіть їх підійти до дошки і запи-
сати на ній свої відповіді.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти свою боже-
ственну сутність і потенціал. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Подумайте над проведенням про-
стого заходу, який допоможе моло-
дим чоловікам зрозуміти, що для 
того, щоб стати подібними до Бога, 
потрібні терпіння і наполегливість. 
Аби цей захід був успішний, під час 
його проведення мають бути вправи 
на повторення.  Наприклад, моло-
ді чоловіки, не дивлячись, можуть 
намагатися влучати якимось пред-
метом у кошик для сміття. Чого цей 
захід навчає нас стосовно наполегли-
вих намагань? Як ми можемо пов’я-
зати цей процес з тим, як ми стаємо 
подібними до Небесного Батька? 
Запропонуйте кожному молодому 
чоловіку знайти висловлювання у 
виступі старійшини Дейла Г. Рен-
лунда “Святі останніх днів не при-
пиняють намагань”, які виражають 
те, чого юнак навчився під час цього 
заходу, і поділитися ними.

• Запросіть молодих чоловіків 
дослідити Мойсей 1:4–7 і визначи-
ти, що Мойсей дізнався про себе. 
Попросіть їх дослідити 12 вірш і 
знайти, що зробив Сатана, аби спро-
стувати те, про що дізнався Мойсей. 
Прочитайте разом вірші 13–22. 

Попросіть молодих чоловіків поді-
литися тим, що вони дізналися з цієї 
історії про самих себе, про Небесно-
го Батька і Спасителя і про супро-
тивника. Назвіть деякі ситуації, в 
яких опиняються молоді чоловіки, 
коли це знання стало б їм у пригоді? 
Ви можете показати в рамках цього 
обговорення відео “Я є сином Бога”.

• Запросіть молодих чоловіків пере-
рахувати деякі звання, які у них є 
або які вони можуть мати протягом 
їхнього життя. Що можна дізнатися 
про них через ці звання? Попросіть 
їх обрати одне або два звання, які 
найбільш важливі для них. Розділіть 
кворум на чотири групи і запросіть 
кожну з них прочитати про одне 
звання з виступу президента Дітера 
Ф. Ухтдорфа “Чотири звання.” Вони 
також можуть прочитати уривки 
з виступу старійшини Дональда Л. 
Холлстрома “Я- - - Божеє дитя”. Потім 
запросіть кожну групу розповісти 
кворуму про те, що вони дізналися  
і те, як це стосується їхнього життя. 
На цьому уроці молоді чоловіки 
також можуть заспівати гімн “Я 
Божеє дитя” (Гімни, № 186).

Підказка для вчителя

“Обсяг поданого мате-
ріалу менш важливий, 
ніж його вплив на життя 
тих, кого ви навчаєте. 
Оскільки подання надто 
багатьох понять водно-
час може збентежити чи 
втомити тих, кого ви нав-
чаєте, то найкраще буде 
зосередитися на одному 
чи двох основних прин-
ципах” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], сс. 98–99).
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• Запросіть членів кворуму подиви-
тися відео “Наша справжня іден-
тичність” (або прочитайте деякі з 
наступних уривків з Писань: 1 Івана 
3:1–3; УЗ 84:37–38; 88:107; 132:20) і 
записати вислів, який має для них 
значення. Попросіть їх поділитися 
тим, що вони записали, і пояснити, 
чому вони записали саме це. Що 
вони дізналися з цього відео чи з 

Писань щодо того, хто вони і ким 
можуть стати? Як це знання може 
вплинути на їхній вибір? В рамках 
цього обговорення ви можете поділи-
тися наступним висловом Президен-
та Гордона Б. Хінклі: “Увесь задум 
євангелії полягає в тому, щоб вести 
нас вперед і вгору до більших досяг-
нень, навіть, з часом, до божества”.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони, хто вони, 
і ким можуть стати? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде 
приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням про 
те, що ми діти Бога і розповісти, як 
це свідчення впливає на його вчинки.

• Запросити молодих чоловіків 
подумати про один спосіб викори-
стати їхні дари і таланти для благо-
словення дітей Небесного Батька.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знав тих, кого 
навчав, і Він знав, ким 
вони можуть стати. Він 
знаходив унікальні спосо-
би допомагати їм навча-
тися і рости. Коли у них 
виникали труднощі, Він 
не залишав їх, а продов-
жував любити їх й служи-
ти їм. Навчаючи молодих 
чоловіків, подумайте про 
те, хто вони і ким вони 
можуть стати, і знайдіть 
способи допомогти їм 
реалізувати їхній боже-
ственний потенціал.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Дітера Ф. Ухтдорфа “Чотири 
звання”, Ensign або Ліягона, трав. 2013, сс. 58- - 60

Сьогодні я б хотів згадати про чотири звання, які, 
на мою думку, стосуються всіх носіїв священства по 
всьому світу- - - звання, що можуть допомогти зро-
зуміти кожному з нас свої особисті ролі у вічному 
Божому плані та наш потенціал носіїв священства у 
Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів.

Син Небесного Батька

Одне звання, яке дає всім нам найголовнішу 
характеристику, є таким:  син Небесного Батька. 
Немає значення, ким іще ми є або чим займаємося 
в житті, ми ніколи не повинні забувати, що ми в 
буквальному розумінні є духовними дітьми Бога. 
Ми були Його дітьми до того, як прийшли у цей 
світ, і ми будемо Його дітьми навіки. Ця основопо-
ложна істина має змінювати те, як ми дивимося на 
себе, своїх братів і сестер та на саме життя. …

А тепер, брати, у порівнянні з досконалістю Бога 
ми, смертні, навряд чи кращі за незграбних, невпе-
внених малюків. Однак наш люблячий Небесний 
Батько хоче, аби ми стали більше подібними до Ньо-
го, і це, любі брати, повинно також стати нашою 
вічною метою. Бог розуміє, що ми досягнемо цього 
не миттєво, але роблячи один крок за іншим. …

Учень Ісуса Христа

…Всі, хто щиро прагне наслідувати Христа, 
називаються Його учнями. Хоча ми розуміємо, 
що жоден з нас не є досконалим, ми не вважаємо 
цей факт приводом для того, щоб занижувати свої 
сподівання, жити нижче своїх привілеїв, відкла-
дати день покаяння або відмовлятися ставати 
кращими, досконалішими, благороднішими послі-
довниками Учителя і Царя. …

Брати, учнівство- - - це подорож у наслідуванні 
нашого Спасителя, що триває все життя. Упродовж 

нашого символічного шляху з Віфлеєма до Голго-
фи ми будемо мати багато можливостей зійти з 
дистанції. Іноді здаватиметься, що для подолання 
шляху вимагається більше, ніж нам хотілося б. Але 
як чоловіки, які мають священство, ми повинні 
мати сміливість наслідувати Викупителя, навіть 
коли здається, що наш хрест надто важкий. …

Цілитель душ

Брати, якщо ми дійсно хочемо наслідувати нашо-
го Господа Ісуса Христа, то повинні мати третє 
звання: цілитель душ. Ми, хто був висвячений у 
священство Боже, покликані бути “цілителями”. 
[“Я йтиму за Христом”, Гімни, №129].

Наша робота- - - розбудовувати, відновлюва-
ти, зміцнювати, надихати і зцілювати. Наше 
завдання- - - наслідувати приклад Спасителя і нада-
вати допомогу стражденним. …

Це, носії священства, наша найперша і найголов-
ніша відповідальність- - - і вона стосується як носіїв 
Ааронового, так і носіїв Мелхиседекового священ-
ства. Відновлена євангелія Ісуса Христа благослов-
ляє життя не лише тоді, коли ми віримо в неї, але 
набагато більше тоді, коли ми живемо за нею. …

Спадкоємець вічного життя

Четверте звання, яке маємо всі ми, повертає нас до 
першого звання у нашому переліку. Ми- - - сини нашо-
го Небесного Батька, ми спадкоємці всього, що має Він.

“Сам Цей Дух свідчить разом із духом нашим, що 
ми- - - діти Божі.

А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, 
а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із 
Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прослави-
тись” [Римлянам 8:16- - 17].

Подумайте про це, мої улюблені брати. Ми- - - 
співспадкоємці Христові!
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Це є Моя робота і Моя слава—здійснювати безсмертя і вічне життя людини” 
(Мойсей 1:39).

Розуміння плану спасіння є фундаментальним для духовного навчання. Усе, що 
молодий чоловік вивчає про євангелію—і те, що він вивчає про тимчасове—має 
подаватися у контексті плану спасіння, щоб він міг розрізнити між тим, що має 
вічну цінність і що її не має. Коли молодий чоловік дійсно розуміє план спасіння, 
він живе більш цілеспрямовано. Він бачить свої випробування і труднощі як мож-
ливості росту. Він робить вибір, основуючись на його вічних наслідках, а не на 
отриманні негайного задоволення. Він здатен знайти щастя і радість.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Яка моя роль у виконанні плану Небесного Батька? (Обов’язок перед Богом)
Що таке план спасіння?
Що відбувалося у доземному житті?
У чому полягає мета життя?
Чому мій вибір важливий?
Чому у нас є випробування?
Як мені утішитися, коли помирає хтось для мене дорогий?
Чому мені слід ставитися до мого тіла, як до храму?

Лютий: План спасіння
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    Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

 
Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Обов’язки у священстві”, сс. 23, 46–47, 70–71

“Запрошуй всіх прийти до Христа”, сс. 28–29, 50–51, 
72–73

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Яка моя роль у виконанні 
плану Небесного Батька?
Небесний Батько сказав, що Його робота і слава—“здійснювати безсмертя 
і вічне життя людини” (Мойсей 1:39). Як носії священства ми виконуємо 
роль у плані Небесного Батька, якщо залишаємося гідними і виконуємо 
наші обов’язки у священстві. Ці обов’язки включають виконання обрядів 
священства, служіння іншим і запрошення усіх прийти до Христа.

Підготуйтеся духовно

Опрацьовуючи ці матеріали, прислухайтеся до Святого Духа. Обдумайте, що 
могли б робити молоді чоловіки, щоб дізнатися, як вони допомагають Богу, 
виконуючи свої обов’язки.

Мойсей 1:39 (Робота і слава Бога спря-
мована на піднесення Його дітей)

УЗ 20:46–60, 75–79; 84:111; 107:68 
(Обов’язки Ааронового священства)

УЗ 38:42 (Носії священства мають 
бути чистими і гідними)

Відео:  “Запрошення всім прийти до 
Христа”

Відео: “Виконуючи свій обов'язок 
перед Богом”

Мій обов’язок перед Богом, сс. 23 (обо-
в’язки дияконів), 46–47 (обов’язки учи-
телів), 70–71 (обов’язки священиків)

“Послання для молоді від Першого 
Президентства”, Заради зміцнення 
молоді, сс. ii–iii

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про досвід, 
отриманий вами, коли ви 
виконували свої обов’яз-
ки у священстві. Яким був 
результат ваших зусиль? 
Як ви допомогли Небес-
ному Батькові виконува-
ти Його план?

Коли ви бачили, як 
молоді чоловіки благо-
словляють інших своїм 
служінням у священстві?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і представити урок цього тижня:

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати “Послання для молоді від 
Першого Президентства” і шукати 
поради від Першого Президентства, 
які можуть допомогти їм викону-
вати їхні ролі у плані Небесного 
Батька. Як обов’язки священства 
підтримують ці ролі?

• Покажіть зображення Івана Хри-
стителя (див. Євангелія в мистецтві, 
с. 35) і запитайте, що він робив, щоб 
підготувати шлях Спасителю (див. 
Матвій 3). Запитайте членів квору-
му, як вони готують шлях для повер-
нення Спасителя, коли виконують 
свої обов’язки у священстві.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, як вико-
нання їхніх обов’язків у священстві допомагає Небесному Батькові виконувати 
Його план. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть кожного молодого 
чоловіка опрацювати розділ “Обо-
в’язки у священстві” у путівнику 
Обов’язок перед Богом (сс. 23, 46- 47 
або 70–71) і підкреслити слова і фра-
зи, які означають якісь дії. Попро-
сіть молодих чоловіків пояснити, 
як кожний обов’язок допомагає 
виконати план Небесного Батька. 
Які благословення отримали молоді 
чоловіки через служіння у священ-
стві оточуючих? Які вони бачили 
приклади того, як служіння у свя-
щенстві благословляло інших?

• Разом з кворумом перегляньте 
Учення і Завіти 20:46–60. Запро-
сіть молодих чоловіків поділитися 
випадками, коли вони виконували 
свій обов’язок запрошувати людей 
приходити до Христа—включаю-
чи членів сім’ї та друзів. Як вони 
допомагають виконувати план 

Бога? Запросіть їх розіграти сценки 
з різними можливими сценаріями, 
в яких вони матимуть можливості 
ділитися євангелією. Наприклад: 
“Ваші друзі запитують вас, чому 
ви не граєте у футбол у неділю, чи 
не п’єте кави або чаю”. Як би вони 
відповіли на запитання друзів, якщо 
їхня мета—ділитися євангелією? 
Запросіть їх відкрити сторінку 29, 51 
або 73 у своїх путівниках Обов’язок 
перед Богом і зробити плани, основа-
ні на тому, що вони дізналися.

• Покажіть одне чи обидва відео, 
запропонованих у цьому навчаль-
ному плані. Попросіть молодих 
чоловіків визначити, які обов’язки 
священства показані у відео, і як 
вони сприяють виконанню плану 
Бога (підсумкові переліки обов’язків 
у священстві знаходяться в путівни-
ку Обов’язок перед Богом на сс. 23, 46- 

Обов’язок перед Богом

Виділіть в кінці зборів 
кворуму час на те, щоб 
молоді чоловіки склали 
плани у своїх путівниках 
Обов’язок перед Богом.



27

47 або 70- 71). Який у них був досвід 
виконання цих обов’язків? Чому 
важливо розуміти, що виконання 

наших обов’язків допомагає втілюва-
ти план Бога? Як це знання впливає 
на виконання ними їхніх обов’язків?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони свою роль у виконанні плану Небесного Батька? Що вони 
відчувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитан-
ня? Чи варто буде приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися прикладами, коли він 
бачив, як інші члени кворуму допо-
магали виконати план Бога своїм 
служінням у священстві. 

• Радитися разом з членами квору-
му про те, що вони можуть зробити 
кворумом, аби краще виконувати 
свої обов’язки у священстві.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель молився за 
Своїх учнів і постійно 
їм служив. Він знахо-
див можливості бути з 
ними і виявляти Свою 
любов. У вас буде багато 
можливостей служити у 
священстві разом з носієм 
Ааронового священства. У 
ці моменти розкажіть, як 
те, що ви робите, допома-
гає виконувати план спа-
сіння Небесного Батька.
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке план спасіння?
Небесний Батько підготував план, щоб ми стали такими, як Він. Складови-
ми плану є Сотворіння, Падіння, Спокута Ісуса Христа і всі закони, обряди 
і вчення євангелії. Завдяки цьому плану ми можемо стати досконалими 
через Спокуту, отримати повноту радості і вічно жити в присутності Бога. 

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що допоможе 
молодим чоловікам розуміти план спасіння?

1 Коринтянам 15:20–22 (Усі люди 
помруть)

Євреям 12:9 (Бог є Батьком наших 
духів)

Об'явлення 20:12–13; 2 Нефій 9:10–11; 
Алма 5:15–21 (Усі люди воскреснуть 
і стоятимуть перед Богом, щоб бути 
судимими)

2 Нефій 2:22–25 (Падіння Адама 
започаткувало смертне життя)

Алма 34:32–33 (Це життя є часом 
для покаяння)

Алма 40:11–14 (Стан людей після 
смерті)

УЗ 76:30–113 (Описання царств слави)

Томас С. Монсон, “Перегони жит-
тя”, Ensign та Ліягона, трав. 2012, сс. 
90–93

“План спасіння” Стійкі у вірі (2005), 
сс. 101–103

Відео:  “Men’s Hearts Shall Fail Them”

Відео: “The Plan of Salvation”; див. 
також Doctrine and Covenants Visual 
Resources DVD

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Як знання про план Небес-
ного Батька впливало на 
ваш вибір і ваше бачення 
життя. Про які сторони 
плану спасіння ви б хотіли 
дізнатися більше?

Як може розуміння плану 
спасіння допомогти 
членам кворуму краще 
виконувати їхні обов’язки 
у священстві?
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• Запросіть молодих чоловіків 
записати одне слово чи фразу, які 
вони запам’ятали з уроку минулого 
тижня, і поділитися цим словом чи 
фразою з кворумом.

• Принесіть три зображення або 
предмети, які б представляли Сотво-

ріння, Падіння і Спокуту (наприклад, 
глина для Сотворіння, яблуко для 
Падіння і скляночка для причастя як 
символ Спокути). Попросіть молодих 
чоловіків розповісти, що вони знають 
про ці події і чому вони важливі.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнаватись про 
план спасіння. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму.

• Запросіть члена кворуму навча-
ти частині цього уроку. Він може 
робити це в рамках виконання свого 
плану “Обов’язок перед Богом”—
дізнаватися й навчати про свободу 
вибору (див. “Розумій вчення” сс. 
18, 42 або 66).

• За кілька днів наперед попросіть 
кількох членів кворуму підготу-
ватися, щоб навчати кворум про 
якийсь аспект плану спасіння (такий 
як: доземне життя, смертне життя, 
духовний світ, і т. і.) з путівника 
Проповідуйте Мою Євангелію або 
довідника Стійкі у вірі. Намалюй-
те на дошці схему плану спасіння 
(приклад якої див. у Проповідуйте 
Мою євангелію на с. 54) і запросіть 
кожного молодого чоловіка викла-
сти призначену йому тему. Запитай-
те молодих чоловіків, як знання про 
план спасіння впливає на їхнє життя.

• Доручіть кожному молодому 
чоловіку один чи більше уривків з 
Писань з цього навчального плану. 
Попросіть його прочитати той ури-
вок і визначити, про яку частину 
плану спасіння у ньому йде мова. 
Запросіть його поділитися тим, 

що він з нього дізнався. Як знання 
про план спасіння впливає на наше 
бачення самих себе? інших? світу 
навколо нас?

• Усім кворумом прочитайте Алма 
12:30 та Алма 42:13–15. Запросіть 
молодих чоловіків знайти фрази, 
якими описано план спасіння. Чого 
ці фрази вчать про цей план? Пока-
жіть відео “Men’s Hearts Shall Fail 
Them”; і попросіть молодих чолові-
ків знайти, як знання плану спасіння 
благословило старійшину Рассела 
М. Нельсона. Запросіть молодих 
чоловіків поділитися тим, як це 
знання благословило їх.

• Переконайтеся, що у кожного 
в кворумі є примірник довідника 
Стійкі у вірі і попросіть молодих 
чоловіків розрахуватися на 1, 
2, 3. Попросіть тих, кому випав 
номер 1, вивчити все можливе з 
довідника Стійкі у вірі про доземне 
життя (с. 102); номер 2—про 
смертне життя (с. 102); і номер 
3—про життя після смерті (с. 
103). Дозвольте їм працювати над 
цим у групах молодих чоловіків з 
однаковим номером, підготувати 

Підказка для вчителя

“Дуже сприяє навчальній 
атмосфері вдома чи в класі 
ваша власна духовна підго-
товка. Коли ви підготовле-
ні духовно, то приносите 
дух миру, любові і поша-
ни. Ті, кого ви навчаєте, 
почуваються спокійніше, 
роздумуючи над тим і 
обговорюючи те, що має 
вічну цінність” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 79).
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короткий підсумок здобутого 
знання і представити це решті 
членів кворуму. Запросіть молодих 
чоловіків уявити, якими були б їхні 
життя, якби у них не було цього 
знання про план спасіння.

• Попросіть молодих чоловіків 
використати виступ Президента 

Томаса С. Монсона “Перегони жит-
тя” та уривки з Писань, щоб відпо-
вісти на одне з наступних запитань: 
Звідки ми прийшли? Чому ми тут? 
Куди ми йдемо після цього життя? 
Запросіть їх поділитися їхніми відпо-
відями так, наче вони розмовляють 
з другом з іншої віри. Чому важливо 
знати відповіді на ці запитання?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють план спасіння? Що вони відчувають, або якими є їхні 
враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приділити 
цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Вести бесіду про те, як розуміння 
плану спасіння надихає нас бути 
кращими носіями священства.

• Попросити членів кворуму поді-
литися їхньою вдячністю за план 
спасіння.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив запитан-
ня, які змушували Його 
учнів глибоко замислюва-
тись. Він щиро цікавився 
їхніми відповідями. Як 
ви можете за допомогою 
запитань допомагати 
молодим чоловікам глибо-
ко обдумувати євангель-
ські істини?
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Обрані матеріали

Уривок з теми “План спасіння”, Стійкі у вірі 
(2005), сс. 101–103

Доземне життя

Перед тим як народитися на землі, ви жили в 
присутності вашого Небесного Батька, як Його 
духовні діти. У доземному існуванні ви були 
присутніми на нараді разом з іншими духовними 
дітьми Небесного Батька. На цій нараді Небесний 
Батько представив Свій великий план щастя (див. 
Авраам 3:22–26).

У відповідності з планом щастя, доземний Ісус 
Христос, Первонароджений духовний Син Бать-
ка, склав завіт бути Спасителем (див. Мойсей 4:2; 
Авраам 3:27). Тим, хто пішов за Небесним Бать-
ком та Ісусом Христом, було дозволено прийти 
на землю, зазнати земне життя і вдосконалю-
ватися до вічного життя. Інший духовний син 
Бога, Люцифер, повстав проти плану і “прагнув 
знищити свободу вибору людини” (Мойсей 4:3). 
Він став Сатаною і разом зі своїми послідовника-
ми був вигнаний з небес і позбавлений привілеїв 
отримання фізичного тіла і смертного життя (див. 
Мойсей 4:4; Авраам 3:27–28).

Упродовж доземного життя ви розвивали свою 
особистість і збільшували свої духовні здібності. 
Благословенні даром свободи волі, ви приймали 

важливі рішення, такі як слідувати планові Небес-
ного Батька. Ці рішення вплинули на ваше життя 
тоді і зараз. Ви порозумнішали і навчилися люби-
ти істину і приготувалися, щоб прийти на землю, 
де ви могли б продовжувати вдосконалюватися.

Земне життя

Зараз ви живете смертним життям. Ваш дух об’єд-
наний з вашим тілом, що надає вам можливість 
рости і розвиватися у спосіб, який був недосяж-
ним для вас у доземному житті. Ця частина вашо-
го існування є періодом навчання, під час якого 
ви можете випробувати себе, обрати прийти до 
Христа і підготуватися, щоб бути гідним вічного 
життя. Це є також час, коли ви можете допомогти 
іншим знайти істину і отримати свідчення про 
план спасіння.

Життя після смерті

Коли ви помрете, ваш дух потрапить у духовний 
світ і чекатиме воскресіння. Під час воскресіння 
ваші дух і тіло знову об’єднаються, вас судитимуть і 
приймуть у Царство слави. Слава, яку ви успадкуєте, 
залежатиме від ступеня вашого навернення і вашої 
слухняності Господнім заповідям. Вона залежатиме 
від того, яким чином ви “сприйняли свідчення Ісуса” 
(УЗ 76:51; див. також вірші 74, 79, 101).
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що сталося у доземному житті?
Ще до свого народження ми, як духовні діти, жили з Небесним Батьком. 
Під час Наради на Небесах Батько представив нам Свій план спасіння, й 
Ісуса Христа було обрано нашим Спасителем. Сатана прагнув змінити план, 
забравши нашу свободу вибору, і його разом з його послідовниками було 
вигнано. Ми прийняли Божий план і вирішили піти за Ісусом Христом. 

Підготуйтеся духовно

З молитвою вивчіть вказані далі уривки з Писань і матеріали. Якими саме з 
них ви відчуваєте натхнення поділитися з кворумом?

Єремія 1:5; Алма 13:3 (Носії свя-
щенства були покликані і обрані до 
початку світу)

Об'явлення 12:9–11; Мойсей 4:1–4 
(Сатана прагне зруйнувати свободу 
вибору людини і його вигнано)

Авраам 3:22–26 (Наш вибір у дозем-
ному житті зробив можливим наш 
прихід на землю)

“План спасіння” Стійкі у вірі (2005), 
сс. 101–103

Відео: “The Plan of Salvation”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Подумайте про вибір, який 
ви робили в житті. Як на 
цей вибір вплинуло ваше 
знання про доземне життя? 
Як ваш вибір впливатиме 
на вашу вічну долю?

Який вибір, що роблять 
молоді чоловіки зараз, 
благословить їхні життя 
у вічностях? Який вибір 
може зашкодити їх віч-
ній долі?
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• Запросіть молодих чоловіків поді-
литися уривком з Писань, який вони 
пам’ятають зі зборів кворуму мину-
лого тижня. Попросіть їх розповісти 
про те, що вони з нього дізналися.

• Попросіть молодих чоловіків зга-
дати і розповісти про якісь приклади 

правильного вибору, який вони роби-
ли в минулому, і як ті рішення благо-
словили їхні життя. Потім попросіть 
їх назвати вибір, зроблений ними до 
народження. Як цей вибір вплинув на 
їхні життя?

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму отримувати знан-
ня про доземне життя. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть кожного молодого чоло-
віка прочитати щось із наступного: 
Єремія 1:5; Алма 13:3; Авраам 3:22–23. 
Запросіть молодих чоловіків знайти 
істини, яким навчають ці уривки 
про доземне життя. Як ці істини про 
доземне життя впливають на наше 
бачення нашого смертного життя?

• Попросіть молодих чоловіків 
скласти перелік деяких труднощів, 
з якими стикаються люди у смерт-
ному житті. Запросіть їх прочитати 
про доземне життя у довіднику 
Стійкі у вірі (с. 102), шукаючи істи-
ни, які можуть допомогти людям 
справлятися з цими труднощами. 
Запросіть їх поділитися своїми 
знахідками. Попросіть молодих 

чоловіків подумати про когось, кому 
можливо треба знати ці істини, і 
заохочуйте їх думати про способи, 
якими вони могли б ділитися своїми 
свідченнями про план спасіння.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Мойсей 4:1–2 і знайти, що 
вони можуть дізнатися про Спасителя 
і Сатану під час Наради на Небесах. 
Що ми дізнаємося про результати дій 
Сатани з віршів 3–4? Як цей конфлікт 
продовжується на землі й сьогодні? 
Яка роль Спасителя у цьому конфлік-
ті? Яка наша роль? Запросіть молодих 
чоловіків висловити свої почуття до 
Спасителя і Його готовності виконати 
план Його Батька.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють доземне життя? Що вони відчувають, або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приді-
лити цьому вченню більше часу?

Підказка для вчителя

“Слідкуйте за тим, щоб 
не ставити такі запи-
тання, які б підштовху-
вали до суперечок чи 
заглиблення в сенсаційні 
спірні питання. Не ставте 
запитання, що породжу-
ють сумнів або ведуть до 
обговорення, яке заважає 
зміцнювати віру. Переко-
найтеся, що ваші запитан-
ня ведуть учнів до єдності 
у вірі і любові” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 69).
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Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Запросити членів кворуму поділитися думками або почуттями, які були 
у них під час уроку. Що, згідно з отриманим ними натхненням, їм слід 
робити, щоб благословити їхні сім’ї чи кворум?

• Поділитися свідченням про те, чого навчалося.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель розповідав 
прості історії, притчі і 
наводив приклади з жит-
тя, які були зрозумілими 
Його учням. Цей урок 
надає вам чудову можли-
вість поділитися прикла-
дами того, як ваш вибір 
змінив ваше життя. Яким 
би досвідом могли поділи-
тися молоді чоловіки?
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Обрані матеріали

Уривок з теми “План спасіння”, Стійкі у вірі 
(2005), сс. 101–103

Доземне життя

Перед тим як народитися на землі, ви жили в при-
сутності вашого Небесного Батька, як Його духовні 
діти. У доземному існуванні ви були присутніми на 
нараді разом з іншими духовними дітьми Небесно-
го Батька. На цій нараді Небесний Батько предста-
вив Свій великий план щастя (див. Авраам 3:22–26).

У відповідності з планом щастя, доземний Ісус 
Христос, Первонароджений духовний Син Бать-
ка, склав завіт бути Спасителем (див. Мойсей 4:2; 
Авраам 3:27). Тим, хто пішов за Небесним Бать-
ком та Ісусом Христом, було дозволено прийти 
на землю, зазнати земне життя і вдосконалю-

ватися до вічного життя. Інший духовний син 
Бога, Люцифер, повстав проти плану і “прагнув 
знищити свободу вибору людини” (Мойсей 4:3). 
Він став Сатаною і разом зі своїми послідовника-
ми був вигнаний з небес і позбавлений привілеїв 
отримання фізичного тіла і смертного життя (див. 
Мойсей 4:4; Авраам 3:27–28).

Упродовж доземного життя ви розвивали свою 
особистість і збільшували свої духовні здібності. 
Благословенні даром свободи волі, ви приймали 
важливі рішення, такі як слідувати планові Небес-
ного Батька. Ці рішення вплинули на ваше життя 
тоді і зараз. Ви порозумнішали і навчилися люби-
ти істину і приготувалися, щоб прийти на землю, 
де ви могли б продовжувати вдосконалюватися.
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

У чому полягає мета життя? 
У цьому житті ми отримуємо фізичні тіла і проходимо випробування, щоб 
побачити, чи будемо ми слухняними заповідям Бога. Наш досвід протягом 
смертного життя призначений допомогти нам стати більше схожими на 
Небесного Батька.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Чим, згідно з натх-
ненням, вам слід поділитися з кворумом?

2 Нефій 2:25 (Ми були створені, щоб 
мати радість)

Алма 12:24; 34:32; 42:4 (Це життя є 
часом, щоб бути випробуваними і 
підготуватися зустріти Бога)

3 Нефій 12:3–12 (Спаситель дає пере-
лік кількох божественних якостей)

3 Нефій 12:48 (Небесний Батько хоче, 
щоб ми були досконалими, як Він)

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. 
обкладинки

Томас С. Монсон,“Безпечно скерова-
ні додому”, Ensign або Ліягона, лист. 
2014, сс. 67- - 69

Дітер Ф. Ухтдорф, “Про жалкування 
і рішення” Ensign чи Ліягона, лист. 
2012, сс. 21–24

Гарі Е. Стівенсон, “Ваші чотири 
хвилини”, Ensign або Ліягона, трав. 
2014, 84- - 86

“План спасіння” Стійкі у вірі (2005), 
сс. 101–103

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Як ви знаходили радість 
у цьому житті? Який 
досвід допоміг вам рости 
духовно?

Що роблять молоді чоло-
віки, щоб ставати більше 
схожими на Небесного 
Батька?
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• Попросіть молодих чоловіків 
розповісти, що вони дізналися на 
уроці минулого тижня. Як той урок 
вплинув на їхнє життя? Що вони 
зробили по- іншому, завдяки засво-
єним знанням? Які благословення 
прийшли з цих дій?

• Покажіть мотузку, зав’язану посе-
редині вузлом. Поясніть, що вузол 
може бути символом цього життя, у 
той час як решта мотузки з одного 
боку вузла представляти доземне 
життя, а з іншого—життя після 
смерті. Це послужить наглядною 
демонстрацією, до якої можна буде 
звертатися протягом зборів кворуму.

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ допоможе членам кворуму дізнатися про мету 
життя. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть молодих чоловіків 
опрацювати уривки з Писань, вказані 
у цьому навчальному плані, і розпо-
вісти, що вони дізналися про мету 
смертного життя (вони також можуть 
опрацювати у довіднику Стійкі у вірі, 
сторінки 101–102). Як знання про цю 
мету впливає на їхній вибір?

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати заповіді Блаженства в 3 
Нефій 12:3- - 12 і пошукати, які якості 
Небесний Батько бажає аби ми 
розвивали в собі у нашому смерт-
ному житті. Попросіть їх згадати 
людей з Писань чи з їхнього життя, 
хто є прикладом дотримання цих 
принципів. Як учення Спасителя у 3 
Нефій 12 допомагають нам зрозумі-
ти нашу мету як синів Бога?

• Дайте кожному члену кворуму 
документ “Сім’я: Проголошення 
світові” або примірник виступу 
Президента Томаса С. Монсона 
“Безпечно скеровані додому”. 
Попросіть членів кворуму під час 
читання відмічати слова і фрази, які 
навчають їх про мету їхнього життя, 
як синів Бога. Попросіть молодих 

чоловіків сказати, що вони відмі-
чають, та пояснити, чому ці місця 
важливі для них.

• Доручіть кожному молодому 
чоловікові прочитати про одне із 
жалкувань, вказаних у виступі Пре-
зидента Дітера Ф. Ухтдорфа “Про 
жалкування і рішення”, і пошукати, 
що він дізнався про мету життя. 
Попросіть його знайти у кворумі 
того, хто прочитав про інше жалку-
вання. Попросіть їх поділитися один 
з одним тим, про що вони дізналися, 
і попросіть кількох молодих чолові-
ків розповісти про це решті кворуму. 
Попросіть їх подумати про те, що їм 
треба робити, аби уникати подібних 
жалкувань у їхньому житті.

• Попросіть одну половину кворуму 
прочитати про Ноель Пайкус- Пейс 
у виступі єпископа Гарі Е. 
Стівенсона “Ваші чотири хвилини”, 
a інша половина нехай прочитає 
про Тору Брайт у тому ж виступі. 
Попросіть їх поділитися один з 
одним тим, що вони дізнаються з 
цих історій про мету життя. Виділіть 
молодим чоловікам кілька хвилин, 

Підказка для вчителя

“Дивіться учневі прямо в 
очі. Це є одним із спо-
собів привернути увагу 
учня на уроці. Коли ви 
навчаєте очі в очі, то 
ваша увага зосереджуєть-
ся на тих, кого ви нав-
чаєте, а не на матеріалі 
уроку. Дивіться прямо в 
очі учням, слухаючи їхні 
відповіді на запитання, це 
допоможе їм знати, що 
для вас є цікаве сказане 
ними” (Навчати- - - немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 71).
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щоб переглянути решту виступу 
єпископа Стівенсона і обдумати, 
якими є їхні успіхи щодо “чотирьох 
хвилин”: які важливі обряди чи віхи 

є в їхньому майбутньому, і що вони 
роблять аби до них підготуватися? 
Запросіть деяких молодих чоловіків 
поділитися своїми думками.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізнали-
ся. Чи краще вони розуміють мету життя? Які вони мають почуття або 
враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приділити 
більше часу вивченню цього вчення?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням про 
те, що викладалося.

• Заохочувати членів кворуму діяти 
згідно з отриманим під час зборів 
кворуму натхненням.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх учнів свідчити. 
Наприклад, Він запитав 
їх: “А ви за кого Мене 
маєте?” (Матвій 16:15). 
Коли ви ставите моло-
дим чоловікам натхненні 
запитання, їхні відповіді 
можуть стати для них 
нагодою свідчити.
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Обрані матеріали
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому мій вибір важливий?
Небесний Батько дав нам моральну свободу вибору, здатність вибирати 
і діяти самостійно. У той час, як ми вільні робити власний вибір, ми не 
можемо вибрати наслідки того вибору. Правильний вибір веде до справж-
нього щастя і вічного життя. Якщо ми попросимо Його, Небесний Батько 
допоможе нам вибирати з мудрістю.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте наступні уривки з Писань та матеріали. Що, за 
вашими відчуттями, допоможе молодим чоловікам зрозуміти важливість 
прийняття мудрих рішень?

Ісус Навин 24:15 (Ми можемо обра-
ти служити Господу)

Іван 14:15 (Наш правильний вибір 
показує нашу любов до Небесного 
Батька і наше бажання виконувати 
Його волю)

2 Нефій 2:16, 27; Геламан 14:30- - 31 (Ми 
вільні вибирати і діяти самостійно)

Мороній 7:14- - 15 (У нас є здатність 
судити, щоб вибирати між добром 
і злом)

Томас С. Монсон, “Вибір”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2016, с. 86

Даллін Х. Оукс, “Притча про сіяча,” 
Ensign або Ліягона, трав. 2015, сс. 32–35

Рассел М. Нельсон, “Рішення для 
вічності”, Ensign або Ліягона, лист. 
2013, сс. 106- - 109

Д. Тодд Крістофферсон, “Вільні 
назавжди, щоб діяти самостійно”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2014, сс. 16- - 19

Ренделл Л. Рідд, “Обране поколін-
ня”, Ensign або Ліягона, трав. 2014, 
сс. 56- - 58

“Свобода волі”, Стійкі у вірі (2005), 
сс.123- - 124

“Свобода вибору та підзвітність” та 
“Музика і танці”, Заради зміцнення 
молоді (2011), сс. 2–3, сс. 22–23

Відео: “Не перетинайте межі”; 
“Ніяких жалкувань”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про важливі 
рішення, які ви прийня-
ли у своєму житті. Як 
ці рішення вплинули на 
вас та на інших? Чого ви 
навчилися завдяки їм?

Молячись про кожного 
молодого чоловіка, поду-
майте, які рішення він 
приймає. Як ці рішення 
вплинуть на нього зараз і 
в майбутньому?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• На одному кінці палиці помі-
стіть слово “Вибір”, а з іншого—
“Наслідок” і використайте її, щоб 
показати, що кожний вибір, який 
ми робимо, має пов’язаний з ним 
наслідок (іноді позитивний, іноді 
негативний). Запросіть молодого 

чоловіка тримати палицю у той 
час, як ви будете пояснювати, перед 
яким вибором він може постати. 
Молодий чоловік може описати 
наслідок того вибору. Обговоріть, як 
наш вибір впливає на наше життя, 
наші сім’ї та служіння у священстві.

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти учення про 
свободу вибору. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
зробити це у рамках виконання 
свого плану в програмі “Обов’язок 
перед Богом”, вивчати і навчати 
про свободу вибору (див. “Розумій 
вчення” сс. 18, 42 або 66).

• Запропонуйте кожному моло-
дому чоловіку подумки прочитати 
розділ “Свобода вибору та підзвіт-
ність” у брошурі Заради зміцнення 
молоді  і поділитися тим, що на ньо-
го справило враження. Потім члени 
класу можуть вибрати іншу норму з 
брошури і поділитися виборами, які 
вони зробили стосовно тієї норми 
і благословеннями, які прийшли 
завдяки їхньому вибору. Наприклад, 
вони можуть прочитати розділ 
“Музика і танці” у брошурі Заради 
зміцнення молоді та обговорити бла-
гословення, які вони отримали від 
того, що слідували пораді уникати 
не корисної музики та танців.

• Дайте кожному молодому чоло-
віку частини виступу старійшини 
Далліна Х. Оукса “Притча про 
сіяча” або виступу Президента 
Томаса С. Монсона “Вибір”. Попро-
сіть молодих чоловіків прочитати ці 
уривки самостійно, а потім поділи-
тися думками, які їх вразили. Вони 
можуть робити це в маленьких гру-
пах або всім кворумом. Що вони діз-
налися про наслідки наших вірувань 
і вчинків? Запросіть їх обговорити, 
як порада, яку вони вивчали, може 
допомогти їм робити кращий вибір. 

• За допомогою стрічки або мотуз-
ки викладіть на підлозі класу символ 
“V”. Попросіть одного молодого 
чоловіка стати в нижній частині 
символу “V” і почати рухатися 
вперед, ступаючи кожною ногою по 
відповідному відгалуженню символу 
“V”. Зрештою йому потрібно буде 
вибрати одне відгалуження мотуз-
ки, по якому він йтиме. Запросіть 

Підказка для вчителя

“Не турбуйтеся, якщо 
учні кілька секунд 
мовчать після того, як 
ви поставили запитання. 
Не відповідайте самі на 
запитання; дайте час 
учням обдумати від-
повідь. Однак, тривале 
мовчання може вказу-
вати на те, що вони не 
зрозуміли запитання і 
потрібно перефразувати 
його” (Навчати- - - немає 
покликання величнішогоl 
[2000], с. 69).
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молодих чоловіків пояснити, що 
вони засвоїли стосовно вибору з 
цього прикладу. Попросіть молодих 
чоловіків прочитати перший абзац 
з виступу старійшини Рассела М. 
Нельсона “Рішення для вічності” і 
визначити фрази, які вони хотіли 
б запам’ятати. Попросіть молодих 
чоловіків поділитися їхніми спосте-
реженнями щодо того, як “рішення 
визначають долю”, або розповісти 
про наслідки, описані в інших фра-
зах у виступі старійшини Нельсона.

• Запросіть кожного молодого 
чоловіка знайти в Писаннях при-
клад когось, хто робив вибір (напри-
клад, вони могли б порівняти вибір 
Нефія і Ламана та Лемуїла у 1 Нефій 

3:1–8 та в інших уривках 1 Нефія). 
Якими були наслідки такого вибо-
ру? Як цей вибір вплинув на інших?

• Покажіть якесь одне відео із 
запропонованих у цьому навчально-
му плані. Запросіть молодих чолові-
ків пошукати наслідки вибору, який 
робив молодий чоловік у цьому 
відео. Попросіть їх розповісти про 
те, що вони знайшли. Запросіть їх 
розповісти про випадки, коли вони 
приймали рішення, які вели до 
далекосяжних наслідків. Запросіть 
кожного молодого чоловіка прочи-
тати один з наведених тут уривків 
з Писань і розповісти про те, як він 
може допомогти йому робити пра-
вильний вибір у майбутньому.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи краще вони розуміють вчення про свободу вибору? Які вони мають почут-
тя або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приді-
лити більше часу вивченню цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися випадками, коли він 
робив правильний вибір, і описати, 
як це вплинуло на його життя і жит-
тя інших, включаючи членів його 
сім’ї. Він може запросити інших чле-
нів кворуму теж поділитися подіб-
ними прикладами.

• Запросити членів кворуму, не 
розповідаючи про це, оцінити, як 
їхній вибір впливає на їхню здатність 
бути вірними носіями священства. 
Він може заохочувати їх планувати 
шляхи постійного вдосконалення.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель розповідав 
прості історії, притчі 
та наводив приклади 
з реального життя, які 
мали сенс для Його учнів. 
Цей урок дає вам чудо-
ву можливість ділитися 
прикладами вибору, який 
ви робили і який змі-
нив ваше життя. Якими 
випадками можуть поді-
литися молоді чоловіки?
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Обрані матеріали

“Свобода вибору та підзвітність”, Заради зміцнення 
молоді (2011), сс. 2–3

Небесний Батько дав вам свободу вибору, здатність 
вибирати між добром і злом та діяти самостійно. 
Після дару самого життя, право керувати цим жит-
тям є одним з найбільших дарів Бога для вас. Поки 
ви тут, на землі, вас буде випробувано, аби побачи-
ти, чи скористаєтеся ви вашою свободою вибору, 
щоб показати любов до Бога через дотримання 
Його заповідей. Святий Дух може скеровувати вас 
у праведному використанні свободи вибору.

Ви відповідальні за вибір, який робите. Бог дбає 
про вас і буде допомагати робити правильний 
вибір, навіть якщо ваша сім’я і друзі використову-
ють свою свободу вибору неправильним чином. 
Майте моральну сміливість, аби бути непохитни-
ми у виконанні Божої волі, навіть якщо ви змуше-
ні робити це наодинці. Цим ви встановлюєте для 
інших взірець для наслідування.

Хоча ви вільні у виборі своїх вчинків, ви не вільні 
у виборі їх наслідків. Наслідки, добрі вони чи 
погані, приходять як природний результат вашого 
вибору. Іноді грішна поведінка може приносити 
тимчасове, мирське задоволення, але такий вибір 

гальмує ваш розвиток, веде до душевного болю 
і страждань. Правильний вибір веде до справж-
нього щастя і вічного життя. Пам’ятайте, істинна 
свобода—це результат застосування свободи волі 
для вибору слухняності; втрата свободи є резуль-
татом вибору непослуху.

Ви також відповідальні за розвиток талантів і 
здібностей, даних вам Небесним Батьком. Ви 
відповідальні перед Ним за те, що робите зі своїми 
талантами і як витрачаєте свій час. Робіть вибір на 
користь багатьох добрих справ за власною волею.

Уривок з виступу Рассела М. Нельсона, “Рішення 
для вічності”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

Мої дорогі брати і сестри, кожний день є днем 
для прийняття рішень. Президент Томас С. Мон-
сон навчав нас, що “рішення визначають долю”. 
Мудре застосування вашої свободи у прийнятті 
рішень є вирішальним для вашого духовного зро-
стання зараз і у вічності. Ви ніколи не надто моло-
ді, щоб навчатися, і ніколи не надто старі, щоб 
змінюватися. Ваші прагнення до навчання й змін 
походять від даного небесами прагнення до віч-
ного розвитку. Кожний день дає можливості для 
прийняття рішень, які впливатимуть на вічність.
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому у нас є випробування?
Частиною плану Небесного Батька є те, що під час земного життя ми маємо 
проходити випробування. У деяких випадках випробування приходять у 
результаті нашого власного невдалого вибору або вибору інших людей. 
Інші випробування є просто природною частиною нашого досвіду на землі. 
Хоча вони важкі, наші проблеми можуть допомагати нам рости духовно і 
ставати більш схожими на Ісуса Христа.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Які натхненні під-
казки ви отримуєте протягом вивчення?

2 Нефій 2:11 (Має бути протилеж-
ність у всьому)

Мосія 23:21 (Бог дає нам випробу-
вання, щоб випробувати нашу віру)

Етер 12:27 (Бог дає нам слабкості, 
щоб ми були смиренними)

УЗ 101:1–9 (Деякі випробування є 
наслідком нашого неправильного 
вибору)

УЗ 121:7–8; 122:4–9 (Випробування 
дають нам досвід і служать нам на 
добро)

Даллін Х. Оукс, “Протилежність у 
всьому”, Ensign або Ліягона, трав. 
2016, сс. 114–117

Коічі Аоягі, “Тримайся свого шля-
ху,” Ensign або Ліягона, лист. 2015, 
сс. 126–128

Томас С. Монсон, “Не залишу тебе й 
не покину тебе”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2013

Ніл Л. Андерсен, “Духовні вихори”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2014

“Випробування”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 18–21

Відео: “Бог піднесе нас”, “Священ-
ство може зміцнювати наші сім’ї у 
випробуваннях”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про випробу-
вання, які були у вашому 
житті. Як Спаситель 
зміцнював вас протягом 
цих важких часів?

Деякі з молодих чоло-
віків, яких ви навчаєте, 
можливо вже мали спра-
ву з серйозними випро-
буваннями. Усім їм буде 
треба покладатися на 
благодать Спасителя, щоб 
отримувати допомогу у 
часи випробувань протя-
гом усього їхнього життя.
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
подумати про одну річ, яку вони 
засвоїли минулого тижня і поділи-
тися нею з кворумом. Використайте 
це як відправну точку, щоб розпоча-
ти урок цього тижня.

• Кворумом розгляньте, як старій-
шина Ніл Л. Андерсен описав зро-

стання дерева у вітряній місцевості 
(у його виступі “Духовні вихори”). 
Чого навчає  молодих чоловіків 
ця аналогія про випробування? 
Запропонуйте їм дослідити виступ, 
шукаючи поради, які, як вони відчу-
вають, допоможуть їм встояти перед 
духовними вихорами.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнатися про цілі 
випробувань. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запропонуйте молодим чолові-
кам прочитати історію з виступу 
старійшини Коічі Аоягі “Тримайся 
свого шляху”, починаючи з абзацу, 
де він описує автомобільну аварію. 
Чого навчає  молодих чоловіків ця 
історія про те, чому до нас прихо-
дять випробування в цьому житті? 
Заздалегідь попросіть когось із моло-
дих чоловіків поділитися досвідом, 
коли він чи хтось із членів його сімʼї 
зростав або зміцнювався завдяки 
випробуванню. Також він може роз-
повісти щось зі своєї сімейної історії, 
що навчає цього принципу. 

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка написати випробуван-
ня, яке переживає він або член 
його сім’ї. Запропонуйте молодим 
чоловікам пошукати в уривках з 
Писань цього навчального плану 
або в інших, які вони знають, щось, 
що навчає про причини, з яких у 

нас є випробування. Запросіть їх 
поділитися знайденим. Як могли б 
Писання допомогти їм подолати те 
випробування, яке вони записали?

• Разом прочитайте перші два 
абзаци статті “Випробування” у 
довіднику Стійкі у вірі. Яка роль 
випробування у плані Небесного 
Батька? Призначте кожному члену 
кворуму один з трьох решти розді-
лів про випробування у довіднику 
Стійкі у вірі і попросіть молодих 
чоловіків підготуватися навчати 
інших членів кворуму, чого вони 
навчилися зі свого розділу. Заохоть-
те їх поділитися історією або випад-
ком із життя стосовно прочитаного.

• Посередині дошки накресліть вер-
тикальну лінію і над першою колон-
кою напишіть: “Чому ми маємо 
випробування?”, а над другою: “Як 
ми можемо стикатися з труднощами 

Підказка для вчителя

“Розставляйте стільці 
в кімнаті так, щоб вам 
бачити обличчя кожно-
го і кожний міг бачити 
ваше” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 71).
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у нашому житті?” Розділіть виступ 
Президента Томаса С. Монсона “Не 
залишу тебе й не покину тебе” або 
виступ старійшини Далліна Х. 
Оукса “Протилежність у всьому” на 
розділи і дайте кожному молодо-
му чоловіку прочитати по розділу. 
Попросіть молодих чоловіків знайти 
відповіді на ці запитання і написати 
їх на дошці у відповідній колонці. 
Що молоді чоловіки засвоїли з цих 
виступів?

• З дозволу єпископа, запросіть бать-
ків молодих чоловіків поділитися з 

кворумом тим, як Ісус Христос допо-
магав їм долати випробування. Чого 
вони навчилися з власних випробу-
вань? Попросіть батьків у ході бесіди 
використовувати уривки з Писань.

• Покажіть якесь одне відео із 
запропонованих у цьому навчаль-
ному плані. Під час перегляду 
запропонуйте молодим чоловікам 
обміркувати запитання: “Чому у 
нас є випробування?” Про що вони 
дізналися з цього відео, що допома-
гає їм знати, як поводитися, коли 
приходять випробування?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, чому у нас є випробування? Які вони мають почуття або 
враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приділити 
більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Провести обговорення про те, як 
члени кворуму можуть виконувати 
свій обов’язок у священстві—допома-
гати іншим у їхніх випробуваннях. 
Вони могли б записати плани про таку 

допомогу у секції “Служи людям” у 
своїх путівниках Обов’язок перед Богом.

• Поділитися своїм свідченням про 
те, як Спаситель зміцнив його у часи 
випробувань.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель за допомогою 
Писань навчав і свідчив 
про Свою місію. Цей 
урок містить багато 
сильних віршів з Писань, 
які навчають про те, як 
Спаситель зміцнюватиме 
нас під час випробувань. 
Коли молоді чоловіки 
вивчатимуть і обговорю-
ватимуть ці вірші, Свя-
тий Дух засвідчить їхню 
істинність.
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Обрані матеріали

Уривок зі статті “Випробування”, Стійкі у вірі 
(2005), с. 18

Як частина плану викуплення Небесного Батька, 
під час смертного життя ви зазнаєте лиха. Випро-
бування, неприємності, смуток, хвороба і душев-
ний біль є важкою частиною життя, але вони 
можуть вести до духовного зростання, удоскона-
лення і розвитку, коли ви повертаєтесь до Господа.

Випробування приходять з різних джерел. Часом 
ви можете зустрітися з випробуваннями внаслідок 
власної гордині і неслухняності. Цих випробувань 
можна уникнути завдяки праведному життю. Інші 
випробування є просто природною частиною жит-
тя і часом можуть з’являтися, коли ви живете пра-
ведно. Наприклад, ви можете зазнати випробувань 
у часи хвороби, невизначеності чи смерті рідних. 
Іноді випробування можуть прийти внаслідок пога-
ного вибору інших людей та болісних слів і дій.

Уривок з виступу Томаса С. Монсона “Не залишу 
тебе й не покину тебе”, Ensign або Ліягона, лист. 
2013, сс. 85, 87

Брати і сестри! Сміливо можна сказати, що немає 
людини, яку повністю обходили б страждання і 
сум. Не було періоду в історії людства, в якому б 
не було своєї частки безладу й нещастя.

Коли на життєвій дорозі трапляється болісний 
поворот, то виникає спокуса запитати: “Чому це 
сталося зі мною?” Іноді здається, що в кінці туне-
лю немає світла, ніч ніколи не мине й не настане 
світанок. Ми повністю охоплені розчаруванням 
розбитих надій і розпачем марних сподівань. 
Разом з біблійним персонажем ми вигукуємо: 
“Чи немає бальзаму в Ґілеаді?” [Єремія 8:22]. Ми 

почуваємося полишеними, духовно спустошени-
ми, самотніми. Ми схильні дивитися на особисті 
негаразди крізь викривлену призму песимізму. 
Ми стаємо нетерплячими у вирішенні своїх 
проблем, часто забуваючи, що від нас вимагається 
така небесна чеснота, як терпіння.

Труднощі, які у нас трапляються, є справжньою 
перевіркою нашої здатності витерпіти. Кожен з 
нас має відповісти на основоположне запитання: я 
злякаюся чи дійду до фінішу? Дехто дійсно ляка-
ється, коли бачить свою неспроможність піднятися 
над випробуваннями. Щоб дійти до фінішу, необ-
хідно витерпіти до самого кінця цього життя. …

Наш Небесний Батько, Який дає нам так багато 
причин для радості, також знає, що ми навчаємося, 
зростаємо і стаємо сильнішими, коли стикаємося з 
необхідними нам випробуваннями та проходимо 
через них. Ми знаємо, що будуть часи, коли ми 
відчуватимемо невимовний сум, коли нас охопить 
смуток і коли наші випробування будуть на межі 
наших можливостей. Однак такі труднощі дозво-
ляють нам змінитись на краще, перебудувати наше 
життя у такий спосіб, як навчає нас Небесний Бать-
ко, і стати до якоїсь міри іншими, ніж ми були,- - - 
кращими, ніж ми були, більш розуміючими, ніж ми 
були, більш співчутливими, ніж ми були, здобувши 
сильніше свідчення, ніж ми мали раніше.

Такою повинна бути наша мета- - - вистояти і 
витерпіти- - - так, але також сягнути більшого 
духовного очищення, проходячи крізь періоди 
сонячного світла й смутку. Якби не випробуван-
ня, які нам доводиться долати, і проблеми, які слід 
вирішувати, ми б залишалися, головним чином, 
такими, як є, майже не рухаючись, або зовсім не 
рухаючись до нашої цілі- - - вічного життя.
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені утішитися, 
коли помирає хтось 
для мене дорогий?
Смерть є невід’ємною складовою плану спасіння. Аби стати подібними до 
нашого Небесного Батька, ми маємо пізнати смерть і отримати досконалі, 
воскреслі тіла. Коли ми розуміємо, що смерть входить до плану Небесного 
Батька, і що Ісус Христос подолав смерть через Свою Спокуту, ми можемо, 
коли помирає хтось для нас дорогий, знайти надію і спокій.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Які натхненні 
підказки ви отримуєте, коли вивчаєте їх?

Мосія 16:7–8 (Воскресіння Ісуса Хри-
ста забирає жало смерті)

Мосія 18:8–10; УЗ 81:5 (Ми маємо спів-
чувати тим, хто потребує співчуття)

Алма 11:42–45 (У нас знову будуть 
наші тіла завдяки Воскресінню Спа-
сителя)

Алма 28:12; УЗ 42:45–46 (Ми опла-
куємо тих, хто помирає, але смерть 
є солодкою для тих, хто помирає в 
Господі)

Алма 40:11–14 (Наші духи продовжу-
ватимуть жити після нашої смерті)

УЗ 137:5- - 10 (Джозеф Сміт бачить 
свого брата Алвіна, маленьких дітей 
та інших у целестіальному царстві)

УЗ 138 (Видіння Президента Джозе-
фа Ф. Сміта духовного світу)

Томас С. Монсон, “Місіс Петтон—
історія продовжується”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2007, сс. 21–24; див. 
також відео “До нових зустрічей”

Шейн М. Боуен, “Бо живу Я—і ви 
жити будете!”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2012, с. 15- - 17

Відео: “Ми все ще сім’я”, “Він 
надасть вам допомогу”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як ви або інші знайомі 
вам люди знайшли надію, 
коли помирали дорогі 
їм люди? Які уривки з 
Писань або принципи 
допомогли?

Дехто з молодих чоло-
віків уже мабуть пере-
живав смерть дорогої 
людини. Кожному з них 
прийдеться пережити це 
в майбутньому. Що б ви 
хотіли, аби вони знали, і 
що б їм допомогло?



49

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Що саме запросили робити моло-
дих чоловіків після того, що вони 
вивчали? Попросіть їх розповісти, 
як їхні дії, основані на цьому вчен-
ні, вплинули на їхнє життя і життя 
їхніх сімей і друзів.

• Поділіться власним або чиїмось 
досвідом про отримання спокою 
після смерті дорогої людини. Запро-
сіть молодих чоловіків поділитися 
своїми історіями.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнаватись про 
життя після смерті. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Покажіть відео “Він надасть вам 
допомогу” і запросіть молодих чолові-
ків поділитися тим, що їх вразило. Піс-
ля перегляду обговоріть, як би змінився 
світ, якби кожна людина знала те, про 
що у відео дізнався молодий чоловік.

• Розкажіть історію про місіс Петтон 
з виступу Томаса С. Монсона “Місіс 
Петтон—історія продовжується” або 
покажіть відео “До нових зустрічей”. 
Запитайте молодих чоловіків, як би 
вони відповіли на запитання місіс 
Петтон, яке вона поставила юному 
Томасу Монсону. Усім кворумом 
прочитайте Мосія 18:8–10 та Учення 
і Завіти 81:5. Обговоріть обов’язок 
носіїв священства утішати, допомага-
ти і надавати інше служіння в свя-
щенстві сім’ям, які втратили рідних. 
Ви можете запросити до участі у цій 
бесіді члена єпископату.

• Запросіть одну половину членів 
кворуму прочитати історію про 
сестру Рамірес з виступу старій-
шини Шейна М. Боуена “Бо живу 

Я—і ви жити будете!”, а іншу- - - 
прочитати історію про сина старій-
шини Боуена, Тайсона. Попросіть 
їх поділитися знайденим про те, 
як утішитися, коли дорога для них 
людина помирає, і як утішати інших. 
Запросіть молодих чоловіків поді-
литися досвідом, якщо вони втра-
чали близьких. Як їхнє знання про 
Спокуту і план спасіння допомогло 
їм утішитися? Якщо це прийнятно, 
розкажіть про власний досвід.

• Поділіть клас на дві групи. Попро-
сіть одну групу прочитати Учення 
і Завіти 137:5- - 10 а іншу- - - Учення і 
Завіти 138:57- - 58. Попросіть молодих 
чоловіків обговорити у своїх групах, 
чого ці уривки навчають стосовно 
того, що станеться, коли ми помремо. 
Потім усім кворумом обговоріть, як 
це знання може допомогти комусь, 
хто втратив близьку людину. Як це 
знання стосується нашої відпові-
дальності щодо виконання сімейно- 
історичної та храмової роботи?

Підказка для вчителя

“Запитання, написані на 
дошці ще до початку уро-
ку, допоможуть учням 
задуматися над темами 
заздалегідь” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 93).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив запи-
тання, які викликали у 
людей серйозні роздуми 
і глибокі почуття. Як ви 
можете спонукати моло-
дих чоловіків мислити і 
прагнути натхнення? Як 
ви можете допомогти їм 
почуватися достатньо 
безпечно, щоб ділитися 
особистими почуттями?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, як знайти утішення, якщо помирає хтось для них близь-
кий? Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь 
нові запитання? Чи варто буде приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може провести 
обговорення про те, що можуть робити члени кворуму, аби служити комусь, 
хто недавно втратив дорогу людину. Чи є у приході або громаді вдови чи інші, 
кому була б потрібна якась допомога?
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Уривок з виступу Томаса С. Монсона, “Місіс Пет-
тон, історія продовжується!”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2007, сс. 21–24

По-перше, дозвольте мені розповісти про Артура. 
У нього було біляве кучеряве волосся і широченна 
посмішка. Він був вищим за інших хлопців у класі. 
Мабуть, завдяки цьому Артур зміг обдурити вій-
ськкома, коли в 1940 році Європу охопили зіткнен-
ня, що вилилися в Другу світову війну, і записатися 
до ВМС лише у 15 років. Для Артура і більшості 
хлопців війна здавалася захопливою пригодою. 
Я пам’ятаю, як ми були під враженням від його 
вигляду у формі ВМС. Як ми бажали бути старши-
ми чи хоча б вищими, аби також іти на службу!

Юність—дуже особлива пора життя. Як писав 
Лонгфелло:

Яка прекрасна юність! Яскравістю як сяє,

Ілюзіями та прагненнями душу наповняє!

Книга починань, історія без кінця,

Геройські вчинки, дружні серця.

[“Morituri Salutamus,”in The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow (1883), с. 259.]

Мати Артура надзвичайно пишалася синьою 
зіркою, що висіла на вікні вітальні. Це вказувало 
кожному перехожому на те, що її син був мобі-
лізований і носив форму своєї країни. Коли я 
проходив повз будинок, часто вона відчиняла 
двері і запрошувала мене почитати свіжий лист 
від Артура. Її очі наповнювалися сльозами, і мене 
просили читати вголос. Артур був усім для своєї 
матері-вдови.

Досі в моїй пам’яті образ натруджених рук місіс 
Петтон, якими вона обережно клала лист назад у 
конверт. То були долоні трудівниці—місіс Петтон 
була прибиральницею в офісній будівлі в центрі 
міста. Кожного дня, окрім неділі, можна було поба-
чити, як вона йшла тротуаром з відром і щіткою в 
руках, із туго затягнутим в пучок сивим волоссям, 
виснажена від праці й згорблена від років.

У березні 1944 року, коли війна була в розпалі, Арту-
ра перевели з есмінця ВМС США “Дорсі” на авіано-
сець “Уайт-Плейнс” . Біля острова Сайпан на півдні 
Тихоокеанського регіону судно було атаковано. 
Серед інших пропалих без вісті в морі був Артур.

Блакитна зірка зникла зі свого священного місця 
на вікні будинку Петтонів. Її місце посіла золота, 
яка вказувала, що той, кого символізувала синя 
зірка, загинув у бою. В житті місіс Петтон погасло 
світло. Вона животіла в безпросвітній темряві й 
безмежному відчаї.

Помолившись у серці, я ступив на знайому доріж-
ку до будинку Петтонів, не знаючи, які слова вті-
шення можуть вимовити уста якогось хлопчини.

Двері відчинилися, і місіс Петтон обійняла мене, 
наче власного сина. Дім став каплицею, коли 
скорботна мати і зовсім незрілий хлопець прихи-
лили коліна в молитві.

Підвівшись із колін, місіс Петтон поглянула мені 
в очі і сказала: “Томмі, я не ходжу до церкви, а 
ти ходиш. Скажи мені, Артур житиме знов?” 
Наскільки я міг, я свідчив їй, що Артур дійсно 
житиме знову. 
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ЛЮТИЙ: ПЛАН СПАСІННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому мені слід ставитися до 
мого тіла, як до храму?
Наші тіла були створені за образом Бога. Вони є даром від Небесного Бать-
ка, щоб дозволити нам прожити смертне життя і продовжувати ставати 
більше схожими на Нього. Це знання впливає на наше ставлення до наших 
тіл і до наших почуттів щодо Небесного Батька і щодо себе. Коли ми ста-
вимося до наших тіл як до храмів Бога, ми отримуємо фізичні, емоційні і 
духовні благословення.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим, згідно з отри-
маним натхненням від Духа, вам треба поділитися з молодими чоловіками?

Буття 39:1–21; Даниїл 1:3–21 (Йосип та 
Даниїл виявляють повагу до своїх тіл)

1 Коринтянам 6:19–20; УЗ 93:33–35 
(Ми—храм Божий)

УЗ 88:15–16 (Дух і тіло—це душа 
людини)

УЗ 130:22; Мойсей 6:9 (Ми створені 
за подобою Бога)

Гордон Б. Хінклі “Великим буде мир 
серед твоїх дітей” Ліягона, січень 
2001, сс. 61–68

Відео: “The Mormon 
Mustang”,“Chastity: What Are the 
Limits?”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві 
(з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого 
члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, заповнюючи 
під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Які благословення ви 
отримали, коли стави-
лися до вашого тіла, як 
до храму Бога? Як ваше 
усвідомлення священно-
сті вашого тіла зростало 
по мірі того, як ви отри-
мували життєвий досвід 
і спостерігали за життям 
інших людей?

З якими труднощами 
зустрічаються молоді 
чоловіки, коли прагнуть 
ставитися до своїх тіл, як 
до священних дарів Бога? 
Як їхнє ставлення до їхніх 
тіл пов’язано із силою 
священства?
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• Нагадайте молодим чоловікам про 
засвоєне на уроці минулого тижня. 
Чи є у них якісь запитання або думки 
щодо того, що обговорювалося?

• Покажіть зображення храму і 
запросіть молодих чоловіків записа-

ти слова, які спадають їм на думку, 
коли вони думають про храм. Які 
слова матимуть протилежне значен-
ня? Попросіть молодих чоловіків 
поділитися тим, що їх попросили 
робити, щоб ставитися до своїх 
фізичних тіл, як до храмів Бога.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти, що їхні 
тіла священні. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Призначте кожному молодому 
чоловіку один з уривків з Писань 
цього навчального плану. Запросіть 
молодих чоловіків опрацювати ури-
вки і підсумувати одним реченням, 
що вони дізналися про те, чому наші 
тіла священні. Попросіть їх поділити-
ся тим, що вони можуть робити, аби 
утримувати свої тіла і розум в чистоті.

• Запросіть кожного молодого 
чоловіка прочитати один розділ 
якогось виступу, запропонованого 
у цьому навчальному плані. Потім 
виділіть молодим чоловікам кіль-
ка хвилин кожному на підготовку 
короткого уроку про святість тіла. 
Заохочуйте їх використати цитату з 
виступу, а також поділитися особи-
стим досвідом і свідченням.

• Прочитайте кворумом 1 Корин-
тянам 6:19–20 та УЗ 93:33–35. Попро-
сіть молодих чоловіків скласти 
перелік того, що робить наші тіла 
подібними до храму Бога. Запросіть 
їх обговорити деякі проблеми моло-
ді, пов’язані із ставленням до наших 
тіл, як до храмів. Що вони можуть 
зробити, аби подолати ці проблеми?

• Розділіть членів кворуму на пари. 
Призначте одного з кожної пари 
читати Буття 39:1–21 а іншого—
Даниїл 1:3–21 (ілюстрації цих істо-
рій знаходяться в збірнику Євангелія 
в мистецтві на сс. 11 і 23). Попросіть 
їх знайти, як Йосип та Даниїл вияв-
ляли повагу до своїх тіл і потім поді-
литися один з одним знайденим. Як 
вони можуть наслідувати приклад 
Йосипа і Даниїла?

• Запросіть молодих чоловіків перег-
лянути Зміст брошури Заради зміц-
нення молоді і визначити, які норми 
стосуються утримання розуму і тіла 
в чистоті. Розділіть кворум на групи і 
попросіть їх опрацювати ці розділи і 
знайти відповіді на запитання “Чому 
мені слід ставитися до мого тіла, як 
до храму?” Запросіть їх поділитися 
тим, що вони можуть зробити, аби 
жити за цими нормами.

• Покажіть один з відеофільмів, 
запропонованих у цьому навчально-
му плані. Запросіть молодих чолові-
ків визначити і обговорити аналогії 
за допомогою яких у відео поясню-
ється важливість зберігання чистоти 
наших тіл. Що вони можуть зробити, 

Підказка для вчителя

“Уникайте намагань 
навчати всьому, що тільки 
можна сказати стосовно 
якоїсь теми. Ті, кого ви 
навчаєте, мають уже при-
наймні певне розуміння 
цієї теми. Пам’ятайте, що 
ваш урок—це не єдиний 
час, коли вони можуть 
дізнаватись про те, що 
стосується цієї теми” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 99).



54

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив тих, кого 
навчав. Він знав, ким вони 
були і ким можуть стати. 
Він знаходив унікальні 
способи для сприяння 
їхньому зростанню—які 
підходили саме їм. Коли 
у них виникали трудно-
щі, Він не залишав їх, а 
продовжував любити їх й 
служити їм. Що ви може-
те зробити, щоб любити 
молодих чоловіків і слу-
жити їм так, як це робить 
Спаситель?

щоб заохочувати один одного жити 
за нормами, яким навчають відео?

• Попросіть молодих чоловіків 
використати розділ “Одяг і зовніш-
ній вигляд” у брошурі Заради зміц-

нення молоді, щоб відповісти на такі 
запитання: “Якими є норми Господа 
щодо скромності?” “Чому важливо 
дотримуватися цих норм?” та “Як 
наша скромність демонструє повагу 
до святості наших тіл?”

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють святість своїх тіл? Що вони відчувають, або якими 
є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Свідчити про благословення, які 
приходять, коли ми ставимося до 
нашого тіла з повагою.

• Запланувати з членами кворуму 
спільно попрацювати над виконан-
ням плану розділу “Фізичне здоро-
в’я” у путівнику Мій обов’язок перед 
Богом (сс. 31–34).
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“Одяг і зовнішній вигляд”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 6–8

Ваше тіло священне. Поважайте його і ніяким 
чином не оскверняйте. Своїм одягом і зовнішні-
стю ви можете показати, що знаєте, яким цінним 
є ваше тіло. Ви можете показати, що є учнями 
Ісуса Христа і любите Його.

Пророки Бога завжди радили Його дітям одягати-
ся скромно. Коли ви охайні й скромно одягнені, 
то запрошуєте в напарництво Духа й можете 
поширювати добрий вплив на інших людей. Ваш 
одяг і зовнішній вигляд впливають на вашу пове-
дінку і поведінку оточуючих.

Ніколи не занижуйте норм вашого одягу. Не 
використовуйте особливі події як виправдання за 
нескромність. Одягаючись нескромно, ви несете 
послання, яке суперечить вашій сутності як сина 
або доньки Бога. Ви також показуєте, що вико-
ристовуєте ваше тіло, аби привернути увагу й 
отримати чиєсь схвалення.

Нескромним вважається будь-який одяг, який 
щільно прилягає до тіла, є прозорим або надто 
відкритим. Молоді жінки не повинні носити 
короткі шорти і короткі спідниці; верхню части-
ну одягу, яка не прикриває живіт; і вбрання, яке 

не закриває плечі, або має глибокий виріз спереду 
чи ззаду. Молоді чоловіки також повинні дотри-
муватися скромності у своєму вигляді. Молоді 
чоловіки і жінки повинні бути охайними і чисти-
ми та уникати крайнощів або зайвої вільності в 
одязі, зачісці та поведінці. Під час занять спортом 
вони повинні вибирати відповідний скромний 
одяг. Мода світу буде змінюватися, але Господні 
норми змінюватися не будуть.

Не спотворюйте себе татуюванням або проко-
люванням тіла. Молоді жінки, якщо ви бажаєте 
проколоти вуха, носіть тільки одну пару сережок.

Виявляйте повагу до Господа і до себе, одягаючись 
належним чином для відвідування церковних збо-
рів і заходів. Це особливо важливо для причасних 
зборів. Молоді чоловіки мають одягатися з гідні-
стю, коли служать під час обряду причастя.

Якщо ви не впевнені, який одяг є відповідним, 
вивчайте слова пророків, моліться про скеруван-
ня і зверніться по допомогу до ваших батьків або 
провідників. Манера вашого одягу і зовнішній 
вигляд, який ви маєте зараз, допоможе вам підго-
туватися до того часу, коли ви підете до храму, 
аби укласти священні завіти з Богом. Запитайте 
себе: “Чи відчуватиму я себе зручно у такому 
вигляді, якщо опинюся в присутності Господа?”
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Ось, я кажу вам, що ви матимете надію через спокуту Христа” (Moроній 7:41).

Навчальні плани у цьому блоці будуть допомагати молодим чоловікам “прий[ти] 
до Христа … і скуштува[ти] від Його спасіння і сили Його викуплення” (Омній 
1:26). У цьому блоці ви можете допомогти їм зрозуміти, як, завдяки покаянню і 
Спокуті, вони можуть залишатися чистими й гідними, щоб виконувати свої обо-
в’язки у священстві. Ви також можете допомогти їм усвідомити, що вони як носії 
Ааронового священства відіграють священну роль, допомагаючи іншим отримува-
ти благословення Спокути, коли виконують обряди причастя або хрищення.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як я можу допомогти іншим отримати благословення Спасителевої Спокути? (Обов’язок перед Богом)
Що таке Спокута Ісуса Христа?
Що означає мати віру в Ісуса Христа?
Що означає “покаятися”?
Що таке благодать?
Чому мені потрібно прощати іншим?
Що таке воскресіння?
Як Спаситель може допомогти мені у моїх випробуваннях?

Березень: Спокута Ісуса Христа
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості Спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Виконуй обряди священства”, сс. 24–25, 48–49, 
72–73

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68
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БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як я можу допомогти іншим 
отримати благословення 
Спасителевої Спокути?
Готуючи причастя і прислужуючи при причасті, носії Ааронового священ-
ства допомагають членам Церкви відновити дію очищувальної сили Споку-
ти в їхньому житті.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань і виступів допомогли б молодим чоловікам зрозуміти роль, 
яку вони відіграють, допомагаючи іншим отримати благословення Спокути?

Лука 22:19–20; 3 Нефій 18:1–11 (Ісус 
Христос встановив причастя)

УЗ 20:76–79 (Участь носіїв Аароно-
вого священства в обряді причастя)

УЗ 38:42 (Носії священства повинні 
бути гідні того, щоб виконувати 
обряди)

Oвдій 1:21 (Нам слід бути спасителя-
ми на горі Сіон)

Бойд К. Пекер, “Спокута”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2012, сс. 75- - 78

“Причастя”, Стійкі у вірі (2004), сс. 
110—112

“Ставати спасителями на горі Сіон”, 
Учення Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт (2011), сс. 475–484

Відео: “Чудове священство”, “Освя-
тіться”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви відчували, коли 
готували причастя, брали 
участь в обряді прича-
стя або приймали його? 
Чому причастя є для вас 
важливим?

Що молоді чоловіки 
думають про обряд при-
частя? Що вони можуть 
робити краще, аби 
підготуватися до участі в 
обряді причастя? Що б ви 
хотіли, аби вони зрозумі-
ли стосовно цієї їхньої від-
повідальності? Які у носіїв 
Ааронового священства є 
інші способи допомагати 
іншим отримувати благо-
словення Спокути?
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Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків роз-
казати, що вони пам’ятають з уроку, 
який був на минулому тижні? Які в 
них ще залишилися запитання? Що 
вони роблять, аби жити відповідно 
до того, що вивчили?

• Попросіть членів кворуму напи-
сати їхні відповіді на запитання: “Як 
я можу допомогти іншим отримати 
благословення Спокути?”

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти кожному молодому чоловікові зрозуміти, як 
виконання їхніх обов’язків у священстві допомагає іншим отримувати бла-
гословення Спокути. На цьому уроці члени кворуму повинні скласти план у 
своїх путівниках Обов’язок перед Богом, щоб виконувати обряди священства 
з благоговінням. Заздалегідь попросіть молодих чоловіків принести свої путів-
ники Обов’язок перед Богом з собою у церкву. На наступних зборах кворуму 
попросіть їх поділитися досвідом, набутим при виконанні їхніх планів.

• Попросіть когось із членів квору-
му показати ілюстрацію, де Спа-
ситель проводить причастя (див. 
Альбом “Євангелія в мистецтві”, с. 
54). Попросіть його пояснити, яку 
подію відображено на цій ілюстрації 
і як носії Ааронового священства 
представляють Ісуса Христа, коли 
вони сьогодні беруть участь у про-
веденні обряду причастя. Спитайте 
молодих чоловіків, що вони відчува-
ють, коли готують причастя і беруть 
участь в його проведенні.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Учення і Завіти 20:76–79, 
Лука 22:19–20 і 3 Нефій 18:1–11 у 
парах. Нехай вони обговорять, 
що символізують причасні хліб і 
вода та кого представляють носії 
священства, коли вони готують і 
прислуговують в обряді причастя 

(див. Обов’язок перед Богом, с. 24). 
Запропонуйте молодим чоловікам 
звернутися до розділу “Дій” в їхніх 
путівниках Обов’язок перед Богом (сс. 
25, 49 або 73) і скласти плани, вихо-
дячи з того, що вони обговорили. 
Запропонуйте їм поставити своїм 
батькам або комусь із провідників 
такі запитання: Що для вас означає 
обряд причастя? Що можу зробити 
я, як носій Ааронового священства, 
аби допомогти вам, щоб причастя 
проходило для вас більш змістов-
но? На наступних зборах кворуму 
попросіть членів кворуму дати 
відповіді на ці запитання й поділи-
тися якимось досвідом, якого вони 
набули, виконуючи свої плани.

• Прочитайте кворумом Учення 
і Завіти 38:42 та обговоріть, як цей 
вірш стосується тих, хто тримає в 

Плани за програмою 
“Обов’язок перед Богом”

Наприкінці зборів кво-
руму виділіть молодим 
чоловікам час на те, щоб 
скласти плани у своїх 
путівниках Обов’язок 
перед Богом. Ці плани є 
особистими, але члени 
кворуму можуть допома-
гати один одному знахо-
дити ідеї для своїх планів.
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руках “посудини”, в яких знаходять-
ся символи Спокути (див. Обов’язок 
перед Богом, с. 48). Покажіть одне з 
вказаних у цьому навчальному плані 
відео і попросіть молодих чоловіків 
знайти причини, чому їм необхідно 
бути чистими, аби діяти у священ-
стві. Попросіть їх звернутися до 
розділу “Дій” в їхніх путівниках 
Обов’язок перед Богом (сс. 25, 49 або 
73) і скласти плани, виходячи з того, 
що вони дізналися.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати причасні молитви, 
визначити завіти, про які сказано у 
цих молитвах, і пояснити, що вони 
означають. Які слова впали їм у 
вічі? (див. Обов’язок перед Богом, с. 
72). Як ставлення й поведінка тих, 
хто виконує обряд причастя, впли-
ває на відчуття членів зібрання? 
Запропонуйте молодим чоловікам 
звернутися до розділу “Дій” в їхніх 
путівниках Обов’язок перед Богом (сс. 
25, 49 або 73) та скласти плани, вихо-
дячи з того, що вони дізналися.

• Покажіть фотографію свого 
предка, який помер, не отримав-
ши храмових обрядів, або попро-
сіть молодих чоловіків принести і 

показати фотографії своїх предків. 
Попросіть молодих чоловіків обго-
ворити, як вони можуть допомогти 
померлим отримати благословення 
Спокути. Попросіть молодих чолові-
ків опрацювати абзац, який почи-
нається словами: “Але яким чином 
вони стають спасителями на горі 
Сіон?” з 41- го розділу книги Учення 
Президентів Церкви: Джозеф Сміт 
(2007). Обговоріть, що означає бути 
спасителем на горі Сіон. Попро-
сіть молодих чоловіків поділитися 
власним досвідом того, як вони були 
спасителями на горі Сіон.

• Принесіть на збори кворуму 
щось, що б символізувало світло 
(наприклад, лампочку або ліхтарик). 
Запропонуйте молодим чоловікам 
подумати про те, що означає бути 
світлом для інших, коли ви будете 
розповідати їм історію, якою почи-
нається виступ президента Бойда 
К. Пекера “Спокута”. Попросіть 
молодих чоловіків поділитися їхніми 
думками про те, як ми можемо бути 
“нижчим світлом” для людини, яка 
його потребує. Як ми нагадуємо це 
нижнє світло, коли виконуємо свої 
обов’язки у священстві?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи зрозуміло їм, як вони, як носії священства, допомагають іншим отримува-
ти благословення Спокути? Що вони відчувають або якими є їхні враження? 
Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приділити цьому 
вченню більше часу?
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Навчати, як навчав 
Спаситель

За будь- яких обставин 
Спаситель був прикладом 
і наставником для Своїх 
учнів. Він навчав їх моли-
тися, молячись з ними. 
Він навчав їх любити і 
служити, люблячи їх і 
служачи їм. Як ви можете 
бути прикладом у дотри-
манні принципів, яких 
навчаєте?

Запрошуйте діяти

Завершує збори член президентства кворуму, який веде збори. Він може:

• Розповісти про план, який він 
написав у своєму путівнику Обов’я-
зок перед Богом, і про своє зобов’язан-
ня виконати його.

• Обговорити, як члени кворуму 
можуть брати участь у проведенні 
обряду причастя для тих, хто не 
може відвідувати церкву (за вказів-
кою єпископа).



63

БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке Спокута Ісуса Христа? 
Спокута—це жертва, яку приніс Ісус Христос, щоб допомогти нам подолати 
гріх, горе і смерть. Ісус приніс спокутну жертву в Гефсиманському саду і на 
хресті на Голгофі. Він сплатив ціну за наші гріхи, прийняв смерть і воскрес. 
Спокута—це неперевершений вияв любові Небесного Батька і Ісуса Христа.

Підготуйтеся духовно

Які матеріали допоможуть молодим чоловікам зрозуміти, що таке Спокута і 
якою важливою вона є в їхньому житті?

Матвій 26–27 (У Гефсиманії і на 
хресті Ісус Христос сплатив ціну за 
наші гріхи і взяв на Себе наші болі)

Матвій 28:1–10 (Ісус Христос подо-
лав смерть Своїм Воскресінням)

2 Нефій 9:6–16 (Ісус Христос подолав 
гріх і смерть Своєю Спокутою)

Алма 7:11–13 (Ісус Христос взяв на 
Себе наші болі, слабкості, недоско-
налості й гріхи)

Томас С. Монсон, “Христос 
Воскрес!” Ensign або Ліягона, трав. 
2010, сс. 87–90

Лінда К. Бертон, “Чи закарбована у 
наших серцях віра в Спокуту Ісуса 
Христа?” Ensign або Ліягона, лист. 
2012

“Спокута Ісуса Христа”, Стійкі у 
вірі (2005), сс. 154–161

Відео: “Думки апостола про Христа 
на Великдень”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

Як ви здобули свідчення 
про Спокуту? Як Спокута 
благословила ваше життя?

Що, на думку молодих 
чоловіків, є Спокута? 
Що вони можуть знайти 
у Писаннях про Споку-
ту, і чого вони можуть 
навчати один одного 
про Спокуту? Як вони 
можуть відчути і виявити 
вдячність за Спокуту?
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• Напишіть на дошці запитання з 
уроку, що проводився на минулому 
тижні (назву уроку). Спитайте членів 
кворуму, про що вони дізналися 
минулого тижня, що допомагає їм 
відповісти на це запитання. Що вони 
зробили, аби жити згідно з вивченим?

• Покажіть ілюстрації, на яких 
зображено події Спокути (напри-
клад, страждання Спасителя в Геф-
симанському саду, Його розп’яття 
або Його воскресіння; див. Альбом 
“Євангелія в мистецтві”,  56–59), і 

попросіть молодих чоловіків поді-
литися тим, що вони знають про ці 
події. Запропонуйте, щоб кожний 
молодий чоловік написав запитан-
ня, яке він має стосовно Спокути. 
Зберіть запитання і, якщо це дореч-
но, прочитайте їх вголос. Запро-
понуйте, щоб кожний молодий 
чоловік і далі на уроці продовжував 
думати над цим своїм запитанням. 
Наприкінці уроку попросіть кворум 
назвати будь- які відповіді, які вони 
знайшли на свої запитання.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, що таке 
Спокута Ісуса Христа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Попросіть когось із членів квору-
му провести частину цього уроку. 
Він може зробити це у рамках 
виконання свого плану за програ-
мою “Обов’язок перед Богом”—
дізнаватися й навчати про Спокуту 
(див. “Розумій вчення”, сс. 18, 42 або 
66). Ви можете запропонувати, щоб 
він, готуючись до цього, прочитав 
виступ Президента Томаса С. Мон-
сона “Христос Воскрес!”

• Попросіть молодих чоловіків знай-
ти відповідність події, що відбулася 
в останні кілька годин життя Спа-
сителя, з написаним в Матвій 26–28 
(наприклад, страждання в Гефси-
манському саду, зрада, страждання 
Христа, Розп’яття і Воскресіння). Що 
дізнаються молоді чоловіки про Спа-
сителя і Його Спокуту з цих подій? 
Попросіть кількох членів кворуму 
поділитися їхніми почуттями стосов-
но того, що зробив для них Спаситель.

• Запропонуйте, щоб кожний моло-
дий чоловік прочитав по одному з 
принципів Спокути у виступі Лінди 
К. Бертон “Чи закарбована у наших 
серцях віра в Спокуту Ісуса Хри-
ста?” Попросіть їх знайти когось у 
кворумі, хто прочитав про цей же 
принцип, і нехай вони обговорять 
те, про що дізналися, та розкажуть 
про приклад з власного життя чи 
життя їхніх знайомих, що ілюструє 
цей принцип. Попросіть когось із 
кожної пари розказати решті квору-
му, що вони обговорювали.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати 2 Нефій 9:6–16 і знайти 
кілька віршів, які навчають їх про 
необхідність Спокути. Виділіть час, 
щоб кілька молодих чоловіків розка-
зали про вірші, які вони вибрали, і 
про що ці вірші навчають. Запропо-
нуйте їм написати листа людині, яка 
не вірить в Бога, і використайте ці 
вірші, аби пояснити, чому Спокута є 

Підказка для вчителя

Члени класу більш охоче 
й повноцінно беруть 
участь в уроці, коли їм 
ставлять цікаві запитання 
й дають час на обдуму-
вання відповідей. Щоб 
давати членам кворуму 
цей час, можете написати 
запитання на дошці або 
попросити членів квору-
му писати їхні відповіді 
на папері (див. Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], сс. 68−70).



65

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель використовував 
Писання, щоб навчати про 
Свою місію. Він навчав 
людей розмірковувати над 
Писаннями. Що ви може-
те зробити, аби допомог-
ти молодим чоловікам 
використовувати Писан-
ня, щоб краще розуміти 
Спокуту Ісуса Христа?

такою важливою і чому нам потрі-
бен Спаситель. Попросіть їх прочи-
тати свої листи один одному.

• Попросіть кількох молодих 
чоловіків прочитати Алма 7:11–13, 
а інших попросіть прочитати про 
благодать у Путівнику по Писаннях. 
Нехай вони розкажуть, що вони 
дізналися стосовно того, як Споку-
та благословляє їхнє життя. Як ще 
може сила Спокути допомагати нам, 
крім того, що сплачує ціну за наші 

гріхи? Попросіть молодих чолові-
ків навести приклад з Писань або 
їхнього власного життя, коли хтось 
отримував силу завдяки Спокуті.

• Подивіться одне чи більше відео з 
тих, що вказані в цьому навчально-
му плані, і запропонуйте молодим 
чоловікам написати про свої почут-
тя після їх перегляду. Попросіть 
їх розказати, чому вони вдячні за 
Спокуту Ісуса Христа.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють, що таке Спокута? Що вони відчувають або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Завершує збори член президентства кворуму, який веде збори. Він може:

• Запропонувати членам кворуму 
записати і поділитися тим, що вони 
можуть зробити, аби допомогти 
своїм сім’ям та друзям отримати 
благословення Спокути.

• Попросити молодих чоловіків 
записати у щоденники їхні почуття 
стосовно Спокути.
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БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що означає мати віру 
в Ісуса Христа?
Щоб наша віра вела до спасіння, вона повинна бути зосередженою на 
Господі Ісусі Христі. Мати віру в Ісуса Христа означає довіряти Йому і 
виконувати Його заповіді. Віра—це набагато більше, ніж пасивне вірування. 
Ми виявляємо свою віру через дію—через спосіб свого життя.

Підготуйтеся духовно

Коли ви вивчаєте уривки з Писань та інші матеріали, щоб дізнатися про віру, 
шукайте те, що допомогло б молодим чоловікам зміцнювати свою віру в Ісуса 
Христа.

Євреям 11:4–9, 17–29; Етер 12:11–22 
(Приклади людей, які виявляли віру)

Якова 1:5- - 6; 2:14–20 (Віра—це віру-
вання й дія)

Алма 32:21, 26- - 43 (Віра—це споді-
вання на те, чого не видно, але що є 
істинним)

Мороній 7:33- - 41 (Чудеса творять 
вірою)

Ніл Л. Андерсен, “Віра- - - не випад-
ковість, а вибір”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2015, сс. 65–68

Рассел М. Нельсон, “Виявляйте свою 
віру”, Ensign або Ліягона, трав. 2014

“Віра”, Стійкі у вірі, сс. 54–56

Відео: “Чиста і проста віра”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

Як ви виявляли віру в Ісуса 
Христа? Яким досвідом ви 
можете поділитися з моло-
дими чоловіками, який би 
надихнув їх діяти з вірою?

Як носії Ааронового свя-
щенства, яких ви навча-
єте, виявляють свою віру 
в Ісуса Христа? Що вони 
роблять, аби зміцнювати 
свою віру?



67

• Попросіть, щоб кожний молодий 
чоловік за 30 секунд написав якомо-
га більше про те, що він пам’ятає з 
уроку, який пройшов тиждень тому. 
Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати свої списки. Як ви може-
те використати їхні списки, щоб 
представити тему віри?

• Намалюйте простий весловий 
човен і позначте його “Віра”. Потім 
домалюйте одне весло і позначте 

його “Вірування”, а потім ще одне 
весло і позначте його “Дія”. Спитайте 
у кворуму, що станеться з цим чов-
ном, якщо в нього є тільки одне весло. 
Що станеться з нашою вірою, якщо 
ми не будемо діяти відповідно до сво-
го вірування? Зверніться до уривків 
з Писань або довідника Стійкі у вірі 
(сс. 29–31), щоб допомогти членам 
кворуму зрозуміти, що таке віра і як 
цей малюнок стосується віри.

Навчайтеся разом

Кожна з вказаних далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, що означає 
мати віру в Ісуса Христа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
зробити це у рамках виконання 
свого плану за програмою “Обо-
в’язок перед Богом”—дізнаватися 
й навчати про віру (див. “Розумій 
вчення”, сс. 18, 42 або 66).

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати Якова 2:14–20 і визначи-
ти, які приклади використовує Яків, 
щоб навчати про взаємозв’язок між 
вірою і ділами. Попросіть кількох з 
них коротко переказати власними 
словами, чого навчає Яків про віру. 
Запропонуйте молодим чоловікам 
знайти приклади людей, які вияв-
ляли свою віру через діла, у виступі 
старійшини Ніла Л. Андерсена 
“Віра- - - не випадковість, а вибір” чи 
у виступі старійшини Рассела М. 
Нельсона “Виявляйте свою віру”. 
Попросіть їх поділитися тим, що 
вони знайшли, й обговоріть, як вони 
можуть показувати свою віру.

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка знайти історію з Писань, 
в якій би хтось діяв з вірою в Ісу-
са Христа (див., наприклад, Вихід 
14:19- - 28; Матвій 8:5- - 13; Євреям 
11:49, 17- - 29; Етер 12:11- - 22; 1 Нефій 
4). Запропонуйте також молодим 
чоловікам написати про досвід, 
якого вони набули самі чи хтось 
із їхніх знайомих, виявивши віру в 
Ісуса Христа. Попросіть, щоб кож-
ний молодий чоловік розповів про 
знайдену ним історію та записаний 
досвід. Вони можуть зробити це у 
маленьких групах або у кворумі.

• Напишіть на дошці таке запи-
тання: Що таке віра? Що означає 
мати віру в Ісуса Христа? Як я живу 
за своєю вірою? Як мені зміцнити 
свою віру? Призначте кожному з 
членів кворуму по одній з рубрик 
статті Віра у довіднику Стійкі у 
вірі. Попросіть молодих чоловіків 
прочитати свої рубрики, у т. ч. й 

Підказка для вчителя

“Під час навчання з 
Писань часто буває 
корисним [запропону-
вати учням знайти щось 
особливе]” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 55).
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посилання на Писання, і знайти від-
повіді на одне із запитань на дошці. 
Нехай вони напишуть свої відповіді 
на дошці та поділяться з кворумом 
додатково отриманими знаннями.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати Матвій 17:20 і спитай-
те їх, що, на їхню думку, означає 
пересувати гори своєю вірою. 
Прочитайте наведене далі вислов-
лювання єпископа Річарда С. Еджлі: 
“Я ніколи не бачив, як пересуваєть-
ся реальна гора. Але, завдяки вірі, 
я бачив, як гора сумніву і відчаю 

пересунулась і її місце зайняли надія 
й оптимізм. Завдяки вірі, я особисто 
бачив, як гора гріха була посунута 
покаянням і прощенням. І, завдяки 
вірі, я особисто бачив, як гора болю 
була посунута миром, надією і 
вдячністю. Так, я бачив, як пересува-
ються гори” (“Віра—вибір за вами”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, с. 
33). Покажіть відео “Чиста і проста 
віра” і попросіть молодих чоловіків 
звернути увагу на те, які гори було 
посунуто завдяки вірі (або розкажіть 
про випадок з власного досвіду).

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, що означає мати віру в Ісуса Христа? Що вони відчувають, 
або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Ділитися своїми почуттями сто-
совно того, що означає мати віру в 
Ісуса Христа і що він планує робити, 
аби діяти згідно з цією вірою?

• Обговоріть з кворумом, як їхня 
віра виявляється в їхньому служінні 
у священстві.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель сказав: “Наука 
Моя—не Моя, а Того, Хто 
послав Мене” (Іван 7:16). 
Він навчав ученню, яке 
засвоїв від Свого Батька. 
Як вам переконатися, що 
ви навчаєте істинному 
вченню? (Див. Навчати—
немає покликання величні-
шого, сс. 52–53).
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Обрані матеріали

Уривок з теми “Віра”, Стійкі у вірі (2005), сс. 29–31

Віра в Господа Ісуса Христа

Щоб ваша віра вела вас до спасіння, ви маєте 
бути зосереджені на Ісусі Христі (див. Дії 4:10–12; 
Мосія 3:17; Мороній 7:24–26; Уложення віри 1:4). 
Ви можете виявляти віру в Христа, якщо маєте 
впевненість, що Він існує, правильне уявлення 
щодо Його характеру і знання, що ви намагаєтесь 
жити за Його волею.

Мати віру в Ісуса Христа означає повністю на Ньо-
го покладатися: довіряти Його безмежній владі, 
розуму і любові. Це включає віру в Його вчення. 
Віра в Нього означає, що хоча ми всього не розумі-
ємо, Він розуміє все. Пам’ятайте, що завдяки тому, 
що Він відчув усі наші страждання, горе і недуги, 
Він знає, як допомогти вам піднятися над вашими 
щоденними труднощами (див. Алма 7:11-12; УЗ 
122:8). Він “світ переміг” (Іван 16:33) і підготував 
шлях для вас, щоб отримати вічне життя. Він 
завжди готовий допомогти вам, якщо ви пам’ятає-
те Його прохання: “Звертайтеся до Мене в кожній 
думці; не вагайтеся, не бійтеся” (УЗ 6:36).

Життя за вірою

Віра набагато більша, ніж пасивне вірування. Ви 
висловлюєте свою віру через дію—через спосіб 
свого життя.

Спаситель пообіцяв: “Якщо ви матимете віру в 
Мене, то матимете силу робити все, що я вважаю 
за необхідне” (Мороній 7:33). Віра в Ісуса Христа 
може спонукати вас слідувати Його досконалому 
прикладу (див. Іван 14:12). Ваша віра може вести 
вас до хороших справ, до слухняності заповідям, до 
каяття у своїх гріхах (див. Якова 2:18; 1 Нефій 3:7; 

Алма 34:17). Ваша віра може допомогти вам подо-
лати спокусу. Алма порадив своєму синові Гелама-
ну: “учи їх протистояти всім спокусам диявола з 
їхньою вірою в Господа Ісуса Христа” (Алма 37:33).

Господь зробить багато чудес у вашому житті 
відповідно до вашої віри (див. 2 Нефій 26:13). Віра в 
Ісуса Христа допомагає вам отримувати через Його 
спокуту духовне і фізичне зцілення (див. 3 Нефій 
9:13–14). Коли настануть часи випробувань, віра 
може дати вам сили просуватися уперед і з мужні-
стю дивитися на труднощі. Навіть коли майбутнє 
здається непевним, віра у Спасителя може прине-
сти вам спокій (див. Римлянам 5:1; Геламан 5:47).

Зміцнення своєї віри

Віра є даром від Бога, але, щоб зберігати свою віру 
сильною, ви маєте живити її. Віра схожа на м’яз 
вашої руки. Якщо ви тренуєте його, він міцнішає. 
Якщо ви вішаєте руку на перев’яз і лишаєте її так, 
м’яз стає слабким.

Ви можете живити дар віри, молячись Небесно-
му Батькові в ім’я Ісуса Христа. Коли ви вислов-
люватимете вдячність своєму Батькові і коли ви 
проситимете у Нього благословень, яких потре-
буєте ви та інші, ви наближатиметесь до Нього. 
Ви наближатиметесь до Спасителя, чия спокута 
уможливлює для вас прохання милості (див. Алма 
33:11). Ви будете також чутливі до тихого провід-
ництва Святого Духа.

Ви можете зміцнити свою віру шляхом дотриман-
ня заповідей. Як усі благословення від Бога, віра 
отримується і зростає через особисту послушність 
і праведні вчинки. Якщо ви бажаєте збагатити 
свою віру до найвищого можливого ступеня, ви 
маєте дотримуватися завітів, які склали.
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БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що означає “покаятися”?
Ісус Христос страждав, несучи кару за наші гріхи, аби ми могли покаятися. 
Покаяння—це зміна серця і розуму, яка наближує нас до Бога. Воно озна-
чає відвернення від гріха і звернення до Бога за прощенням. Воно спонука-
ється любов’ю до Бога і щирим бажанням виконувати Його заповіді.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте такі уривки з Писань та інші матеріали. Що надихає 
вас покаятися?

Ісая 1:18 (Завдяки покаянню ми 
можемо очиститися від наших гріхів)

Римлянам 3:23; 1 Івана 1:8 (Ми всі 
згрішили)

Алма 19:33 (Покаяння викликає 
зміну серця)

Алма36:6–24 (Алма кається й отримує 
прощення через благодать Спасителя)

Алма39:8 (Ми не можемо сховати 
від Бога свої гріхи)

УЗ 58:42–43 (Щоб покаятися, ми 
повинні визнати свої гріхи й відвер-
нутися від них)

“Покаяння”, Заради зміцнення моло-
ді, 28–29

Дітер Ф. Ухтдорф, “Він покладе вас 
на рамена Свої та й понесе вас додо-
му”, Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 101–104

Аллен Д. Хейні, “Пам’ятати, Кому 
ми довірилися”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2015, сс. 121–123

Д. Тодд Крістофферсон, “Небесний 
дар покаяння”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2011, cc. 38–41

Відео: “Спокута потрібна нам не 
один раз”, “У межах границь”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Який ви маєте досвід сто-
совно покаяння? Не нази-
ваючи особистих гріхів, 
чи можете ви розказати 
про те, як покаяння допо-
могло вам наблизитися до 
Небесного Батька?

Дехто з молодих чоло-
віків може боротися з 
тим, що він є негідним. 
Це впливатиме на їхню 
здатність служити так, як 
мають служити вірні носії 
священства. Як ви можете 
виявити до них чуйність 
і запросити Духа, щоб 
допомогти їм відчути 
бажання покаятись.
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Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків нама-
лювати те, що нагадувало б їм про 
вивчене на минулому тижні, і нехай 
вони разом обговорять свої малюнки.

• Нехай хтось із молодих чоловіків 
простягне вперед свої руки і три-
має на кожній з них якийсь важкий 
предмет у той час, коли члени 

кворуму обговорюватимуть, як гріх 
може бути подібним до важкого 
тягаря. Під час обговорення кладіть 
ще важчі предмети на руки цього 
молодого чоловіка. Зніміть з його 
рук ці предмети і попросіть моло-
дих чоловіків розказати, що вони 
дізналися про гріх і покаяння з цього 
уроку із використанням предметів.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, що озна-
чає прощати. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Запропонуйте одному з 
членів кворуму прийти на урок, 
підготувавшись розповісти історію, 
наведену на початку виступу 
старійшини Аллена Д. Хейні 
“Пам’ятати, Кому ми довірилися” 
або досвід відбудовування 
Фрауенкірхе або притчу Спасителя 
про загублену вівцю з виступу 
президента Дітера Ф. Ухтдорфа 
“Він покладе вас на рамена Свої 
та й понесе вас додому”. Ви 
також можете показати відео, де 
виступаючі розповідають ці історії. 
Чого ці історії навчають нас про 
покаяння? Напишіть висловлювання 
про покаяння з цих виступів на 
клаптиках паперу. Запропонуйте 
молодим чоловікам вибрати одне 
висловлювання і розповісти, чого 
вони навчилися- - - спочатку партнеру 
в парі, а потім всьому класу. Дайте їм 
час поміркувати над тим, які зміни 

вони відчули спонукання зробити 
завдяки засвоєному матеріалу.

• Попросіть когось із членів квору-
му провести частину цього уроку. 
Він може зробити це у рамках вико-
нання свого плану за програмою 
“Обов’язок перед Богом”—дізнава-
тися й навчати про покаяння (див. 
“Розумій вчення”, сс. 18, 42 або 66).

• Попросіть когось із молодих чоло-
віків сховати якийсь предмет, а решта 
членів кворуму нехай за цим спосте-
рігає. Попросіть іншого члена квору-
му знайти цей предмет. Чого навчає 
цей приклад стосовно намагань схо-
вати гріхи від Бога? (див. Алма 39:8). 
Якими історіями з Писань можуть 
поділитися молоді чоловіки про те, 
що ми не можемо сховати свої гріхи 
від Бога? (див., наприклад, Йона 
1–2; 2 Самуїлова 11–12; Дії 5:1–11). 
Запропонуйте молодим чоловікам 

Підказка для вчителя

“А тому саме учень має 
діяти. Коли вчитель бере 
прожектор, стає зіркою 
шоу, робить все сам або 
якось інакше верхово-
дить у всьому, що прово-
диться в класі, то можна 
майже точно сказати, 
він заважає навчанню 
членів класу”(Ашель Д. 
Вудрафф, в посібнику Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 61).
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обговорити вказані далі запитання 
у маленьких групах: У які способи 
люди намагаються приховати свої 
гріхи? Що б ви сказали людині, аби 
допомогти їй зрозуміти, що ми не 
можемо сховати свої гріхи?

• Попросіть когось із молодих 
чоловіків потримати ілюстрацію, де 
зображено Алму та синів Мосії (див. 
Альбом “Євангелія в мистецтві”, 
77) і у загальних рисах розкажіть 
історію їхнього покаяння (див. Алма 
36:6–24). Попросіть молодих чоло-
віків самостійно прочитати Алма 
36:13, 17–20, 23–24, визначити в цих 
віршах принципи покаяння, а потім 
поділитися в маленьких групах тим, 
про що вони дізналися. Попросіть 
молодих чоловіків продумати те, що 
вони можуть зробити, аби застосува-
ти ці принципи покаяння у власному 
житті, і нехай вони запишуть це.

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка уважно прочитати розділ 

“Покаяння” у брошурі Заради зміц-
нення молоді або окремі частини з 
виступів, які рекомендовані в цьому 
навчальному плані. Нехай молоді 
чоловіки позначать все, на що вони 
звернули увагу, а потім розкажуть 
про це кворуму. Запропонуйте їм, не 
вказуючи свого імені, написати будь- 
які свої запитання стосовно покаян-
ня. Попросіть єпископа відповісти на 
ці запитання і розказати, як покаян-
ня пов'язане із силою священства.

• Покажіть відео “У межах гра-
ниць”. Запропонуйте одній половині 
членів кворуму звернути увагу на те, 
що в цьому відео сказано про значен-
ня покаяння, а іншій половині—на 
роль єпископа, яку він відіграє, допо-
магаючи нам покаятися. Попросіть 
їх поділитися тим, що вони дізнали-
ся. Що вони сказали б друзям, які, 
можливо, бояться поговорити з єпи-
скопом про зроблені ними помилки?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, що означає покаятися? Що вони відчувають або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Завершує збори член президентства кворуму, який веде збори. Він може: 

• Поділитися власними почуттями 
або попросити членів кворуму поділи-
тися їхніми почуттями про Спасителя 
і тим, що для них означає покаятися.

• Попросити молодих чоловіків 
проаналізувати своє життя і визна-
чити, що потрібно змінити.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
інших діяти з вірою й 
жити за істинами, яких 
Він навчав. Він знахо-
див для них нагоди, щоб 
навчатися через значущий 
досвід. Що ви можете 
зробити, аби допомог-
ти молодим чоловікам 
помітити силу щоденного 
покаяння в їхньому житті?
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Обрані матеріали

“Покаяння”, Заради зміцнення молоді сс. 28–29

По цьому ви можете знати, чи покаялася людина у 
своїх гріхах—ось, вона зізнається в них і полишить 
їх. Учення і Завіти 58:43

Спаситель постраждав за наші гріхи і віддав за нас 
Своє життя. Ця велика жертва називається Споку-
тою. Коли ви каєтеся, то завдяки Спокуті можете 
отримати прощення і очиститися від своїх гріхів.

Покаяння—це набагато більше, ніж просте визнан-
ня провини. Це зміна мислення і зміна серця. Воно 
означає звільнення від гріха і звернення до Бога за 
прощенням. Воно спонукається любов’ю до Бога і 
щирим бажанням виконувати Його заповіді.

Сатана хоче, щоб ви думали, що не можете 
покаятися, але це зовсім не вірно. Спаситель 
пообіцяв вам прощення, якщо ви впокорите себе і 
докладете зусиль, необхідних для покаяння. Якщо 
ви скоїли гріх, то чим швидше покаєтеся, тим 
швидше почнете повертатися на праведну стеж-
ку і знайдете мир і радість, які приходять разом 
з прощенням. Якщо ж ви відкладаєте покаяння, 
то можете втратити благословення, можливості 
і духовний провід. Ви також можете опинитися 

в полоні грішної поведінки, ускладнюючи своє 
повернення на праведний шлях.

Деякі люди свідомо порушують Божі заповіді, маю-
чи намір покаятися пізніше, зокрема перед тим, як 
підуть до храму або служитимуть на місії. Такий 
навмисний гріх є осміянням Спокути Спасителя.

Для того, щоб покаятися, вам потрібно визнати 
перед Господом свої гріхи. Потім прагніть про-
щення від тих, кого ви скривдили, і відшкодуй-
те наскільки можливо те, що було зруйновано 
вашими вчинками. У ваших зусиллях покаятися 
прагніть допомоги і поради батьків. Такі серйозні 
гріхи, як статеві провини або перегляд порно-
графії, мають бути сповідані вашому єпископу. 
Будьте з ним абсолютно чесними. Він допоможе 
вам покаятися. Якщо ви маєте запитання про те, 
що слід обговорювати з єпископом, поговоріть зі 
своїми батьками або з ним самим.

Коли ви будете робите те, що необхідно для покаян-
ня й отримання прощення, то пізнаєте на собі силу 
Спокути і любов Бога до вас. Ви відчуватимете спо-
кій Господа Ісуса Христа, який принесе вам величез-
ну силу, і ви станете більш схожими на Нього.
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БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке благодать?
Благодать—це божественна допомога й сила, які ми отримуємо завдяки 
Спокуті Ісуса Христа. Завдяки благодаті ми можемо спастися від гріха й 
смерті. Крім того, благодать—це та сила, яка зміцнює нас з дня у день і 
допомагає нам витерпіти до кінця. Нам потрібно докладати зусилля, щоб 
отримати повноту Господньої благодаті.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань чи інші матеріали допомогли вам зрозуміти, що таке бла-
годать? Чим, за вашим відчуттям, ви маєте поділитися з молодими чоловіка-
ми, щоб вони могли зрозуміти, що таке благодать?

Ефесянам 2:8–9; 2 Нефій 25:23 (Ми 
спасенні завдяки благодаті)

Филип’янам 4:13; Книга Якова 4:6–7 
(Благодать Ісуса Христа дає нам силу)

Мороній 10:32–33 (Благодать може 
зробити нас досконалими у Христі)

Путівник по Писаннях, “Благодать”

Дітер Ф. Ухтдорф, “Дар благода-
ті”, Ensign або Ліягона, трав. 2015, сс. 
107–110

Девід А. Беднар, “Вони могли зноси-
ти свої тягарі з легкістю”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2014

“Благодать”, Стійкі у вірі (2004), сс. 
77–78

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

• Принесіть якийсь предмет або 
якусь ілюстрацію і спитайте моло-
дих чоловіків, як це стосується того, 

що вони вивчали на уроці минулого 
тижня. Що вони зробили протягом 
минулого тижня завдяки вивченому?

Що для вас означає 
благодать? Як, за вашими 
відчуттями, сила Ісуса 
Христа допомогла вам 
змінити своє життя?

Що молоді чоловіки 
знають про благодать? Як 
ви можете допомогти їм 
зрозуміти силу благодаті 
в їхньому житті? Як може 
благодать допомагати 
молодим чоловікам, коли 
вони намагаються вико-
нувати свої обов’язки у 
священстві?
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• Спитайте молодих чоловіків, що 
їм відомо про благодать. Що, на 
їхню думку, означає благодать? У 
чому вони вбачають благодать в 
їхньому власному житті, у своєму 
служінні у священстві? Чи вірять 

вони, що спасаються благодаттю? 
Які у них є запитання стосовно бла-
годаті? Під час цього обговорення 
можна прочитати визначення бла-
годаті, що дається на початку цього 
навчального плану.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти учення 
про благодать. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Ви можете намалювати на дош-
ці відкриті ворота і відкриті вікна 
й попросити молодих чоловіків 
звернутися до початку виступу пре-
зидента Дітера Ф. Ухтдорфа “Дар 
благодаті”, щоб знайти порівняння, 
яке він проводить між благодаттю 
й цими предметами. Розподіліть 
решту розділів виступу серед моло-
дих чоловіків і попросіть їх одним 
реченням підсумувати, чого вони 
навчилися стосовно благодаті в 
призначеному їм розділі, та зачи-
тати його. Що вони робитимуть, 
аби привернути до себе благодать 
Небесного Батька і Його Сина?

• За кілька днів заздалегідь попросіть 
члена кворуму дізнатися про те, що 
означає взяти на себе ярмо Спасителя. 
Див. Матвій 11:28–30 і виступ старій-
шини Беднара: “Вони могли зносити 
свої тягарі з легкістю”. Попросіть його 
прийти на збори кворуму підготов-
леним вести обговорення про те, що 
він дізнався і про те, яким чином ярмо 
може символізувати наші стосунки 
з Ісусом Христом. Заохотьте його 
навести цитати з виступу старійшини 
Беднара, які на його думку допомо-
жуть членам кворуму зрозуміти, що 
таке благодать Спасителя.

• Запишіть стислий зміст уривків з 
Писань з цього навчального плану і 
розмістіть їх по одному на кожній 
стіні у класі. Дайте завдання кожно-
му із молодих чоловіків прочитати 
один з цих уривків, а потім знайти 
на стіні відповідний напис і стати 
біля нього. Попросіть молодих чоло-
віків розказати, що вони дізналися 
про благодать. Який вияв благодаті 
вони помічають у своєму житті? 
Про які приклади з цих уривків з 
Писань вони можуть думати?

• Запропонуйте, щоб кожний член 
кворуму склав список того, про що 
він дізнається, читаючи про благо-
дать у Путівнику по Писанняхі в 
довіднику Стійкі у вірі. Попросіть 
молодих чоловіків назвати щось із 
їхнього списку й пояснити, чому це є 
важливим для них. Нехай вони знай-
дуть ілюстрації (в Альбомі “Євангелія 
в мистецтві” або в церковному жур-
налі), на яких зображені люди, які 
отримали благодать, тобто допомогу 
від Бога, і попросіть їх розказати 
у парах або маленьких групах, що 
вони дізналися про цих людей. Яким 
подібним досвідом з власного життя 
вони можуть поділитися?

Підказка для вчителя

“Може статися, що ви не 
знаєте відповіді на запи-
тання. Якщо таке тра-
пляється, просто скажіть, 
що ви не знаєте. Можете 
сказати, що постараєтеся 
знайти відповідь на це 
запитання. Або ж можете 
запропонувати тим, кого 
навчаєте, самим знайти 
відповідь, а на наступно-
му уроці дати їм можли-
вість розповісти, про що 
вони дізналися” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого[2000], с. 64).
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• Принесіть на збори кворуму гілку 
з дерева і попросіть молодих чолові-
ків знайти, як Спаситель використав 
гілки (“галузки”), щоб навчати про 
благодать в Іван 15:1–10. Що вони 

дізналися про благодать з цих вір-
шів? Попросіть когось із членів кво-
руму використати принесену вами 
гілку, щоб підсумувати для решти 
класу вивчене ним про благодать.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони вчення про благодать? Що вони відчувають, або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Свідчити про силу благодаті.

• Проводити обговорення стосовно 
того, як Спасителева благодать може 

допомогти членам кворуму викону-
вати їхні обов’язки ефективніше.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель навчав Своїх 
послідовників, допомага-
ючи їм побачити прикла-
ди Своїх вчень в їхньому 
повсякденному житті. Він 
розповідав прості історії, 
притчі і наводив прикла-
ди з життя, які були зро-
зумілими для них. Як ви 
можете використовувати 
приклади, щоб навчати 
молодих чоловіків про 
благодать і як вона діє в 
їхньому житті?
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Обрані матеріали

Уривок з теми “Благодать”, Стійкі у вірі (2005), cc. 
8–10

Слово благодать, яке використовується в Писан-
нях, у першу чергу стосується божественної 
допомоги і сили, що ми їх отримуємо через спо-
куту Ісуса Христа. Апостол Петро навчав, що ми 
повинні “зроста[ти] в благодаті й пізнанні Господа 
нашого й Спасителя Ісуса Христа” (2 Петра 3:18).

Спасіння через благодать

Внаслідок Падіння кожен зазнає фізичної смер-
ті. Через благодать, що стала досяжною завдяки 
спокутній жертві Спасителя, усі люди воскреснуть 
і отримають безсмертя (див. 2 Нефій 9:6–13). Але 
одне воскресіння не робить нас готовими до вічно-
го життя в присутності Бога. Наші гріхи роблять 
нас нечистими і непридатними для перебування в 
присутності Бога, і ми потребуємо Його благодаті, 
аби очиститися і стати досконалими “після всього, 
що ми можемо зробити” (2 Нефій 25:23).

Вираз “після всього, що ми можемо зробити” 
навчає: аби отримати повноту Господньої благо-
даті й стати гідним перебувати з Ним, необхідно 
докласти зусиль з нашого боку. Господь заповідав 
нам слухатися Його євангелії, що включає віру в 
Нього, покаяння у своїх гріхах, хрищення, отри-
мання дару Святого Духа і терпіння до кінця 
(див. Іван 3:3–5; 3 Нефій 27:16–20; Уложення віри 
1:3–4). Пророк Мороній писав про благодать, яку 
ми отримуємо, коли приходимо до Спасителя і 
слухаємося Його вчень:

“Так, прийдіть до Христа, і вдосконалюйтеся в 
ньому, і відриньте від себе всю безбожність; і якщо 
ви відринете від себе всю безбожність і любити-
мете Бога з усією вашою могутністю, розумом і 
силою, тоді Його благодаті буде достатньо вам, 
щоб через Його благодать ви могли бути доско-
налими в Христі; і якщо через благодать Бога ви 
будете досконалими в Христі, ви ніяк не зможете 
заперечувати силу Бога.

І ще, якщо ви через благодать Бога досконалі в 
Христі і не заперечуєте Його силу, тоді ви освяче-
ні в Христі благодаттю Бога, через пролиття крові 
Христа, яка є в завіті Батька для відпущення гріхів 
ваших, щоб ви стали святими, незаплямованими” 
(Мороній 10:32–33).

Отримання благодаті упродовж свого життя

Крім потреби в благодаті для свого кінцевого спа-
сіння, ця дозволяюча влада потрібна вам щоденно 
упродовж всього життя. Коли ви наближатиме-
тесь до свого Небесного Батька у старанності, 
покорі й лагідності, Він надихатиме і зміцнювати-
ме вас через Свою благодать (див. Приповісті 3:34; 
1 Петра 5:5; УЗ 88:78; 106:7–8). Довіра Його бла-
годаті дозволяє вам удосконалюватися і зростати 
в праведності. Сам Ісус “не отримав від повноти 
спочатку, але продовжував від благодаті до благо-
даті, доки не отримав повноту” (УЗ 93:13). Благо-
дать допомагає вам у розбудові Божого Царства 
це—служіння, яке ви не можете здійснити тільки 
завдяки своїй силі чи багатству (див. Іван 15:5; 
Филип’янам 4:13; Євреям 12:28; Кн. Якова 4:6–7).
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БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому мені потрібно 
прощати іншим?
Щоб отримати прощення своїх гріхів, нам потрібно прощати іншим.  Про-
щення іншим дозволяє нам позбутися почуття гніву, гіркоти або помсти.  
Прощення може зцілити духовні рани і принести мир та любов, які може 
дати лише Бог.

Підготуйтеся духовно

Які уривки із Писань допоможуть молодим чоловікам розпізнати благословен-
ня, які прийдуть в їхнє життя за умови, що вони прощатимуть іншим?

Матвій 5:44; УЗ 64:9–11 (Нам наказа-
но прощати кожному)

Матвій 6:14–15; 18:21–35 (Щоб отри-
мати прощення, ми маємо прощати 
інших)

Лука 23:34 (Ісус Христос простив 
тим, хто Його розіпнув)

Кевін Р. Дункан, “Цілюще миро 
прощення”, Ensign або Ліягона, трав. 
2016, сс. 33- 35

Гордон Б. Хінклі, “Прощен-
ня”, Ensign або Ліягона, лист. 2005, 
сс. 81–84.

Дітер Ф. Ухтдорф, “Милостиві отри-
мають милість”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2012, сс. 70—77.

Відео: “Прощення: Мій тягар було 
зроблено легким”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

Чого ви навчилися, про-
щаючи інших? Ви можете 
пригадати випадок, коли 
прощення комусь допо-
могло вам відчути мир і 
любов?

Які випадки траплялися 
з молодими чоловіками, 
під час яких їм доводило-
ся прощати інших? Що їм 
потрібно засвоїти стосов-
но прощення себе? Як ви 
можете допомогти моло-
дим чоловікам навчитися 
прощати, щоб вони могли 
знайти мир?

Примітка: Якщо у моло-
дих чоловіків є запитання, 
що стосуються прощення 
у випадку жорстокого 
поводження, запропо-
нуйте їм звернутися за 
порадою до єпископа або 
президента філії.
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• Що молоді чоловіки запам’ятали з 
попереднього уроку? Що їх попро-
сили зробити? Якого досвіду вони 
набули, застосувавши вивчене?

• Попросіть молодих чоловіків 
подумати про час, коли вони про-
стили комусь. Запросіть їх поділи-
тися їхнім досвідом, якщо це зручно 
для них. Яким був результат цього? 
А що було б, якби вони не простили?

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, як важ-
ливо прощати іншим. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Розділіть кворум на групи і 
попросіть кожну з них прочитати 
вибрані уривки з виступів, указаних 
в цьому навчальному плані, або в 
іншому виступі за їхнім вибором. 
Попросіть молодих чоловіків позна-
чити частини виступу, які на них 
справили враження. Попросіть їх 
поділитися тим, що вони позначи-
ли, та пояснити, чому ці уривки є 
важливими для них.

• Прочитайте разом притчу про 
немилосердного раба в Матвій 
18:23–35 і допоможіть молодим 
чоловікам підрахувати та порівня-
ти борги раба і його співтовариша. 
Що молоді чоловіки дізналися з 
цієї притчі про прощення? Запро-
сіть молодих чоловіків знайти інші 
уривки з Писань, які навчають, як 
важливо прощати інших, і поді-
литися ними (наприклад уривки з 
Писань, які запропоновані в цьому 
навчальному плані).

• Попросіть молодих чоловіків 
порівняти приклади в уривках з 
Писань, де йдеться про людей, які 
прощають інших. Ви можете роз-
глянути такі приклади: Йосип в 
Єгипті (див. Буття 45:1–7), Нефій та 
його брати (див. 1 Нефій 7:21), Ісус 

Христос на хресті (див. Лука 23:34) 
або інші. Чому особливо важливо 
прощати членів сім’ї? Покажіть 
одне із наведених у цьому навчаль-
ному плані відео та запропонуйте 
молодим чоловікам поділитися їхні-
ми враженнями. Які інші приклади 
прощення ви могли б навести?

• Попросіть молодих чоловіків 
знайти в Писаннях те, чого нав-
чав Спаситель стосовно прощення 
інших людей, та поділитися знайде-
ним з класом (наприклад, див. Мат-
вій 5:44; 6:14–15; 18:22–23). Попросіть 
їх поділитися відчуттями миру, 
які приходять, коли ми прощаємо 
інших.

• На окремих аркушиках напишіть 
вказані далі запитання і дайте по 
одному з них кожному члену кво-
руму: Чому нам потрібно прощати 
кожному, включаючи й себе? Чому 
тільки Господь може вирішити 
прощати якусь людину чи ні? Чому 
непрощення є таким великим грі-
хом? Попросіть, щоб кожний моло-
дий чоловік поміркував над даним 
йому запитанням, коли буде читати 
Учення і Завіти 64:9- 11. Після цього 
попросіть молодих чоловіків поділи-
тися їхніми думками та розумінням.

Підказка для вчителя

“Учителі, які більшу 
частину уроку прово-
дять як лекцію або самі 
відповідають на кожне 
запитання, відбивають 
бажання у тих, кого вони 
навчають, брати участь 
в обговореннях” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 64).
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Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, як важливо прощати інших? Які вони мають почут-
тя або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно для 
вивчення цього вчення виділити більше часу?

Запрошуйте діяти

Завершує збори член президентства кворуму, який веде збори. Він може:

• Попросити членів кворуму поду-
мати про когось, кому їм потрібно 
простити, і зобов’язатися простити 
цю людину.

• Запропонувати членам кворуму 
поділитися тим, чого вони навчили-
ся у своїх сім’ях.

Навчати, як навчав 
Спаситель

У будь- якій ситуації 
Спаситель був прикладом 
і наставником для Своїх 
учнів. Він навчав Своїх 
учнів молитися, молячись 
з ними. Він навчав їх люби-
ти й служити так, як Він 
любив їх і служив їм. Він 
навчав Своїх учнів молити-
ся, молячись з ними. Як ви 
можете бути прикладом у 
дотриманні тих принци-
пів, про які навчаєте?
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БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке воскресіння?
Завдяки Спокуті Ісуса Христа всі люди будуть воскрешені. Наші тіла і 
наші душі будуть об’єднані в досконалому, безсмертному стані. Розуміння 
воскресіння і свідчення про нього можуть дати нам надію і бачення май-
бутнього, коли ми зустрічаємося з труднощами й радощами життя.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань або інші матеріали ви можете використати для допо-
моги, які б допомогли навчати молодих чоловіків про воскресіння? Чим би ви 
хотіли поділитися?

Лука 24 (Воскресіння Ісуса Христа)

1 Коринтянам 15 (Через те, що Спа-
ситель подолав смерть, ми всі також 
будемо воскрешені)

Алма 11:41–45 (Коли ми воскреснемо, 
наш дух знову об’єднається з нашим 
тілом, і ми постанемо перед судом)

Алма 40–41 (Алма пояснює своєму 
сину Коріантону, що таке воскре-
сіння)

Пол В. Джонсон, “І не буде вже 
смерти”, Ensign або Ліягона, трав. 
2016, сс. 121–123

Томас С. Монсон, “Христос 
Воскрес!”, Ensign або Ліягона, трав. 
2010, сс. 87- - 90

Д. Тодд Крістофферсон, “Воскресін-
ня Ісуса Христа”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2014

Відео: “Він воскрес”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або 
іншого члена кворуму викладати урок з євангелії Він може готуватися, запов-
нюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви знаєте про воскре-
сіння? Які знання про 
воскресіння ми отримали 
із сучасних Писань?

Що молоді чоловіки 
дізналися стосовно 
воскресіння? Як глибше 
розуміння воскресіння 
може позначитися на 
їхньому ставленні до сво-
го фізичного тіла?
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Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
знайти уривок з Писань, який вони 
вивчали на уроці минулого тижня. 
Запросіть кількох з них прочи-
тати свій уривок з Писань, який 

вони вивчали, і розказати, що вони 
роблять, аби жити за цими вченнями.

• Спитайте молодих чоловіків, як 
вони святкують Великдень. Які є 
символи Великодня? Як ці символи 
навчають їх про воскресіння?

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти воскре-
сіння. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть 
найкориснішими для вашого кворуму:

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати історії з виступів Прези-
дента Томаса С. Монсона “Христос 
Воскрес!” та старійшини Пола В. 
Джонсона “І не буде вже смерти”. 
Попросіть їх своїми словами підсу-
мувати ці історії та розповісти, чого 
їх навчають ці історії про воскресін-
ня.  Що ще вразило їх в цих історіях? 

• Виберіть з 1 Коринтянам 15 кіль-
ка уривків про воскресіння. Попро-
сіть молодих чоловіків прочитати 
ці уривки, у маленьких групах чи 
індивідуально, і сформулювати 
загальне твердження стосовно того, 
що вони дізналися про воскресіння 
(наприклад, вірші 1–8 можна було б 
узагальнити так: “Є свідки воскре-
сіння”). Чому, як це відчувають 
молоді чоловіки, для них важливо 
знати ці істини про воскресіння?

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, що хтось із друзів, не член 
Церкви, втратив когось із рідних. 

Нехай половина молодих чоловіків 
прочитає Алма 40, а інша половина 
нехай прочитає Алма 41. Попросіть 
їх скласти список учень про воскре-
сіння з цих розділів, якими б вони 
могли поділитися зі своїм другом. 
Потім нехай вони поділяться своїми 
списками з рештою класу.

• Складіть кворумом перелік пер-
сонажів з Писань, які були свідками 
воскресіння Спасителя. Запропо-
нуйте молодим чоловікам опрацю-
вати виступ старійшини Д. Тодда 
Крістофферсона “Воскресіння Ісуса 
Христа”, щоб знайти інші приклади. 
Заохочуйте їх знаходити свідчення 
цих свідків в Писаннях (деякі поси-
лання надані у виступі старійшини 
Крістофферсона). Що ми дізнаємося 
від цих свідків про Спасителя та 
Його воскресіння? Поділіться своїм 
свідченням про воскресіння Спаси-
теля і запросіть кількох членів квору-
му поділитися їхніми свідченнями.

Підказка для вчителя

“Якщо ви вдаєтеся до різ-
номанітних навчальних 
заходів, то це допомагає 
учням краще розуміти 
принципи євангелії і 
більше їх дотримувати-
ся. Ретельно відібраний 
метод зробить принцип 
легшим для розуміння, 
більш цікавим і просто 
незабутнім” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 89).



83

• Роздайте кілька книг Учення Пре-
зидентів Церкви (або зробіть копії 
вибраних вами розділів) і попросіть 
молодих чоловіків знайти вчення 
пророків останніх днів про воскре-
сіння. Попросіть їх поділитися з 
класом тим, що вони знайшли.

• Запропонуйте молодим чолові-
кам знайти гімни про воскресіння 
(для цього прогляньте тематичний 
покажчик у кінці збірника гімнів). 
Класом проспівайте кілька з них. 
Подивіться, на які уривки з Писань є 
посилання внизу під гімном, і обго-
воріть, чого вони навчають.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи краще вони розуміють воскресіння? Які вони мають почуття або вражен-
ня? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно для вивчення цього 
вчення виділити більше часу?

Запрошуйте діяти

Завершує збори член президентства кворуму, який веде збори. Він може:

• Свідчити про воскресіння.

• Запрошувати членів кворуму 
під час їхнього особистого вивчен-

ня Писань більше дізнаватися про 
воскресіння і ділитися з кворумом 
тим, про що вони дізналися.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Ісус Христос викори-
стовував Писання, щоб 
навчати про Свою місію. 
Він навчав Своїх учнів 
самостійно розміркову-
вати над Писаннями і 
використовувати їх, щоб 
знаходити там відповіді 
на свої запитання. Як ви 
можете допомогти моло-
дим чоловікам звертатися 
до Писань, щоб зрозуміти 
Божий план і благословен-
ня, які чекають на них?



84

БЕРЕЗЕНЬ: СПОКУТА ІСУСА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як Спаситель може допомогти 
мені у моїх випробуваннях?
Приносячи спокутну жертву, Спаситель узяв на Себе наші болі й слабкості. 
Оскільки Він пізнав на Собі наші страждання, то знає, як допомогти нам. 
Якщо ми виявляємо віру в Ісуса Христа, Він даватиме нам силу і полегшува-
тиме наші тягарі.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчіть вказані далі матеріали, а також інші, які 
допомогли вам звернутися до Спасителя у важкі часи.

Матвій 11:28–30; Филип’янам 4:13; 
1 Нефій 17:3; Геламан 5:12; УЗ19:23; 
68:6 (Ісус Христос може дати нам 
силу й полегшити наші тягарі)

Мосія 23:12- - 16; 24:8–17 (Господь 
зміцнює народ Алми, щоб допомог-
ти їм зносити їхні тягарі)

Ісая 53:3–5; Алма 7:11–13 (Ісус Хри-
стос розуміє наші страждання, бо 
Він відчував їх)

В. Крістофер Уедделл, “Зразок для 
здобуття миру”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2016, сс. 90–92

Ніл Ф. Мерріотт, “Поступаючись 
нашими серцями Богові”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2015, сс. 30–32

Даллін Х. Оукс, “Зміцнені Спокутою 
Ісуса Христа”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2015, сс. 61–64

“Випробування”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 18–21

Відео: “Бог піднесе нас”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чолові-
ків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їх їхнім обов’язкам у свя-
щенстві (з Писань і з брошури Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму викладати урок з євангелії. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про випробу-
вання, через які ви про-
йшли. Як ви отримували 
силу завдяки Спокуті?

Подумайте про молодих 
чоловіків у кворумі. Які у 
них зараз є випробування? 
Чим з особистого досвіду, 
якими уривками з Писань 
і цитатами ви хотіли б 
поділитися з ними? Чи є у 
молодих чоловіків якийсь 
особистий досвід, яким 
би вони могли поділитися 
один з одним?
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Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або подумайте про власну ідею, щоб зробити 
огляд уроку з минулого тижня і представити урок цього тижня:

• Запросіть молодих чоловіків пого-
ворити про дещо з того, що вони 
дізналися на уроці минулого тижня. 
Дайте їм час поділитися якимось 
досвідом, який вони отримали, дію-
чи за тим, про що дізналися. 

• Дайте кожному члену кворуму 
аркуш паперу і попросіть написати 

про випробування, яке у нього є 
тепер. Попросіть молодих чоло-
віків подумати, як Ісус Христос 
може дати їм силу в цьому їхньому 
випробуванні. Нехай вони запишуть 
свої думки або враження про те, як 
пройти це випробування, знаючи 
вчення про Спокуту.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, як Спо-
кута може допомогти їм в їхніх випробуваннях. Керуючись підказками Духа, 
виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Попросіть когось із членів квору-
му провести частину цього уроку. 
Він може зробити це у рамках вико-
нання свого плану за програмою 
“Обов’язок перед Богом”—дізнава-
тися й навчати про Спокуту (див. 
“Розумій вчення”, сс. 18, 42 або 66).

• Розділіть кворум на групи. Нехай 
кожна група прочитає один чи 
більше уривків з Писань за цим 
навчальним планом і підсумує 
прочитане для кворуму. Запропо-
нуйте молодим чоловікам записати, 
як те, про що вони дізналися з цих 
уривків, допоможе їм пройти свої 
випробування. Якщо вони не проти, 
то заохотьте їх поділитися тим, що 
вони написали. Ви можете розпові-
сти про власний досвід.

• Класом прочитайте Мосія 24:8–17. 
Запропонуйте, щоб молоді чоловіки 
розказали, що вони дізналися з дос-

віду Алми та його народу. З дозволу 
єпископа, запросіть у клас батьків 
кількох членів кворуму, і нехай вони 
поділяться тим, як Спаситель зміц-
нив їх у випробуваннях.

• Покажіть відео “Бог піднесе нас”. 
Як відповіли б молоді чоловіки на 
запитання, поставлене старійшиною 
Робертом Д. Хейлзом, яким почина-
ється це відео? Що зробила Бріттені, 
аби знайти силу, щоб пройти своє 
випробування? Запропонуйте моло-
дим чоловікам подумати і написати, 
як вони можуть наслідувати при-
клад Бріттені, коли до них прийдуть 
їхні власні випробування?

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати або подивитися історію 
про те, як сестра Ніл Ф. Мерріотт 
справлялася з важкими почуттями 
після смерті своєї дочки (у виступі 
“Поступаючись нашими серцями 

Підказка для вчителя

“Обговорення в маленьких 
групах може вмить залу-
чити тих, хто, здавалося, 
втрачав інтерес і переста-
вав зосереджуватися” 
(Навчати—немає покликан-
ня величнішого[2000], с. 72).
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Богові”). Попросіть їх поміркувати 
над наступним запитанням, коли вони 
читатимуть або дивитимуться ури-
вок з виступу: Як Спокута допомогла 
сестрі Мерріотт під час її випробуван-
ня? Попросіть їх поділитися своїми 
думками. Попросіть молодих чолові-
ків подумати про одне з випробувань, 
які вони мають зараз. Як вони можуть 
знайти силу в Спокуті? 

• Запросіть молодих чоловіків 
перерахувати деякі з трагедій та 
труднощів, з якими стикаються 

люди. Перегляньте всім класом 
або виступ старійшини Далліна Х. 
Оукса “Зміцнені Спокутою Ісуса 
Христа” або виступ єпископа В. 
Крістофера Уедделла “Зразок для 
здобуття миру”, шукаючи ідеї про 
те, як Спаситель може допомогти 
нам під час важких часів. Попросіть 
молодих чоловіків обіграти ситу-
ацію, де вони допомагають другу, 
який переживає якусь з труднощів, 
які вони перерахували. Запросіть їх 
поділитися ідеями з виступу, коли 
вони будуть обігравати ситуацію. 

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи вони розуміють, як Спокута може допомогти їм у випробуваннях? Що 
вони відчувають або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запи-
тання? Чи варто буде приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Завершує збори член президентства кворуму, який веде збори. Він може:

• Поділитися досвідом, як Спаси-
тель допоміг йому пройти випробу-
вання, і закликати членів кворуму 
покладатися на Спасителя, коли 
вони проходять свої випробування.

• Провести обговорення стосовно 
того, як члени кворуму можуть 
використовувати те, що вивчили 
сьогодні, аби підбадьорити когось, 
кому потрібна допомога Спасителя.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель використову-
вав Писання, щоб навча-
ти й свідчити про Свою 
місію. У цьому уроці 
розглядається багато важ-
ливих уривків з Писань, 
що навчають, як Спаси-
тель буде зміцнювати нас 
в наших випробуваннях. 
Коли молоді чоловіки 
будуть вивчати й обгово-
рювати ці уривки, Свя-
тий Дух буде свідчити 
про їхню істинність.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Ніл Ф. Мерріотт “Поступаючись 
нашими серцями Богові”, Ensign або Ліягона, лист. 
2015, с. 31

Мій чоловік, діти і я обрали такий сімейний девіз: 
“Все буде добре”. Але як ми можемо казати ці 
слова одне одному, коли серйозні випробування 
приходять, а готових відповідей немає?

Коли наша чудова, гідна 21- річна донька Джор-
джія потрапила в лікарню у важкому стані після 
велосипедної аварії, наша сім’я сказала: “Все буде 
добре”. Негайно вилетівши з нашої місії в Бразилії в 
Індіанаполіс, штат Індіана, США, щоб бути з нею, я 
вірила в наш сімейний девіз. Однак наша улюблена 
донька перейшла в духовний світ усього за кілька 
годин до того, як мій літак приземлився. Пере-
живаючи горе і шок, які вдарили нашу сім’ю, мов 
електричний струм, як ми могли дивитися одне на 
одного і заспокійливо казати: “Все буде добре?”

Після смерті Джорджії ми відчували біль, ми 
страждали, і навіть сьогодні у нас бувають 
моменти великого суму, але ми притримуємось 

розуміння, що насправді ніхто ніколи не поми-
рає. Незважаючи на наш біль, коли фізичне тіло 
Джорджії припинило функціонувати, ми вірили, 
що вона почала жити як дух; і ми віримо, що 
ми будемо жити з нею у вічності, якщо ми вірні 
нашим завітам. Віра в нашого Викупителя і Його 
воскресіння, віра в Його владу священства і віра в 
вічні сім’ї дозволила нам продовжувати стверджу-
вати наш девіз з упевненістю. …

У нашому сімейному девізі не сказано: “Все буде 
добре зараз”. У ньому сказано про нашу надію 
на те, що буде у вічності,а не зовсім обов’язко-
во зараз. Писання кажуть: “Шукайте старанно, 
моліться завжди і будьте віруючими, і все спра-
цює вам на благо” [УЗ 90:24]. Це не означає, що 
все—абсолютно добре, але, що для лагідних і вір-
них позитивне, як і негативне разом спрацює на 
благо і в час, визначений Господом. Ми чекаємо 
на Нього, інколи так само, як Йов в його страж-
даннях, знаючи, що Бог “рану завдасть—і перев’я-
же, Він ламає—й вигоюють руки Його” [Йов 5:18]. 
Лагідне серце сприймає випробування і чекає, 
коли прийде час одужання і зцілення.
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“І я розіслав повноту Моєї євангелії рукою Мого слуги Джозефа”(УЗ 35:17).

Навчальні плани цього блоку допоможуть молодим чоловікам розуміти Велике 
Відступництво і те, як Ісус Христос відновив Свою Церкву й повноту Його євангелії 
через Пророка Джозефа Сміта. У цьому блоці молоді чоловіки можуть дізнатися 
про ключові події Відновлення і зрозуміти, як ці події стосуються їхнього життя.

Носії Ааронового священства мають обов’язок священства ділитися євангелією і 
запрошувати всіх прийти до Христа. Досвід, який вони отримають під час навчан-
ня за цією темою, допоможе їм проповідувати послання Відновлення з ясністю і 
силою як зараз, поки вони є носіями Ааронового священства, так і в майбутньому, 
коли вони будуть місіонерами повного дня.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як я можу запрошувати всіх прийти до Христа? (Обов’язок перед Богом)
Чому Відновлення було необхідне?
Як було відновлено священство?
Якою була роль Джозефа Сміта у Відновленні?
Чому Перше видіння важливе?
Чому нам потрібна Книга Мормона?

Квітень: Відступництво та 
відновлення
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості Спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

Запрошуй всіх прийти до Христа, сс. 28–29, 52–53, 
76–77

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68
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КВІТЕНЬ: ВІДСТУПНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як я можу запрошувати 
всіх прийти до Христа?
У той день, коли було організовано відновлену Церкву, Господь дав носіям 
Ааронового священства обов’язок запрошувати всіх прийти до Христа (див. 
УЗ 20:59). Коли носії Ааронового священства виконують цей обов’язок, вони 
приносять дітям Небесного Батька благословення відновленої євангелії. 
Вони також зміцнюють власні свідчення і готують себе до місіонерського 
служіння, яке вони будуть виконувати протягом усього життя.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Які натхненні 
підказки ви отримуєте, коли вивчаєте їх?

Виконання програми “Мій обов’язок 
перед Богом” (2010), сс. 28–29, 52–53, 
76–77

1 Тимофію 4:12 (Будь зразком для 
віруючих)

Алма 17:2–3 (Сини Мосії готувалися, 
щоб ділитися євангелією)

Мороній 10:32–33 (Запрошення 
Моронія прийти до Христа)

УЗ 4 (Якості, якими визначається 
наша гідність для служіння Господу)

УЗ 20:46–59 (Носії Ааронового свя-
щенства мають обов’язок запрошу-
вати всіх прийти до Христа)

УЗ 42:6 (Проповідуйте євангелію 
силою Духа)

M. Рассел Баллард, “Контроль”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2014

Річард Г. Скотт, “Я вам приклада 
дав”, Ensign або Ліягона, трав. 2014

“Яка моя мета як місіонера?” Пропо-
відуйте Мою євангелію (2005), сс. 1–15

Відео: “Запрошення всім прийти до 
Христа”

Які у вас були ситуації, 
коли ви запрошували 
інших дізнаватися про 
євангелію? Як інші люди 
допомогли вам прийти до 
Христа?

Багато молодих чоловіків 
не знають, що, як носії 
Ааронового священства, 
вони мають обов’язок у 
священстві запрошувати 
всіх приходити до Христа. 
Що ви можете зробити, 
аби допомогти їм зрозумі-
ти і виконати цей священ-
ний обов’язок? Що може 
надихнути їх поділитися 
євангелією з їхніми друзя-
ми та членами сім’ї?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків роз-
казати, що вони пам’ятають з уроку, 
який був на минулому тижні? Чому 
їм це запам’яталося?

• Попросіть молодих чоловіків дослі-
дити Учення і Завіти 20:59 і знайти, 

які там вказано обов’язки священства. 
Попросіть кількох молодих чоловіків 
поділитися якимось випадком, коли 
вони ділилися євангелією з членом 
сім’ї, малоактивним другом або дру-
гом з іншої віри. Які були наслідки?

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти кожному молодому чоловікові скласти план 
того, як він буде виконувати свій обов’язок священства ділитися з кимось 
відновленою євангелією Ісуса Христа. Відведіть молодим чоловікам на зборах 
кворуму час, щоб записати їхні плани в путівниках Обов’язок перед Богом. 
Заохочуйте їх ділитися один з одним своїми планами і на якихось майбутніх 
зборах кворуму запросіть їх поділитися досвідом, який вони отримали, коли 
запрошували людей прийти до Христа.

• Попросіть молодих чоловіків 
знайти уривки з Писань, де викори-
стовуються такі фрази, як “прийдіть 
до Христа” або “прийдіть до Мене” 
(див. Матвій 11:28; Мороній 10:32; 
УЗ 20:59). Що означає “прийти до 
Христа”? Що вони дізнаються з цих 
віршів такого, що надихає їх запро-
шувати інших прийти до Христа? 
(Див.Обов’язок перед Богом с. 28). 
Запропонуйте молодим чоловікам 
звернутися до розділу “Дій” в їхніх 

путівниках Обов’язок перед Богом (с. 
29, 55 або 77) і запланувати запроси-
ти когось прийти до Христа.

• Прочитайте разом Учення і Завіти 
20:53 і складіть перелік способів, 
якими домашні вчителі можуть 
“пильнувати Церкву, бути з ними 
і укріпляти їх”. Як можуть молоді 
чоловіки покращити свої навич-
ки домашніх вчителів? Ви можете 
запросити президента кворуму 
старійшин розповісти кворуму, як 

Підказка для вчителя

“Докладайте всіх зусиль, 
щоб уважно вислухати 
відповіді тих, кого навчає-
те. Ваш приклад заохотить 
їх уважно слухати один 
одного. Якщо ви не розу-
мієте чиєїсь відповіді, то 
перепитайте. Ви можете 
сказати: “Я невпевнений, 
що розумію. Ви можете 
мені ще раз пояснити?” 
або “Ви можете навести 
приклад того, що маєте на 
увазі?” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 64).
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стати хорошим домашнім учителем 
(див. Обов’язок перед Богом, сс. 52, 76). 
Запропонуйте молодим чоловікам 
звернутися до розділу “Дій” в їхніх 
путівниках Обов’язок перед Богом (с. 
55 або 77) і запланувати стати кра-
щими домашніми вчителями.

• Покажіть зображення Аммона 
і попросіть кворум коротко роз-
повісти історію про те, як Аммон 
навчав ламанійців (див. Алма 17–19). 
Порівняйте цю історію з тим, що 
сталося з Коріантоном (див. Алма 
39:1–11). Як наш приклад впливає 
на нашу здатність навчати людей 
євангелії? (Див.Обов’язок перед Богом 
с. 28). Попросіть молодих чоловіків 
відкрити сторінку 29 у своїх путів-
никах Обов’язок перед Богом і запла-
нувати ділитися євангелією через 
хороший приклад.

• Напишіть на дошці наступне: 
“Запрошення без контролю, це все одно, 
що _______”. Запросіть членів квору-
му дослідити виступ старійшини М. 

Рассела Балларда “Контроль” і знай-
ти фразу, яка завершує це речення. 
Які ще порівняння можуть придума-
ти члени кворуму, щоб завершити це 
речення? Що ще вони знайшли в цьо-
му виступі, що допомагає їм зрозумі-
ти важливість здійснення контролю, 
коли вони запрошують інших прийти 
до Христа?

• Покажіть відео “Запрошення всім 
прийти до Христа”, і попросіть чле-
нів кворуму знайти, що у цьому відео 
робили носії Ааронового священства, 
щоб допомогти їхнім кворумам зро-
стати. Обговоріть, що вони можуть 
робити, щоб отримати схожий 
результат у своєму кворумі. Дайте 
кожному членові кворуму частину 
виступу старійшини Річарда Г. Скот-
та “Я вам приклада дав”. Попросіть 
членів кворуму знайти принципи або 
пораду у виступі, які могли б допо-
могти їм в їхніх зусиллях запросити 
інших прийти до Христа. Заохотьте 
їх поділитися знайденим.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони свій обов’язок священства запрошувати всіх прийти до 
Христа? Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них 
якісь нові запитання? Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Запросити молодих чоловіків 
записати плани у розділі “Дій” своїх 
путівників Обов’язок перед Богом (с. 
29, 53 або 77). 

• Порадитися з членами кворуму 
про те, як вони можуть заохочувати 
малоактивного члена Церкви брати 
участь в діяльності кворуму і повер-
нутися до активності.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
інших свідчити про засво-
єні ними істини, щоб Дух 
міг торкнутися їхніх сер-
дець. “А ви за кого Мене 
маєте?”— запитував Він. 
Коли Петро відповів, його 
свідчення зросло: “Ти—
Христос, Син Бога Живо-
го!” (Матвій 16:15–16). 
Як може проповідування 
євангелії зміцнити свід-
чення молодих чоловіків 
кворуму?

Пов’язані молодіжні 
заходи

Заплануйте спільний 
захід, який допоможе 
молодим чоловікам засто-
сувати вивчене сьогодні 
на уроці.



94

КВІТЕНЬ: ВІДСТУПНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому Відновлення 
було необхідне?
Під час Свого земного служіння Ісус Христос владою священства організу-
вав Свою Церкву. Її очолювали пророки та апостоли, які навчали істинно-
му вченню і отримували одкровення, які були записані як Писання. Після 
смерті апостолів влада священства була забрана з землі, одкровення припи-
нилися і основні вчення були втрачені або викривлені. Через Пророка Джо-
зефа Сміта Церква, яку встановив Ісус Христос, була відновлена.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що, згідно з 
вашими відчуттями, допоможе молодим чоловікам зрозуміти, чому Віднов-
лення було необхідне?

Ефесянам 4:11–14; Уложення віри 1:6 
(Сьогодні Церква організована так 
само, як і Церква у дні Спасителя)

Д. Тодд Крістофферсон, “Чому Цер-
ква”, Ensign або Ліягона, лист. 2015, 
сс. 108- - 111

Ісая 29:13–14; Амос 8:11–12; 2 Солуня-
нам 2:3; 1 Нефій 13:24–29 (Через від-
ступництво Церкву було втрачено)

УЗ 1:17–23, 30 (Ісус Христос відновив 
Свою Церкву через Джозефа Сміта)

Джозеф Сміт—Історія 1:6–20 (Пер-
ше видіння Джозефа Сміта)

Роберт Д. Хейлз, “Підготовка до 
Відновлення та Другого пришестя: 
“Моя рука буде над тобою”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2005, сс. 88–92

“Відступництво”, Стійкі у вірі 
(2005), сс. 26–27

“Відновлення Євангелії”, Стійкі у 
вірі, сс. 23–26

Проповідуйте Мою євангелію (2005), 
сс. 35–38, 45

Відео: “Пошуки істини”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Які наслідки Відступниц-
тва ви бачите у світі? Як 
Відновлення євангелії 
благословило вас?

Що слід знати молодим 
чоловікам про Відступ-
ництво та Відновлення? 
Як може розуміння 
Відступництва та Віднов-
лення допомогти їм?



95

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодого чоловіка 
розповісти, як засвоєне минулого 
тижня вплинуло на нього вдома, в 
школі чи з друзями.

• Використайте якийсь предмет, 
щоб навчати молодих чоловіків про 

необхідність Відновлення (напри-
клад, щось зламане, що неможливо 
полагодити, а можна лише замінити). 
Які інші предмети можуть запропо-
нувати молоді чоловіки, щоб навчати 
інших про необхідність Відновлення?

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, чому було 
необхідне Відновлення євангелії. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
проглянути виступ старійшини 
Д. Тодда Крістофферсона “Чому 
Церква”, шукаючи ідеї щодо від-
новлення та ролі Церкви в останні 
дні. Ви також можете попередньо 
попросити декількох молодих чоло-
віків  прийти підготовленими, щоб 
поділитися тим, чому вони вдячні за 
відновлену Церкву. Ви також може-
те, за згодою єпископа, запросити 
недавно охрищеного члена Церкви 
у ваш клас, щоб він чи вона поділи-
лися своїм свідченням про Церкву і 
відновлену євангелію.

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
зробити це в рамках виконання 
свого плану “Обов’язок перед 
Богом”—дізнаватися й навчати про 
Відступництво та Відновлення (див. 
“Розумій вчення” сс. 18, 42 або 66).

• Покажіть відео “Пошуки істи-
ни” і попросіть молодих чоловіків 

назвати, що Уілфорд Вудрафф хотів 
знайти в істинній Церкві. Чому так 
важливо мати це? Як відновлення 
цього благословило молодих чоло-
віків? Попросіть їх поділитися, що 
крім цього вразило їх у пошуках 
істини Уілфордом Вудраффом.

• Розділіть усіх членів кворуму на 
дві групи і попросіть одну групу 
навчати кворум про те, як Ісус 
Христос встановив Свою Церкву і 
як вона була втрачена через Від-
ступництво. Попросіть іншу групу 
навчати про Відновлення. Виділіть 
їм час на підготовку з використан-
ням путівника Проповідуйте Мою 
євангелію (сс. 36–38 та 45), довідника 
Стійкі у вірі (сс. 23–26 і 26–27) та 
уривків з Писань, запропонованих у 
цьому навчальному плані. Ви може-
те дати ці завдання за кілька днів до 
зборів кворуму.

• Дайте кожному молодому 
чоловікові уривок з Писань про 

Підказка для вчителя

“Ви можете показати, що 
слухаєте, виявляючи інте-
рес. Ви можете дивитися 
на того, хто говорить, а не 
в матеріали свого уроку 
чи ще на щось у кімнаті. 
Ви можете підбадьорити 
тих, хто говорить, закін-
чити його чи її думку, 
при цьому не перебиваю-
чи їх. Ви можете уникати 
того, щоб квапливо пере-
ходити на розмови, під 
час яких даєте поради чи 
оцінки” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 66).
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Відступництво або Відновлення 
(наприклад, із запропонованих у 
цьому навчальному плані). Попросіть 
молодих чоловіків намалювати 
малюнок, який би відображав те, 
що вони засвоїли зі свого уривку, і 
поділитися цим з кворумом. Разом з 
кворумом обговоріть благословення, 
які ми отримуємо завдяки 
відновленню євангелії.

• Дайте кожному молодому чоло-
вікові ім’я людини, яка згадується у 
виступі старійшини Роберта Д. Хейл-
за “Підготовка до Відновлення та Дру-
гого пришестя: “Моя рука буде над 
тобою” (наприклад: Уільяма Тіндейла, 
Йоганна Гутенберга чи Мартіна 
Лютера). Попросіть молодих чоловіків 
прочитати або переглянути виступ і 
знайти, які дії цієї людини підготува-
ли світ до Відновлення. Запросіть їх 
поділитися своїми знахідками.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, чому Відновлення євангелії було необхідне? Що вони відчу-
вають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Розповісти, чому було потрібне 
Відновлення, і чому воно важливе 
для нього.

• Запросити інших членів квору-
му поділитися своїми враженнями 
щодо того, що вони засвоїли.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель використову-
вав Писання, щоб навча-
ти й свідчити про Свою 
місію. Він навчав людей 
самостійно розміркову-
вати над Писаннями і 
використовувати їх, щоб 
знаходити там відповіді 
на свої запитання. Як ви 
можете допомогти моло-
дим чоловікам знаходити 
в Писаннях відповіді на 
їхні запитання.
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Обрані матеріали

Уривок з теми “Відступництво”, Стійкі у вірі 
(2005), сc. 26–27

Коли окремі люди чи групи людей відвертаються 
від принципів євангелії, вони знаходяться в стані 
відступництва.

Упродовж історії світу мали місце періоди загаль-
ного відступництва. Після часів праведності люди 
часто поверталися до злочестивості. Одним з 
прикладів є Велике відступництво, що сталося 
після заснування Спасителем Своєї Церкви. Після 
смерті Спасителя і Його апостолів люди пере-
крутили принципи євангелії і внесли недозволені 
зміни в організацію Церкви і обряди священства. 
З причини цієї широко розповсюдженої злочести-
вості Господь забрав з землі владу священства.

Під час Великого відступництва люди були 
позбавлені божественного провідництва живих 
пророків. Було засновано багато церков, але вони 
не мали влади священства, щоб вести людей до 
істинного знання Бога Батька та Ісуса Христа. 
Частини Священних Писань були перекруче-
ні або загублені, і ніхто не мав повноваження 
надавати дар Святого Духа чи здійснювати інші 
обряди священства. Це відступництво тривало, 
доки Небесний Батько і Його Улюблений Син не 
явилися в 1820 році Джозефу Сміту і не поклали 
початок відновленню повноти євангелії.

Зараз ми живемо у часи, коли євангелію Ісуса 
Христа відновлено. Але на відміну від Церкви в 
минулі часи, Церкву Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів не буде охоплено загальним відступництвом. 
Писання вчать, що Церкву ніколи не буде зруйно-
вано знову (див. УЗ 138:44; див. також Даниїл 2:44).

Уривок з теми “Відновлення євангелії”, Стійкі у вірі 
(2005), сc. 23–26

Коли Ісус Христос перебував на землі, Він заснував 
серед Своїх послідовників Свою Церкву. Після Його 
розп’яття й смерті Його апостолів, з причини широ-
ко розповсюдженого відступництва з землі була 
забрана повнота євангелії. Упродовж століть Вели-
кого відступництва багато чоловіків і жінок шукали 
повноту євангелії, проте вони були неспроможні 
знайти її. Хоча багато хто із щирістю проповідував 
про Спасителя і Його вчення, жоден не отримав від 
Бога повноти істини чи влади священства.

Велике відступництво було часом духовної тем-
ряви, але зараз ми живемо у часи, коли можемо 
ділитися “світл[ом] Євангелії слави Христа” 
(2 Коринтянам 4:4; див. також УЗ 45:28). Повноту 
євангелії було відновлено, й істинна Церква Ісуса 
Христа є на землі знову. Жодна інша організація 
не може з нею зрівнятися. Вона не є результа-
том реформи, проведеної чоловіками і жінка-
ми, які мають добрі наміри і роблять усе, що в 
їхніх силах, аби здійснити зміни. Це відновлення 
Церкви, заснованої Ісусом Христом. Це є робота 
Небесного Батька і Його Улюбленого Сина.

Як член Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
ви можете отримати благословення, що були від-
сутні на землі майже 2000 років. Завдяки обрядам 
хрищення і конфірмації ви можете отримати відпу-
щення своїх гріхів і зазнавати втіхи від постійного 
спілкування зі Святим Духом. Ви можете жити за 
євангелією в її повноті й простоті. Ви можете досяг-
ти розуміння природи Божества, Спокути Ісуса 
Христа, мети земного життя і дійсності життя після 
смерті. Ви маєте привілей мати провід від сучасних 
пророків, які навчають волі Бога в наші дні. Храмові 
обряди дозволяють вам отримати провідництво 
і спокій, підготуватися до вічного життя, бути 
запечатаним зі своєю сім’єю на вічність і виконати 
спасительні обряди за своїх померлих предків.
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КВІТЕНЬ: ВІДСТУПНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як було відновлено 
священство?
Священство було відновлене Джозефу Сміту через рукопокладання тих, хто 
мав його у давнину. У травні 1829 р. Іван Христитель відновив Ааронове 
священство і невдовзі потому Петро, Яків та Іван, троє з перших апостолів 
Спасителя, відновили Мелхиседекове священство. 3 квітня 1836 р. Мойсей, 
Іліяс та Ілля відновили додаткові ключі священства.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що у відновлен-
ні священства надихає вас?

Євреям 5:4; Уложення віри 1:5 
(Чоловік має бути покликаний 
Богом, щоб отримати священство)

УЗ 1:20 (Євангелію було відновлено, 
щоб кожна людина могла говорити 
в ім’я Господа)

УЗ 2 (Ілля має відкрити священство; 
обіцяння батькам посаджені в серця 
дітей)

УЗ 13; Джозеф Сміт—Історія 1:68–72 
(Іван Христитель відновив Ааронове 
священство)

УЗ 27:12–13 (Петро, Яків та Іван від-
новили Мелхиседекове священство)

УЗ 110 (Мойсей, Ілля та Еліяс відно-
вили додаткові ключі священства)

Девід А. Беднар, “Сили небес”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2012, сс. 
48–51 (див. також відео “Влада і 
сила священства”)

Джеффрі Р. Холланд, “Наша най-
більш відмінна риса”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2005, сс. 43–45.

Відео: “Відновлення священства”

Відео: “Cтарійшина Перрі про 
священство, частина 4: Відновлення 
пояснює, що таке повноваження”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як ви здобули свідчення 
про відновлення священ-
ства? Як це свідчення 
вплинуло на ваше служін-
ня у священстві?

Що відомо молодим 
чоловікам про відновлен-
ня священства? Який дос-
від допоміг їм зміцнити 
їхнє свідчення про владу 
священства?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кількох молодих чолові-
ків записати на дошці одне речення, 
яке б підсумувало важливу істину, 
засвоєну ними минулого тижня.

• Якщо це можливо, розкажіть 
вашому кворуму про свою лінію вла-
ди священства і поясніть, що це (або 
запросіть якогось молодого чоловіка 
розповісти про його лінію). Чого 

лінія влади навчає молодих чоловіків 
про відновлення священства? (Носії 
Мелхиседекового священства можуть 
замовити копію своєї лінії влади свя-
щенства, надіславши електронного 
листа на lineofauthority@ldschurch.
org). Ви можете дізнатися більше про 
людей з вашої лінії влади священства. 
Що ви дізнаєтеся такого, що надихає 
вас шанувати силу священства?

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти відновлен-
ня священства. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
робити це в рамках виконання свого 
плану “Обов’язок перед Богом”—
дізнаватися й навчати про віднов-
лення священства (див. “Розумій 
вчення” сс. 18, 42 або 66).

• Покажіть малюнки, на яких 
зображено події відновлення свя-
щенства (див. Альбом “Євангелія в 
мистецтві”, сс. 93–95), або подивіть-
ся відео “Відновлення священства”. 
Попросіть молодих чоловіків визна-
чити ключових учасників цих подій 
(таких, як Джозеф Сміт, Іван Хри-
ститель, Ілля та інші). Прочитайте 
уривки з Писань, в яких йдеться 
про ці події (наприклад, запропоно-
вані у цьому навчальному плані), і 
запитайте молодих чоловіків, які у 
них є запитання. Попросіть кожного 

молодого чоловіка розповісти про 
один із способів, яким їх благослови-
ло священство.

• Поставте молодим чоловікам 
запитання, на які відповідає ста-
рійшина Л. Том Перрі у відео 
Cтарійшина Перрі про священство, 
частина 4: Відновлення пояснює, 
що таке повноваження. Попросіть 
молодих чоловіків записати відпові-
ді на ці запитання до того, як вони 
подивляться відео; потім покажіть 
відео і запросіть їх розповісти, що 
нового вони дізналися з відповідей 
старійшини Перрі. Попросіть їх 
поділитися тим, що вони відчували, 
коли отримували священство.

• Поділіть між молодими чоловіка-
ми виступ старійшини Джеффрі Р. 
Холланда “Наша найбільш відмінна 
риса”. Попросіть молодих чоловіків 

Підказка для вчителя

“Якщо кілька учнів мають 
що сказати з одного й того 
самого питання, то ви 
можете сказати, напри-
клад, так: “Спочатку ми 
вислухаємо вашу думку, 
а потім вашу”. У такому 
разі ті, кого ви навчаєте, 
будуть залишатися спо-
кійними, бо знатимуть, 
що їм буде надано можли-
вість висловитися” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 69).
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дослідити свою частину виступу і 
знайти відповіді на запитання: “Як 
передається священство?” і “Чому 
священство передається таким 
способом?” В рамках цього обгово-
рення запросіть молодих чоловіків 
прочитати Євреям 5:4 та Уложення 
віри 1:5. Чому носіям Ааронового 
священства важливо знати про від-
новлення священства?

• Покажіть відео “Влада і сила 
священства”, і обговоріть разом з 
кворумом запитання, які поставив 
батько старійшини Девіда А. Бедна-
ра (або попросіть молодих чоловіків 
прочитати про цей випадок у висту-
пі “Сили небес”). Що має відрізняти 
нас від інших чоловіків світу завдяки 
тому, що у нас є священство?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють відновлення священства? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями про 
відновлення священства або запро-
сити інших зробити це.

• Запросити членів кворуму скла-
сти план навчання інших про від-
новлення священства (див. Обов’язок 
перед Богом, сс. 18, 42 або 66).

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель бачив потен-
ціал Своїх учнів і знахо-
див унікальні способи 
допомагати їм пізнавати 
і зростати—способи, що 
найкраще спрацьовували 
для них. У вас є унікальна 
можливість допомогти 
кожному молодому чоло-
вікові здобути свідчення 
про відновлення священ-
ства. Це свідчення може 
благословити його, його 
сім’ю та інших у вічності.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Девіда А. Беднара, “Сили небес”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2012, сc. 48–51

Я виріс у домівці, де була вірна мати і прекрасний 
батько. Моя мама була нащадком піонерів, які 
пожертвували всім заради Церкви і царства Бога. 
Мій тато не був членом нашої Церкви, а в молодо-
сті він бажав стати католицьким священиком. . . .

Коли я був хлопчиком, то щотижня часто запиту-
вав мого тата, коли він охриститься. Він відповідав 
з любов’ю, але й з твердістю кожного разу, як я 
дошкуляв йому: “Девіде, я не збираюся приєд-
нуватися до Церкви заради твоєї мами, тебе чи 
когось іншого. Я приєднаюся до Церкви, коли 
знатиму, що це правильно”.

Наскільки я пам’ятаю, що коли я тільки увійшов 
у підлітковий вік, у нас з батьком відбулася така 
розмова. Ми щойно разом повернулися додому 
після відвідування недільних зборів, і я запитав 
мого тата, коли він збирається охриститися. Він 
усміхнувся і сказав: “Ось ти мене завжди запи-
туєш про хрищення. Сьогодні я хочу в тебе щось 
запитати”. З радісним хвилюванням я швидко дій-
шов висновку, що ми вже просуваємося вперед!

Мій тато продовжив: “Девіде, у вашій церкві 
навчають, що священство було взято з землі в давні 
часи і було відновлено небесними посланцями 
пророку Джозефу Сміту, так?” Я відповів, що 
це правильно. Тоді він сказав: “Ось яке в мене 
запитання. Кожного тижня на зборах священства 
я чую, як єпископ та інші провідники священства 
нагадують, просять і благають чоловіків ходити 
на домашнє вчителювання й виконувати свої 

обов’язки священства. Якщо ваша церква дійсно має 
відновлене священство Бога, чому в ній так багато 
чоловіків так само нехтують своїми релігійними 
обов’язками, як і чоловіки в моїй церкві?” Мій 
юний розум виявився абсолютно безсилим. Я не міг 
дати татові ніякої прийнятної відповіді.

Гадаю, мій батько помилявся, судячи про 
чинність заяви нашої Церкви щодо права на 
божественну владу, коли спирався на недоліки 
чоловіків, з якими він спілкувався в нашому при-
ході. Але в його запитанні до мене було вміщено 
правильне припущення, що чоловіки, які мають 
святе священство Бога, повинні відрізнятися від 
інших чоловіків. Чоловіки, які мають священство, 
за своєю суттю не є кращими за інших чоловіків, 
але їхні дії мають бути іншими. Чоловіки, які 
мають священство, повинні не лише отримати 
владу священства, а й стати гідним і вірним кана-
лом передачі Божої сили. “Будьте чистими, ви, які 
несете посудини Господа” (УЗ 38:42).

Я ніколи не забував уроків про владу і силу 
священства, яких я навчився від мого батька. Він 
був добрим чоловіком не нашої віри, який мав 
більші очікування від чоловіків, які заявляли, що є 
носіями Божого священства. Та розмова недільної 
днини багато років тому з моїм татом викликала 
в мене бажання бути “хорошим хлопцем”. Я не 
хотів бути поганим прикладом і каменем споти-
кання для мого батька у його прогресі пізнання 
відновленої євангелії. Мені просто хотілося бути 
хорошим хлопцем. Господу потрібно, щоб усі ми, 
як носії Його влади, були відданими, доброчесни-
ми і хорошими хлопцями в усі часи і в усіх місцях.
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КВІТЕНЬ: ВІДСТУПНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Якою була роль Джозефа 
Сміта у Відновленні?
Після століть відступництва Господь відновив Свою Церкву і повно-
ту євангелії через Пророка Джозефа Сміта. Це Відновлення почалося з 
Першого видіння Джозефа, в якому йому явилися Небесний Батько та 
Ісус Христос. Через Пророка Джозефа Господь дав Книгу Мормона та 
інші Писання, відновив владу священства і встановив Свою Церкву.

Підготуйтеся духовно

Коли ви з молитвою вивчаєте ці уривки з Писань і матеріали, чим, як підказує 
Дух, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

2 Нефій 3:3- - 25 (Давні пророки 
передбачали місію Джозефа Сміта 
як пророка і провидця)

УЗ 35:17- - 18 (Через пророка Джозе-
фа Сміта Господь відновив повноту 
євангелії)

УЗ 76:22- - 24 (Свідчення Джозефа 
Сміта про Ісуса Христа)

УЗ 135:3 (Через пророка Джозефа Смі-
та Господь дав нам додаткові Писання)

Джозеф Сміт- - - Історія 1:11- - 25 (Бог 
Батько та Ісус Христос явилися 
Джозефу Сміту)

Ніл Л. Андерсен, “Віра- - - не випад-
ковість, а вибір”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2015, сс. 65- - 68

Ніл Л. Андерсен, “Джозеф Сміт”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2014, сс. 28- - 31

Лоуренс Е. Корбрідж, “Пророк 
Джозеф Сміт”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2014, 103- - 105

“Джозеф Сміт”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 39–40

Відео: “Джозеф Сміт: Пророк Від-
новлення”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як на ваше життя впли-
нули життя і місія Джо-
зефа Сміта? Як саме ви 
отримали власне свідчен-
ня про Джозефа Сміта?

Чи є у молодих чоловіків 
свідчення про пророка 
Джозефа Сміта? Як ви 
можете допомогти їм 
зміцнити його?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодого чоловіка 
намалювати на дошці малюнок, 
який символізуватиме те, що вивча-
лося на зборах кворуму минулого 
тижня, і попросіть решту молодих 
чоловіків вгадати, що він намалював.

• Заздалегідь, можливо за два або три 
тижні до зборів кворуму, запросіть 
молодих чоловіків прийняти виклик 
старійшини Ніла Л. Андерсена: 
“Отримайте особисте свідчення про 
пророка Джозефа Сміта. Нехай ваш 
голос допоможе виконати пророчі 

слова Моронія щодо доброї слави для 
Пророка”. Заохотьте молодих чоло-
віків виконати пораду старійшини 
Андерсена ділитися уривками з Книги 
Мормона зі своїми друзями і члена-
ми сім’ї, “визнаючи, що Джозеф був 
знаряддям у Божих руках”, і прочита-
ти свідчення Пророка. (Див. “Джозеф 
Сміт”, Ensign або Ліягона, лист. 2014, с. 
30.) На початку зборів кворуму попро-
сіть їх поділитися вибраними ними 
уривками з Писань та тими враження-
ми, які у них були, коли вони читали 
свідчення Джозефа Сміта.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти роль Джо-
зефа Сміта у Відновленні. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Попросіть членів кворуму уявити, 
що друг з іншої церкви запитує їх: 
“Чому Джозеф Сміт є таким важ-
ливим у вашій Церкві?” Попросіть 
їх пошукати можливі відповіді на 
це запитання у відео “Джозеф Сміт: 
пророк Відновлення” або у виступі 
старійшини Лоуренса Е. Корбрі-
джа “Пророк Джозеф Сміт”. Ви 
також можете прочитати розділ під 
назвою “Чесні запитання” з висту-
пу старійшини Ніла Л. Андерсена 
“Віра- - - не випадковість, а вибір”, 
щоб допомогти їм дізнатися, як вони 
можуть відповісти на критику сто-
совно Джозефа Сміта.

• Попросіть членів квору-
му зробити список усього, що 
Господь дав нам через Джозе-
фа Сміта. Щоб додати ідей до 
їхнього списку, попросіть їх прочи-
тати Учення і Завіти 135:3 і  сторін-
ки 39- - 40 в Стійкі у Вірі. Як саме 
змінилося наше життя завдяки тій 
роботі, яку Господь зробив через 
Джозефа Сміта?

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Джозеф Сміт—Історія 
1:7–20 і знайти істини, які Джозеф 
Сміт пізнав завдяки Першому 
видінню. Що з цього видіння Джозеф 
дізнався про Небесного Батька 
та Ісуса Христа? Про себе? Про 

Підказка для вчителя

“Запитання, написані на 
дошці ще до початку уро-
ку, допоможуть учням 
задуматися над темами 
заздалегідь” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 93).
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супротивника? Чому нам важливо 
розуміти ці істини сьогодні?

• Покажіть відео “Джозеф Сміт: 
Пророк Відновлення” і попросіть 
молодих чоловіків поділитися 

чимось, що вони дізналися про Про-
рока Джозефа Сміта або що у ньому 
їх вражає. Ви можете розповісти, як 
ви здобули своє свідчення про те, що 
Джозеф Сміт був пророком.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони роль Джозефа Сміта у Відновленні євангелії? Що вони від-
чувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? 
Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями про 
те, чому Джозеф Сміт важливий в 
його житті, і запросити інших чле-
нів кворуму зробити те саме.

• Обговорити з членами кворуму 
їхній обов’язок священства навчати 
інших про місію Джозефа Сміта.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
інших діяти з вірою і 
жити згідно з істинами, 
яких Він навчав. В усіх 
Своїх ученнях Він зосе-
реджувався на тому, щоб 
допомагати Своїм послі-
довникам жити за єван-
гелією всім їхнім серцем. 
Як ви можете допомагати 
молодим чоловікам поба-
чити, як їхні свідчення 
про Джозефа Сміта мають 
відображатися у їхньому 
щоденному житті?
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Обрані матеріали

“Джозеф Сміт”, Стійкі у вірі (2005), cc. 39–40

Навесні 1820 року, шукаючи істинну Церкву Ісуса 
Христа, 14-річний Джозеф Сміт прочитав уривок 
з Біблії: “А якщо кому з вас не стачає мудрости, 
нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не 
докоряє, і буде вона йому дана” (Якова 1:5; див. 
також Джозеф Сміт—Історія 1:11–12). З простою, 
непохитною вірою молодий Джозеф послідував 
пораді з цього уривка. Він пішов один у гай і 
молився там, щоб дізнатися до якої церкви пови-
нен приєднатися. У відповідь на молитву йому 
явилися Бог Батько та Ісус Христос. Серед іншого 
Вони сказали, що він не повинен приєднуватися 
до жодної з існуючих тоді церков. (Див. Джозеф 
Сміт—Історія 1:13–20).

Джозеф Сміт довів свою гідність, йому було 
доручено божественну місію як пророкові Бога. 
Через нього Господь здійснив великі й дивовижні 

діяння, до яких входила поява Книги Мормона, 
відновлення священства, відкриття дорогоцінних 
істин євангелії, організація істинної Церкви Ісуса 
Христа і заснування храмової роботи. 27 червня 
1844 року Джозеф і його брат Гайрум були вбиті 
під час нападу озброєного натовпу. Вони запеча-
тали свої свідчення власною кров’ю.

Щоб ваше свідчення відновленої євангелії було 
повним, воно повинно включати свідчення боже-
ственної місії Джозефа Сміта. Істинність Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів базується на 
істинності Першого видіння та інших одкровень, 
які Господь дав Джозефові Сміту. Джон Тейлор, 
третій Президент Церкви, написав: “Джозеф 
Сміт, Пророк і Провидець Господа, зробив більше 
для спасіння людей у цьому світі, ніж будь-яка 
інша людина, що будь-коли жила на світі, окрім 
Самого Ісуса” (УЗ 135:3).
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КВІТЕНЬ: ВІДСТУПНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому Перше видіння важливе?
Весною 1820 р. Бог Батько та Його Син, Ісус Христос, явилися Пророку Джо-
зефу Сміту. Це видіння, яке ознаменувало початок Відновлення євангелії, було 
найважливішою подією після Воскресіння Ісуса Христа. Смиренна молитва 
Джозефа Сміта привела до відновлення євангельських істин, влади священ-
ства і спасительних обрядів. “Те одне одкровення дає відповіді на всі питання 
… щодо Бога та Його божественної особистості. … Він передав Свою владу 
людям, що доводить Його зацікавленість в них. Майбутнє цієї роботи визначе-
но. Ці та інші прекрасні істини стали відомими завдяки славетному Першому 
видінню” (Учення Президентів Церкви: Девід О. Мак- Кей [2004], с. 97).

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчіть вказані далі уривки з Писань та матеріали, 
а також ті, які ви виберете самі. Що, згідно з вашими відчуттями, матиме 
найбільше значення для молодих чоловіків, яких ви навчаєте?

Джозеф Сміт—Історія 1:11–19, 24–25

Відео:  “Відновлення”

Дітер Ф. Ухтдорф, “Плоди Першого 
видіння”, Ensign або Ліягона, трав. 
2005, сс. 36–38

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Дайте можливість кожному члену 
кворуму назвати щось одне із засвоє-
ного на уроці минулого тижня.

• Усім кворумом заспівайте гімн 
“Перша молитва Джозефа Сміта” 

(Гімни, № 14). Попросіть молодих 
чоловіків поділитися своїми почут-
тями щодо Джозефа Сміта і щодо 
того, що він бачив Бога Батька й 
Ісуса Христа і розмовляв з Ними.

Як ви отримали свідчен-
ня про те, що Джозеф 
Сміт бачив Бога Батька і 
Його Сина, Ісуса Христа? 
Які благословення ви 
мали у своєму житті зав-
дяки цьому свідченню? У 
чому полягає важливість 
Першого видіння для вас?

Як може вивчення Пер-
шого видіння поглибити 
свідчення кожного моло-
дого чоловіка у вашому 
кворумі? Як ви можете 
допомогти молодим чоло-
вікам зрозуміти важли-
вість цієї величної події?
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Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму дізнаватися про 
Перше видіння Джозефа Сміта. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Запросіть молодих чоловіків 
записати деякі з благословень, які 
вони отримали завдяки Першому 
видінню. Попросіть їх знайти інші 
благословення Першого видіння у 10 
останніх абзацах виступу президента 
Дітера Ф. Ухтдорфа “Плоди Першо-
го видіння”. Попросіть їх поділитися 
знайденим і своїми почуттями щодо 
важливості Першого видіння.

• Разом з кворумом прочитайте 
про Перше видіння Джозефа Смі-
та у Джозеф Сміт—Історія 1:7–20. 
Попросіть молодих чоловіків знай-
ти істини, які ми пізнаємо завдя-
ки тому, що сталося з Джозефом 
(наприклад, Батько і Син дійсно 
існують і вони окремі істоти; Сатана 
і його сила—реальні, але сила Бога 
більша; Бог чує молитви і відповідає 
на них; одкровення не припинили-
ся). Попросіть молодого чоловіка 
записати ці істини на дошці. Як ці 
істини відрізняються від вірувань 
інших релігій? Чим би відрізнялося 
наше життя, якби ми цього не знали?

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати про себе і обміркувати 

Перше видіння Джозефа Сміта і його 
свідчення у Джозеф Сміт—Історія 
1:11–19, 24–25 (або подивіться відео 
“Відновлення”). Попросіть їх поду-
мати про те, чому Перше видіння 
є важливою подією в історії світу. 
Чому воно важливе для кожного з нас 
особисто? Поділіться своїм свідчен-
ням про важливість Першого видіння 
і запросіть молодих чоловіків поділи-
тися своїми думками і свідченнями.

• Попросіть молодих чоловіків пере-
читати в Писаннях місця, де описано 
як Бог Батько та Ісус Христос являли 
Себе людям на землі (наприклад: 
Матвій 3:13–17; Дії 7:54–60; 3 Нефій 
11:3–10). Ви також можете показати 
ілюстрації цих подій (див. Альбом 
“Євангелія в мистецтві”, сс. 35, 63 та 
82). Попросіть їх коротко розповісти 
про кожний випадок. Потім попро-
сіть їх прочитати Джозеф Сміт—
Історія 1:17 (див. Альбом “Євангелія в 
мистецтві”, с. 90). Як Перше видіння 
Джозефа Сміта схоже на ці інші 
явлення? Чим воно унікальне? Попро-
сіть молодих чоловіків розповісти, 
чому Перше видіння важливе для них.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють Перше видіння Джозефа Сміта? Що вони відчува-
ють, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Підказка для вчителя

“Запитайте учнів, що 
саме вони б розказали, 
якби хтось запитав у них, 
про що вони дізналися з 
цього уроку” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 94).
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Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями про 
важливість Першого видіння.

• Запросити членів кворуму роз-
повісти про те, що вони сьогодні 
дізналися, другу або члену сім’ї. 

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх послідовників свід-
чити іншим про істинність 
Його учень. Коли вони 
це робили, Дух торкався 
їхніх сердець. Як ви може-
те заохочувати молодих 
чоловіків приносити один 
одному свідчення?
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КВІТЕНЬ: ВІДСТУПНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому нам потрібна 
Книга Мормона?
Книга Мормона була написана для наших днів. Вона свідчить про Ісуса 
Христа, містить повноту Його євангелії та відновлює істини, втрачені через 
Відступництво. Джозеф Сміт навчав, що Книга Мормона є “наріжним 
каменем нашої релігії, і людина буде ближча до Бога, твердо дотримую-
чись її заповідей, ніж будь- якої іншої книги” (вступ до Книги Мормона).

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Як ви можете 
допомогти молодим чоловікам відчути силу Книги Мормона?

1 Нефій 13:40; 2 Нефій 3:12 (Книга 
Мормона відновлює дорогоцінні 
істини й руйнує хибні вчення)

2 Нефій 25:23, 26; 33:10–11 (Ті, хто 
писав Книгу Мормона, свідчать про 
Ісуса Христа)

2 Нефій 29:7–11 (Книга Мормона 
показує, що Бог говорить до Своїх 
дітей серед багатьох народів)

УЗ 20:8–16; 42:12 (Книга Мормона 
містить повноту євангелії Ісуса 
Христа)

Титульна сторінка Книги Мормона 
і вступ до неї

Кевін У. Пірсон, “Залишайтеся біля 
дерева”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, сс. 114- - 116

Джеффрі Р. Холланд, “Безпека для 
душі”, Ensign або Ліягона, лист. 2009, 
сс. 88–90

Тед. Р. Каллістер, “Книга Мор-
мона—Книга від Бога”, Ensign чи 
Ліягона, лист. 2011, сс. 74–76

Відео: “ Книга Мормона: Передмова 
апостола”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про власний 
досвід вивчення Книги 
Мормона. Чому Книга 
Мормона для вас важлива?

Як Книга Мормона впли-
ває на життя молодих 
чоловіків? Що можуть 
зробити молоді чоловіки, 
аби зміцнити свої свідчен-
ня про Книгу Мормона? 
Як може Книга Мормо-
на допомогти їм долати 
виклики сучасності?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кількох молодих чоло-
віків поділитися тим, що найбільше 
вразило їх в уроці минулого тижня.

• Разом з кворумом побудуйте 
або намалюйте арку з ключовим 

каменем (див. Проповідуйте Мою 
євангелію, с. 107). Попросіть молодих 
чоловіків пояснити, чому Джозеф 
Сміт сказав, що Книга Мормона є 
ключовим каменем нашої релігії 
(див. вступ до Книги Мормона).

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти важливість 
Книги Мормона. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть членів кворуму прогля-
нути виступ старійшини Джеффрі 
Р. Холланда “Безпека для душі” 
або виступ старійшини Кевіна У. 
Пірсона “Залишайтеся біля дерева”, 
шукаючи думки стосовно Книги 
Мормона і чому вона така важли-
ва. Ви можете попросити молодих 
чоловіків поділитися деякими цита-
тами з виступів або улюбленими вір-
шами в Книзі Мормона. Ви також 
можете заохотити їх записати свої 
свідчення про Книгу Мормона і 
поділитися ними.

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка прочитати один з уривків 
з Писань, вказаних у цьому навчаль-
ному плані, або титульну сторінку 
Книги Мормона, і знайти відповіді 
на запитання: “Чому нам потрібна 
Книга Мормона?” Запросіть моло-
дих чоловіків записати свої відповіді 
на дошці. Попросіть їх вибрати одну 
із відповідей, вказаних на дошці, про 

яку б вони хотіли дізнатися більше, і 
поділитися тим, що вони обрали.

• Попросіть молодих чоловіків 
подумати, які запитання про Книгу 
Мормона можуть мати їхні друзі? 
Як би вони могли на них відповісти? 
Чим би вони могли поділитися з 
виступу старійшини Теда Р. Каллі-
стера “Книга Мормона—книга від 
Бога”? Попросіть членів кворуму 
розіграти сценку і показати, як би 
вони запрошували друга читати 
Книгу Мормона. Як вони пояснять, 
що таке Книга Мормона і чому вона 
нам потрібна? Які б вони викори-
стали уривки з Книги Мормона? Як 
би вони пояснили, що Книга Мор-
мона є ще одним свідченням про 
Ісуса Христа? Ви можете запросити 
молодих чоловіків відкрити свої 
путівники Мій обов’язок перед Богом 
на сторінці 29, 53 або 77 і записа-
ти ім’я людини, яку вони могли б 
запросити читати Книгу Мормона.

Підказка для вчителя

“Коли хтось читає вголос, 
то вам слід заохочува-
ти інших слідкувати за 
своїми примірниками 
Писань. Пропонуйте їм 
послухати і визначити 
особливі принципи чи 
ідеї. Дайте їм час зосе-
редитись на кожному 
уривкові з Писань перш, 
ніж вони його прочита-
ють вголос. Якщо уривок 
містить незнайомі або 
важкі для розуміння сло-
ва чи фрази, то поясніть 
їх перш, ніж читати цей 
уривок. Якщо комусь із 
групи важко прочитати 
уривок, то спитайте, хто 
хоче його прочитати, 
замість того, щоб читати 
по черзі” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 56).
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• Попросіть кожного молодого 
чоловіка знайти у Книзі Мормона 
важливий для них уривок, або той, 
який вплинув на їхнє життя. Розді-
літь кворум на маленькі групи по два 
чи три чоловіки і попросіть кож-
ного молодого чоловіка розповісти: 
який вони вибрали уривок, чому він 
для них важливий, і, можливо, про 
якісь події, пов’язані з цим уривком. 
Попросіть кількох молодих чоловіків 
поділитися цим з усім кворумом. 

Чого ці випадки навчають нас про 
важливість Книги Мормона?

• Покажіть відео “Книга Мормона: 
Передмова апостола” і попросіть 
членів кворуму під час перегляду 
записувати відповіді на запитання: 
“Чому нам потрібна Книга Мор-
мона?” Попросіть їх поділитися 
написаним. Як би відрізнялося їхнє 
життя від теперішнього, якби у них 
не було Книги Мормона?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, чому Книга Мормона важлива? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Запросити кількох молодих чоло-
віків поділитися своїми свідченнями 
про те, чому нам потрібна Книга 
Мормона, і пояснити, як вони дізна-
лися, що вона істинна.

• Роздати, якщо це можливо, 
місіонерські примірники Книги 
Мормона, запросити кожного члена 
кворуму написати на внутрішній 
сторінці її обкладинки своє свідчен-
ня і комусь цю книгу віддати.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
інших діяти з вірою, 
щоб жити за істинами 
євангелії. Він навчав нас: 
“Просіть і отримаєте” 
(Іван 16:24). Як ви може-
те заохочувати молодих 
чоловіків виконувати цю 
послідовність у своєму 
прагненні отримати чи 
зміцнити свої свідчення 
про Книгу Мормона? 
(див. Мороній 10:3–5).
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Теда Р. Каллістера, “Книга Мор-
мона—книга від Бога”, Ensign або Ліягона, лист. 
2011, сc. 74–76

Але чому Книга Мормона є такою важливою, 
адже у нас вже є Біблія, щоб навчати про Ісуса 
Христа? Ви коли-небудь замислювалися над тим, 
чому сьогодні у світі існує так багато христи-
янських церков, і це при тому, що, в основному, 
вони черпають свої доктрини з тієї самої Біблії? 
А тому, що вони тлумачать Біблію по-різному. 
Бо ж якби вони тлумачили її однаково, то були б 
однією церквою. Господа це не задовольняє; Його 
апостол Павло проголосив, що є “один Господь, 
одна віра, одне хрищення” (Ефесянам 4:5). Щоб 
допомогти привести до цієї єдності, Господь вста-
новив божественний закон свідків. Павло навчав: 
“Кожна справа хай станеться вироком двох чи 
трьох свідків” (2 Коринтянам 13:1).

Біблія—один свідок Ісуса Христа; Книга Мор-
мона—це ще один Його свідок. Чому цей дру-
гий свідок є настільки важливим? Зрозуміти це 
допоможе така ілюстрація: скільки прямих ліній 
ви можете провести на аркуші паперу через одну 
точку? Відповідь: безліч. Уявімо на мить, що ця 
єдина точка символізує Біблію, і що сотні прямих 
ліній, проведених через цю точку, символізують 
різне тлумачення Біблії, і що кожне з цих тлума-
чень символізує ту чи іншу церкву.

Однак, що станеться, якщо на цьому ж аркуші 
паперу є ще й друга точка, яка символізує Книгу 
Мормона? Скільки прямих ліній ви могли б про-
вести між цими двома різними точками— Біблією 
і Книгою Мормона? Лише одну. Лише одне тлу-
мачення Христового вчення витримає свідчення 
цих двох свідків.

Знову й знову Книга Мормона виступає як свідок, 
що підтверджує, прояснює, об’єднує доктрини, 
яких навчає Біблія, що існує лише “один Господь, 
одна віра, одне хрищення”. Наприклад, деякі 
люди не впевнені, чи є хрищення необхідним для 
спасіння, хоч Спаситель і сказав Никодиму: “Коли 
хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти 
в царство Боже” (Іван 3:5). І Книга Мормона розві-
ює всі сумніви стосовно цього: “І Він наказує всім 
людям, що вони повинні покаятися, і христитися в 
Його ім’я, . . . інакше вони не можуть бути спасен-
ними в царстві Божому” (2 Нефій 9:23).

Сьогодні у світі існує багато способів хрищення, 
і це при тому, що Біблія каже нам, в який спосіб 
був охрищений Спаситель, наш Великий Взірець: 
“І [Він] зараз вийшов із води” (Матвій 3:16). А міг 
би Він вийти з води, якби спочатку не ввійшов 
у воду? Яка б розбіжність не існувала в цьому 
питанні, Книга Мормона усуває її прямим ствер-
дженням учення стосовно належного способу 
хрищення: “І тоді ви занурите їх у воду і підніме-
те знову з води” (3 Нефій 11:26).
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Ми віримо всьому, що Бог відкрив, усьому, що Він відкриває тепер, і ми віримо, що Він 
відкриє ще багато великого і важливого стосовно Царства Божого” (Уложення віри 1:9).

Навчальні плани цього блоку допоможуть кожному молодому чоловікові упізна-
вати голос Господа, коли Він говоритиме до нього в Писаннях, в словах сучасних 
пророків і апостолів та в особистих одкровеннях через Святого Духа, який про-
мовлятиме до його серця і розуму. У Писаннях є заповідь носіям священства “ста-
ранно прислухатися до слів вічного життя” і “жити кожним словом, що йде з вуст 
Бога” (УЗ 84:43–44). У цьому блоці ви можете допомогти членам вашого кворуму 
виконувати цю настанову, вклавши в них любов до слова Бога.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Чому важливо вивчати Писання? (Обов’язок перед Богом)
Чому важливо прислухатися до сучасних пророків і слідувати за ними?
Як мені отримати особисте одкровення?
Як я можу зробити мої молитви більш змістовними?
Як я можу зміцнити моє свідчення?
Чого навчав Президент Монсон носіїв Ааронового священства?
Як мені може допомогти патріарше благословення?

Травень: Пророки і одкровення
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості cпільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Молися і вивчай Писання”, сс. 14–15, 38–39, 62–63

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68 
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Чому важливо вивчати Писання?
Писання містять слово Бога. Пророки останніх днів радять нам вивчати 
Писання щодня індивідуально і зі своїми сім’ями. Вивчення Писань може 
допомогти нам пізнати Небесного Батька й Ісуса Христа, дати нам силу 
долати спокуси і зміцнити нас у наших випробуваннях.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що, за вашими від-
чуттями, допоможе молодим чоловікам зрозуміти важливість вивчення Писань?

Ісус Навин 1:8; Псалми 119:105; 2 
Тимофію 3:16–17; 1 Нефій 15:24; 2 
Нефій 32:3; Алма 17:2–3; Геламан 
3:29–30; УЗ 18:33–36; 21:4–6; 84:85 
(Благословення від вивчення Писань)

Виконання програми “Мій обов’язок 
перед Богом” (2010), сс. 14–15, 38–39, 
62–63

Бойд К. Пекер, “Ключ до духовного 
захисту”, Ensign or Ліягона, лист. 
2013, сс. 26- - 28

Річард Г. Скотт, “Сила Писань”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2011, сс. 6–8

Д. Тодд Крістофферсон, “Благосло-
вення від Писань”, Ensign або Ліяго-
на, трав. 2010, сс. 32–35

“Писання”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
94–98

Відео: “Виконання програми “Обо-
в’язок перед Богом”, “Книга Мормо-
на: Небесні послання”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як вивчення Писань бла-
гословило ваше життя? 
Яким духовним досвідом 
ви б могли поділитися з 
молодими чоловіками?

Які вірші з Писань, на 
вашу думку, були б 
повчальними для моло-
дих чоловіків кворуму? 
Що ви можете зробити, 
щоб допомогти молодим 
чоловікам зробити їх 
вивчення Писань більш 
змістовним і ефективним?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
подумати про якийсь предмет, який 
може символізувати те, чого вони 
навчалися і що обговорювали на 
уроці минулого тижня. Попросіть їх 
пояснити, як цей предмет стосується 
засвоєного ними.

• Попросіть молодих чоловіків 
поділитися одним із своїх улюблених 
уривків з Писань в парах або з цілим 
кворумом. Заохочуйте їх також 
поділитися досвідом, завдяки якому 
Писання стали більш значущими для 
них. Що дізналися молоді чоловіки з 
цього досвіду про важливість Писань?

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти кожному молодому чоловікові запланувати 
встановити або зміцнити звичку регулярного вивчення Писань. Відведіть 
молодим чоловікам на зборах кворуму час, щоб написати їхні плани в путів-
никах Обов’язок перед Богом. Заохочуйте їх розповідати один одному про свої 
плани, а під час майбутніх зборів кворуму ділитися досвідом, отриманим під 
час втілення їхніх планів.

• Попросіть молодих чоловіків 
відкрити свої путівники Обов’язок 
перед Богом на с. 14 або 38. Призна-
чте кожному члену кворуму один 
з уривків з Писань з цих сторінок 
(див. також уривки, перелічені в 
цьому навчальному плані). Попро-
сіть членів кворуму знайти слова, які 
описують, як ми маємо підходити 
до вивчення Писань і благословення, 
які прийдуть до нас, якщо ми будемо 
вивчати Писання, і назвати ці слова. 
Попросіть їх скласти плани встанови-
ти або зміцнити звичку регулярного 
вивчення Писань (див. Обов’язок 
перед Богом, с. 15, 39 або 63).

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка обдумати одне із 
наступних запитань: Як вивчення 
Писань впливає на мою здатність 

виконувати заповіді? Як вивчення 
Писань впливає на мої стосунки з 
моєю сім’єю? Як вивчення Писань 
впливає на мої стосунки з Богом? 
Попросіть молодих чоловіків 
поділитися своїми думками з 
кворумом. (Див. Обов’язок перед 
Богом с. 62). Попросіть їх відкрити 
сторінку 15, 39 або 63 у своїх 
путівниках Обов’язок перед Богом і 
написати плани покращення їхнього 
особистого вивчення Писань.

• Запросіть членів кворуму про-
читати розділи одного з виступів, 
запропонованих у цьому навчально-
му плані. Попросіть їх поділитися 
тим, що вони дізналися про Писання 
і благословення завдяки вивченню 
Писань. Коли вони бачили силу 
вивчення Писань у їхньому житті?

Підказка для вчителя

“Дух має бути присутнім, 
щоб принести євангель-
ське послання в серця 
тих, кого ви навчаєте 
(див. 2 Нефій 33:1; УЗ 
42:14). Отже, ви повинні 
використовувати методи, 
які зададуть відповідний 
тон уроку і запросять 
Духа” (див. Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 91).
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• Попросіть молодих чоловіків 
переглянути один з відеофільмів, 
запропонованих у цьому навчаль-
ному плані, або прочитати розділ 
“Важливість щоденного вивчення 
Писань” у путівнику Стійкі у вірі (сс. 
94–95). Попросіть їх знайти відповіді 
на запитання “Чому мені важливо 
вивчати Писання?” Попросіть їх 
розповісти про те, що вони знайшли. 
Попросіть кількох молодих чоловіків 

розповісти про те, як вони вивчають 
Писання. З дозволу єпископа ви 
можете запросити одного з батьків 
або іншого члена приходу корот-
ко поділитися тим, як він або вона 
вивчають Писання.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
вибрати одну з навчальних вправ на 
сс. 131—132 посібника Проповідуй 
Мою євангелію і виконати її в парах 
або особисто.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, чому важливо вивчати Писання? Що вони відчувають, 
або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися з кворумом власними 
планами вивчення Писань.

• Сказати, що протягом наступних 
кількох тижнів на зборах кворуму 
членів кворуму запрошуватимуть 

поділитися уривком з Писань, який 
вони прочитали протягом тижня, і 
розповісти, що для них означає цей 
уривок.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель використову-
вав Писання, щоб навча-
ти й свідчити про Свою 
місію. Він навчав людей 
самостійно розміркову-
вати над Писаннями і 
використовувати їх, щоб 
знаходити там відповіді 
на свої запитання. Як ви 
можете допомогти моло-
дим чоловікам викори-
стовувати Писання, щоб 
знаходити відповіді на 
їхні запитання?
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Обрані матеріали

Уривок з теми “Писання”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 94–98

Важливість щоденного вивчення Писань

Головна мета Писань—свідчити про Христа, 
допомагаючи нам прийти до Нього і отримати 
вічне життя (див. Іван 5:39; 20:31; 1 Нефій 6:4; 
Мосія 13:33–35). Пророк Мормон свідчив:

“Так, ми бачимо, що той, хто захоче, може воло-
діти словом Бога, яке є швидким і сильним, яке 
зруйнує на шматки всяку підступність, і пастки, і 
хитрощі диявола, і поведе людину Христа тісним і 
вузьким шляхом через ту вічну безодню нещастя, 
яка приготовлена, щоб поглинути злочестивих—

І привести їхні душі, так, їхні безсмертні душі, по 
правицю Бога в царстві небесному, щоб сидіти 
поруч з Авраамом, і Ісаком, і з Яковом, і з усіма 
нашими святими батьками, щоб більше не покида-
ти того місця” (Геламан 3:29–30).

Пророки останніх днів радять вивчати Писання 
щодня індивідуально і зі своїми сім’ями. Вони 
заохочують нас, як Нефій заохочував своїх братів, 
порівнювати Писання із собою, знаходячи яким 
чином стародавні історії застосувати у власному 
житті сьогодні (див. 1 Нефій 19:23–24). Вони закли-
кають нас “дослід[жувати] . . . Писання” (Іван 5:39) 
і “бенкету[вати] словами Христа” (2 Нефій 32:3).

Слідуючи цим порадам, ви матимете значну 
користь. Щоденне, цілеспрямоване вивчення Писань 
допомагає вам бути сприйнятливими до шепоту 
Святого Духа. Воно розвиває вашу віру, зміцнює 
проти спокус і допомагає вам наближатися до вашо-
го Небесного Батька та Його Улюбленого Сина.

Розробіть план свого особистого вивчення Писань. 
Обміркуйте, як щоденно виділити певну кількість 
часу для вивчення Писань. Упродовж цього часу, 
старанно читаючи, будьте уважні до спонукань 
Духа. Попросіть свого Небесного Батька допомог-
ти вам дізнатися, чого б Він хотів, аби ви навчили-
ся і зробили.

Продовжуйте читати Писання, особливо Книгу 
Мормона, усе своє життя. Вивчаючи Писання 
на різних етапах свого життя, ви знову і знову 
виявлятимете їхню цінність, знаходячи в них нове 
значення і застосування.

Якщо ви одружені, відведіть час щодня для 
читання Писань сім’єю. Можливо, це буде важко 
зробити, але це дасть чудові, вічні результати. 
Плануйте читання Писань під провідництвом 
Духа, що відповідатиме потребам вашої сім’ї. Не 
бійтеся читати Писання маленьким дітям. Мова 
цих священних записів має силу зворушувати 
навіть дуже маленьких.
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому важливо прислухатися 
до сучасних пророків і 
слідувати за ними?
Ми підтримуємо членів Першого Президентства та Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів як пророків, провидців і одкровителів. Їхні вчення відобража-
ють волю Господа. Вони дають нам настанови, попередження і поради від 
Господа для наших днів. Якщо ми прислухаємося до їхніх порад і виконує-
мо їх, то отримуємо благословення безпеки, спокою і духовної сили.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Чим, за відчутим 
натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Амос 3:7; УЗ 1:4, 37–38; Мойсей 
6:26–38 (Господь промовляє до нас 
через Своїх пророків)

УЗ 21:1, 4- - 7 (Господь обіцяє великі 
благословення тим, хто йде за про-
роком)

Рональд А. Разбанд, “Стояти разом 
з провідниками Церкви”,  Ensign  
або Ліягона, трав. 2016, сс. 46–49

Девід А. Беднар, “Обрані нести 
свідчення про Моє ім’я”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2015, сс. 128–131

М. Рассел Баллард, “Залишайтеся 
у човні і тримайтеся!”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2014, сс. 89–92

Керол Ф. Мак- Конкі, “Жити за сло-
вами пророків”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2014, сс. 77–79

Відео:  “Вартовий на башті”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Яку пораду, дану сучас-
ними пророками, ви 
застосували у своєму 
житті? Які ви отрима-
ли благословення, коли 
виконували ту пораду?

Чому молодим чоловікам 
у вашому кворумі важ-
ливо мати свідчення про 
сучасних пророків? Як 
ви можете допомогти їм 
побачити, який це приві-
лей, що сьогодні їх ведуть 
сучасні пророки?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Виберіть з уроку минулого тижня 
ключове слово і попросіть члена 
кворуму намалювати його зобра-
ження, у той час як решта членів 
кворуму будуть вгадувати слово. 
Попросіть членів кворуму пояснити, 
чому це слово було важливим на 
уроці минулого тижня.

• Покажіть фотографії Першого 
Президентства і Кворуму Дванад-

цятьох Апостолів (наприклад, у 
випусках журналів з матеріалами 
виступів на конференції Ensign або 
Ліягона). Принесіть своє свідчення, 
що усі ці чоловіки—пророки, про-
видці та одкровителі. Які послання 
члена Першого Президентства або 
Кворуму дванадцятьох можуть зга-
дати молоді чоловіки?

Навчайтеся разом

Кожна, з наведених нижче вправ, допоможе членам кворуму зрозуміти важ-
ливість слідування сучасним пророкам. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Призначте кожному молодому 
чоловікові один з уривків з Писань, 
запропонованих у цьому навчаль-
ному плані, і попросіть його знайти 
причини, чому нам потрібен пророк, 
і благословення, які приходять від 
слідування за пророком. Попросіть 
його поділитися своїми думками.

• Прочитайте частину виступу 
старійшини Балларда, де він порів-
нює сучасного пророка з гідом з 
річного сплаву, і складіть список 
причин, чим гід схожий на пророка. 
Запросіть членів кворуму подумати 
і поділитися іншими аналогіями, які 
вони б могли використати, аби нав-
чати інших, чому важливо слідувати 
за пророками і апостолами.

• Поділіться з класом наступною 
цитатою з виступу сестри Керол Ф. 

Мак- Конкі “Жити за словами про-
років”: “За нормами світу дослу-
хатися до пророка може бути не 
популярно, політично некоректно 
або соціально неприйнятно. Але 
дослухатися до пророка—це завж-
ди правильно” (Ensign або Ліяго-
на, лист. 2014, с. 78). Які причини 
називають люди, аби не слідувати за 
пророком? Запросіть членів кво-
руму знайти інші цитати з виступу 
сестри Мак- Конкі, які вони можуть 
використати в розмові з тими, хто 
вмовляє їх не слідувати за пророком. 
Попросіть їх розповісти про те, що 
вони знайшли.

• Попросіть членів кворуму уявити, 
що друг з іншої церкви запитує їх: 
“Чому у вас є пророк?”, “Який ваш 
пророк?” або “Що пророк тобі ска-
зав?” Що б відповіли молоді чоловіки?

Підказка для вчителя

“Ми повинні старанно 
вивчати Писання, учення 
пророків останніх днів 
і матеріали для уроків, 
аби, перш ніж навчати 
доктрині, впевнитися, що 
правильно розуміємо її” 
(Навчати—немає покликан-
ня величнішого [2000], с. 52).
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• Покажіть відео “Вартовий на 
башті” або прочитайте разом части-
ни виступу старійшини Девіда А. 
Беднара “Обрані нести свідчення 
про Моє ім’я” чи виступу старійши-
ни Рональда A. Разбанда “Стояти 
разом з провідниками Церкви”. 
Попросіть молодих чоловіків 

розповісти, що вони дізналися про 
важливість слідування за пророком. 
Перегляньте разом з ними заголов-
ки виступів Президента Томаса С. 
Монсона на останній генеральній 
конференції й обговоріть, про що 
пророк застерігає нас сьогодні.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, чому важливо прислухатися до сучасних пророків і слі-
дувати за ними? Які вони мають почуття або враження? Чи виникли у них 
якісь нові запитання? Чи потрібно приділити більше часу для вивчення цього 
вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
про можливість знати про сучасних 
пророків і слідувати за ними.

• Попросіть членів кворуму розка-
зати про якийсь випадок, коли вони 
виконали пораду пророка, і як це 
вплинуло на їхнє життя.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запитував 
тих, кого навчав, і давав 
їм можливість самим 
ставити власні запитання. 
Які запитання ви можете 
поставити, щоб допомог-
ти молодим чоловікам 
мати глибокі почуття і 
думки щодо сучасних 
пророків? Як ви можете 
показати, що зацікавлені 
в їхніх відповідях?

Пов’язані молодіжні 
заходи

Заплануйте спільний 
захід, який допоможе 
молодим чоловікам засто-
сувати вивчене сьогодні 
на уроці.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу М. Рассела Балларда “Залишай-
теся у човні і тримайтеся!”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2014, с. 89.

Нещодавно мій друг узяв свого сина у подорож 
на надувних човнах по річці Колорадо через 
каньйон Катаракт, що у Південно- Східній Юті. 
Каньйон славиться своїми особливо небезпечними 
порогами, які простягаються на 23 км.

Готуючись до своєї пригоди, вони уважно перег-
лянули веб- сайт Служби національного парку, де 
міститься важлива інформація стосовно особистої 
підготовки і поширених прихованих ризиків.

На початку подорожі один із досвідчених гідів 
дав важливі вказівки щодо техніки безпеки, 
підкреслюючи три правила, які гарантуватимуть 
групі безпечну подорож на порогах. “Правило 
номер один: залишайтеся у човні! Правило номер 
два: не знімайте рятувальний жилет! Правило 
номер три: завжди тримайтеся обома руками!” 

Він потім повторив ще раз, наголошуючи на 
кожному слові: “Перш за все, пам’ятайте правило 
номер один: залишайтеся у човні!”

Ця пригода нагадує мені нашу земну подорож. Біль-
шість з нас переживають періоди в своєму житті, де 
цінуються тихі води життя. Іноді ми стикаємося з 
бурливими порогами, які образно можна порівня-
ти з тими, що простягаються на 23 км через кань-
йон Катаракт,—випробуваннями, до яких можна 
віднести проблеми фізичного і психічного здоров’я, 
смерть дорогої людини, розбиті мрії і надії і,як для 
деяких,навіть криза віри, коли вони стикаються з 
питаннями, сумнівами і проблемами життя.

Господь у своїй великодушності надає допомогу, а 
також човна, необхідні ресурси, як- от: рятувальні 
жилети і досвідченого гіда, які дають скеруван-
ня та вказівки з техніки безпеки, щоб допомогти 
нам подолати наш шлях по річці життя до нашої 
кінцевої мети.
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені отримати 
особисте одкровення?
Кожен з нас має право отримувати особисте одкровення для скерування 
нашого життя. Для того, щоб отримати особисте одкровення, ми маємо 
підготуватися, живучи гідно, а також вивчаючи і обмірковуючи Писання. 
Якщо ми будемо прагнути і запитувати, Бог відкриє нам Свою волю через 
Святого Духа.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчайте вказані далі уривки з Писань та матеріали. 
Чим, за відчутим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

1 Царів 19:9–12; Геламан 5:30; УЗ 
6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Способи, 
якими з нами спілкується Дух)

Іван 14:26–27 (Святий Дух може нам 
щось нагадати і допомогти відчува-
ти спокій)

Етер 2–3; УЗ 9:7–9 (Особисте одкро-
вення має супроводжуватися нашим 
осмисленням і вивченням)

Генрі Б. Айрінг, “Безперервне 
одкровення”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2014, сс. 70- - 73

Річард Г. Скотт, “Як отримувати 
одкровення і натхнення для вашого 
особистого життя”, Ensign або Ліяго-
на, трав. 2012, сс. 45–47

Девід А. Беднар, “Дух одкровення”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2011, сс. 87–90

“Учіться впізнавати підказки Духа”, 
Проповідуйте Мою євангелію (2005), 
сс. 98–100

“Одкровення”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 80–85

Відео: “Способи отримання світла: 
Дух одкровення”, “Чути Його голос”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як ви знаєте, що отрима-
ли особисте одкровення? 
Як те, що ви навчилися 
розпізнавати особисте 
одкровення, благослови-
ло ваше життя?

Чому для молодих чоло-
віків важливо розуміти, 
як отримати особисте 
одкровення? Як може 
особисте одкровен-
ня допомогти носіям 
Ааронового священства 
виконувати їхні обов’яз-
ки у священстві? Як ви 
допоможете їм навчитися 
розпізнавати особисте 
одкровення?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Як на молодих чоловіків вплинув 
урок минулого тижня? Що вони 
зробили по- іншому, завдяки засво-
єним знанням? Які благословення 
прийшли від цих дій?

• Напишіть на дошці: “Я знаю, що 
отримую особисте одкровення, 
коли _____________”. Запропонуйте 
молодим чоловікам закінчити це 
речення. Попросіть їх продовжува-
ти обдумувати цей вислів протягом 
уроку і шукати додаткові відповіді.

Навчайтеся разом

Кожна, з наведених нижче вправ, допоможе членам кворуму зрозуміти, як 
отримати особисте одкровення. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Разом прочитайте перші три 
абзаци з виступу президента Генрі 
Б. Айрінга “Безперервне одкровен-
ня”. Попросіть молодих чоловіків 
перерахувати кілька ситуацій, де 
їм або знайомим їм людям може 
бути потрібне особисте одкровен-
ня. Попросіть молодих чоловіків 
прочитати або переглянути частини 
виступу президента Генрі Б. Айрін-
га і поділитися вивченим. Попро-
сіть їх подумати над тим, що вони 
робитимуть для того, аби отримати 
особисте одкровення.

• Напишіть на дошці посилання на 
уривки з Писань, запропоновані у 
цьому навчальному плані. Для кож-
ного молодого чоловіка призначте 
по одному уривку і попросіть його 
визначити, чого він навчає про те, 
як Святий Дух спілкується з нами. 
Нехай молоді чоловіки поряд з кож-
ним посиланнями на дошці напи-
шуть знайдене. Попросіть молодих 

чоловіків поділитися будь- яким 
випадком, коли Святий Дух гово-
рив до них одним із цих способів. 
Чи вони коли- небудь шукали або 
отримували особисте одкровення, 
яке скеровувало їх у виконанні їхніх 
обов’язків священства? Ви можете 
також поділитися своїм досвідом.

• Для кожного молодого чоловіка 
зробіть копію таблиці на сторінці 99 
путівника Проповідуйте Мою єван-
гелію. Попросіть молодих чоловіків 
переглянути таблицю та її описання 
того, як Святий Дух спілкується з 
нами. Попросіть їх написати про 
час, коли вони переживали відчуття, 
думки або враження, описані у цій 
таблиці. Попросіть кількох молодих 
чоловіків поділитися своїми нотат-
ками з рештою кворуму.

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати розділ під назвою “Способи 
отримання одкровень” із виступу 
старійшини Девіда А. Беднара “Дух 

Підказка для вчителя

“Мабуть, найбільша спо-
куса для вчителя, який 
з усієї сили намагається 
утримати увагу класу,—
це вдатися до розповіді 
сенсаційної історії. Існує 
певна кількість таких 
сумнівних за походжен-
ням історій, які повсюдно 
циркулюють у Церкві. … 
Вони не служать інстру-
ментами для навчання: 
стійкість і свідчення не 
будуються на сенсацій-
них історіях” (Джозеф Ф. 
Мак- Конкі, у Навчання—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 53).
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одкровення” або переглянути відео 
“Способи отримання світла: дух 
одкровення”. Попросіть їх знайти 
фрази або речення, які пояснюють, як 
Святий Дух спілкується з нами. Чому 
для носіїв Ааронового священства 
важливо розуміти, як спілкується 
Святий Дух? Як Він може допомог-
ти з важливими рішеннями, які ми 
маємо приймати? Запросіть молодих 
чоловіків скласти перелік деяких 
важливих рішень, які їм потрібно 
буде прийняти протягом наступних 
кількох років. З дозволу єпископа, 
запросіть гідних наслідування носіїв 
священства з приходу поділитися, як 
вони шукали особисте одкровення, 
аби прийняти подібні рішення.

• Покажіть відео “Чути Його 
голос” і попросіть молодих чолові-
ків шукати те, що зробила молодь 
у цьому відео, аби підготуватися до 
отримання особистого одкровення. 
Які ще існують способи для власної 
підготовки? (Див. 3 Нефій 17:2–3; УЗ 
9:7–8). Заохочуйте членів кворуму 
прийняти виклик, який прийняла 
молодь у відео, і попросіть їх поді-
литися своїм досвідом на наступних 
зборах кворуму.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
вибрати одну з навчальних вправ на 
сс. 103- - 105 посібника Проповідуйте 
Мою євангелію і виконати її в парах 
або особисто.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізнали-
ся. Чи краще вони розуміють, як отримати особисте одкровення? Які вони 
мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
потрібно приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися власним досвідом, 
коли він шукав і отримував особисте 
одкровення.

• Запросити членів кворуму шукати 
способи, якими вони могли б покра-
щити своє служіння у священстві 
через пошуки особистого одкровення.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель закликав тих, 
хто за Ним слідував, діяти 
з вірою і жити згідно з 
істинами, яких Він нав-
чав. Він зосереджувався 
на допомозі Своїм послі-
довникам жити за єван-
гелією усім своїм серцем, 
надаючи їм незабутні 
можливості навчатися на 
власному досвіді. Як ви 
можете навчити молодих 
чоловіків діяти з вірою 
і жити згідно тих істин, 
яких вони навчаються?

Пов’язані молодіжні 
заходи

Заплануйте спільний 
захід, який допоможе 
молодим чоловікам засто-
сувати вивчене сьогодні 
на уроці.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Девіда А. Беднара, “Дух одкровен-
ня”, Ensign або Ліягона, трав. 2011, сс. 87–90

Одкровення надходять різними шляхами, зокре-
ма, наприклад, через сни, видіння, спілкування 
з небесними посланцями та натхнення. Деякі 
одкровення отримуються миттєво і сильно; деякі 
отримуються поступово і ледь відчутно. Два 
описані мною явища, пов’язані зі світлом, допомо-
жуть нам краще зрозуміти ці два основні способи 
отримання одкровень.

Світло, ввімкнене у темній кімнаті, подібне до 
отримання послання від Бога швидко, повністю і 
одночасно. Багатьом з нас доводилося отримувати 
одкровення у такий спосіб, коли нам надавалися 
відповіді на щирі молитви або необхідне скеру-
вання чи захист, відповідно до волі Бога і у при-
значений Ним час. Описання того, як одкровення 
приходили у такий миттєвий і сильний спосіб, 
містяться у Писаннях і в історії Церкви. Ці могут-
ні чудеса справді відбуваються. Однак отримання 
одкровень у такий спосіб є скоріш рідкісним, ніж 
повсякденним явищем.

Поступове зростання яскравості світла, випро-
мінюваного сонцем на світанку, подібне до 
отримання послання від Бога “рядок за рядком, 
приписання за приписанням” (2 Нефій 28:30). 
Найчастіше, одкровення приходить поступово, 
з часом, і дається нам відповідно до наших праг-
нень, гідності і підготовки. Такі послання від 
Небесного Батька поступово і лагідно зрошують 

нашу “душу, як роса з неба” (УЗ 121:45). Отри-
мання одкровень у цей спосіб відбувається значно 
частіше. Саме так їх отримував Нефій, коли нама-
гався кількома різними шляхами здобути пласти-
ни з латуні в Лавана, перш ніж це йому вдалося 
(див. 1 Нефій 3–4). Безперечно, саме Дух вів його 
до Єрусалима, “бо не знав [він] наперед, що ма[є] 
робити” (1 Нефій 4:6). І він не пізнав в одну мить, 
як будувати корабель незвичайним способом; 
натомість, Господь показував Нефію “час від часу, 
яким способом [він мусить] обробляти деревину 
для корабля” (1 Нефій 18:1).

В історії Церкви та у нашому особистому житті є 
дуже багато прикладів того, як одкровення отри-
мувалося у Господній спосіб “рядок за рядком, 
приписання за приписанням”. Наприклад, фун-
даментальні істини відновленої євангелії не були 
явлені Джозефу Сміту всі водночас у Священному 
гаю. Ці безцінні скарби давалися через одкровен-
ня за відповідних обставин і в належний час. . . .

Як члени Церкви, ми настільки схильні приділяти 
увагу дивовижним і яскравим духовним явлен-
ням, що можемо недооцінювати і не помічати, як 
Святий Дух у свій звичайний спосіб виконує Його 
роботу. Сама “простота . . . шляху” (1 Нефій 17:41) 
отримання крок за кроком майже непомітних 
духовних вражень, які з часом у своїй сукупності 
складаються у бажану відповідь чи потрібне нам 
скерування, може спонукати нас поглядати “за 
межу” (Кн. Якова 4:14).
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені зробити мої молитви 
більш змістовними?
Небесний Батько любить нас і хоче, щоб ми спілкувалися з Ним через 
молитву. Під час молитви нам треба розповідати Небесному Батькові про 
почуття нашого серця. Нам не слід бездумно повторювати слова чи фра-
зи. Через щиру, сердечну молитву ми можемо відчути, що наш Небесний 
Батько поряд.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчіть вказані далі матеріали. Що б ви хотіли, аби 
молоді чоловіки зрозуміли про молитву?

Лука 22:41–42; Геламан 10:5; УЗ 
46:30–31 (Ми маємо в молитві праг-
нути дізнатися волю Бога)

3 Нефій 14:7; УЗ 9:7–8 (Молитва має 
супроводжуватися зусиллями віри)

3 Нефій 17–19 (Ісус Христос молить-
ся з нефійцями і навчає про молитву)

Мороній 10:3–5 (Моліться з вірою, із 
щирим серцем і справжнім наміром)

Путівник по Писаннях, “Молитва”, 
сс. 110–111

Генрі Б. Айрінг, “Священство і осо-
биста молитва”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2015, сс. 84- 87

Девід А. Беднар, “Просіть із вірою”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2008, сс. 94–97

Девід А. Беднар, “Завжди моліться”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2008, сс. 41–44

Мій обов’язок перед Богом (2010), с. 38

“Молитва”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
29–31

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Який у вас був особли-
вий досвід, пов’язаний з 
молитвою? Чого цей дос-
від навчив вас стосовно 
спілкування з Небесним 
Батьком? Що ви зробили, 
щоб ваші молитви стали 
більш змістовними?

Коли ви чули молитви 
молодих чоловіків у 
вашому кворумі? Як ви 
можете допомогти їм зро-
бити їхні молитви більш 
змістовними? Як може 
розуміння того, як слід 
спілкуватися з Небесним 
Батьком, допомогти їм 
зараз і в майбутньому?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
намалювати малюнок, який би 
представляв те, що вони засвоїли на 
уроці минулого тижня, і попросіть 
показати їхні малюнки. Що вони 
зробили, аби застосувати вивчене? 
Чи є у них якісь запитання або дум-
ки щодо того, що обговорювалося?

• Попросіть молодих чоловіків 
скласти перелік способів, якими 
ми спілкуємося одне з одним. Чим 
ці методи спілкування нагадують 
молитву до Небесного Батька? Чим 
вони відрізняються? Які запитання 
мають молоді чоловіки про молитву? 

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, вказаних далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, як зроби-
ти свої молитви більш змістовними. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Виберіть історії та короткі 
цитати з виступу президента Генрі 
Б. Айрінга “Священство і особиста 
молитва”, які, на вашу думку, мати-
муть найбільше значення для моло-
дих чоловіків кворуму. Напишіть 
ці історії або цитати на смужках 
паперу. Запросіть молодих чоловіків 
вибрати якусь смужку, прочитати 
її вміст кворуму і провести обгово-
рення того, про що там навчається. 
Як молитва може допомогти їм у 
їхньому служінні у священстві? Ви 
можете розповісти про випадок, 
коли молитва благословила ваше 
служіння у священстві, або попро-
сіть молодих чоловіків розповісти 
про їхній подібний досвід. 

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати уривок з Писань про молит-
ву (наприклад, із запропонованих у 
цьому навчальному плані). Попро-
сіть їх записати принцип молитви, 

який вони засвоїли з Писань, і при-
клад застосування цього принципу 
в їхньому житті або в житті інших. 
Попросіть їх поділитися записаним з 
іншим членом кворуму. Що молоді 
чоловіки дізналися один в одного, 
що допоможе їм зробити їхні молит-
ви більш змістовними?

• Дайте кожному члену кворуму 
уривок з одного з виступів старій-
шини Девіда А. Беднара, запропо-
нованих у цьому навчальному плані. 
Попросіть їх підкреслити кожну 
практичну пораду, надану старій-
шиною Беднаром, щоб допомогти 
нам зробити наші молитви більш 
змістовними. Попросіть молодих 
чоловіків поділитися знайденим. 
Потім попросіть їх уявити, що вони 
навчають когось молитися? Чого б 
вони навчали, і як би вони навчали? 
Ви можете розіграти сценку з мож-
ливою навчальною ситуацією.

Підказка для вчителя

“Після того, як хтось 
з учнів відповість на 
запитання або висловить 
цікаву ідею, запропонуй-
те іншим додати щось 
до цього або висловити 
протилежну думку. 
Поставлене кимось з 
учнів запитання краще 
переадресувати іншим, 
ніж відповідати на нього 
самому. Наприклад, мож-
на запитати: “Чи хоче 
хтось відповісти на це 
запитання?” ( Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 67).
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• Попросіть кожного молодого 
чоловіка дослідити один з принци-
пів молитви, описаних в довіднику 
Стійкі у вірі, сс. 65–70 або в статті 
“Молитва” з Путівника по Писан-
нях. Попросіть його навчати кворум 
про те, що він дізнався. Заохочуйте 
молодих чоловіків ділитися під час 
навчання особистим досвідом.

• Разом з кворумом опрацюйте 
перше завдання на с. 38 путівника 
Обов’язок перед Богом. Виділіть моло-
дим чоловікам на зборах кворуму 
час на те, щоб записати або перегля-
нути їхні плани щодо встановлення 
звички регулярно молитися (див. с. 
15, 39 або 63).

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, як зробити їхні молитви більш змістовними? Що вони 
відчувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитан-
ня? Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися власним планом вста-
новлення звички регулярно молитися.

• Поділитися власним досвідом, 
який навчив його про силу молитви.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив тих, 
кого навчав, і молився за 
них. Коли ми знайоми-
мося з учнями і любимо 
їх, ми молимося за них, 
згадуючи їхні імена і 
конкретні труднощі або 
можливості, що стоять 
перед ними.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Девіда А. Беднара, “Завжди 
моліться”, Ensign або Ліягона, лист. 2008, сс. 41–44

Кажучи коротко, молитва—це спосіб спілкування 
з Небесним Батьком Його синів і дочок тут, на 
землі. “Як тільки ми дізнаємося про справжні сто-
сунки, в яких знаходимося з Богом (а саме, що Бог 
є нашим Батьком, а ми—Його діти), тоді відразу 
ж молитва стає для нас природною та інстинк-
тивною” (Bible Dictionary, “Prayer”, с. 752). Нам 
дано повеління молитися завжди Батьку в ім’я 
Сина (див. 3 Нефій 18:19–20). Нам дано обіцяння: 
якщо ми щиро молимося про те, що є правильним 
та добрим і відповідає Божій волі, то ми можемо 
бути благословенними, захищеними і спрямова-
ними (див. 3 Нефій 18:20; УЗ 19:38). . . .

Припустимо, що в нашому характері, поведінці 
або духовному зростанні є те, про що нам тре-
ба порадитися з Небесним Батьком в ранковій 
молитві. Висловивши належну вдячність за отри-
мані благословення, ми благаємо дати нам розу-
міння, спрямування і допомогу, щоб зробити те, 
що самим нам зробити не під силу. Наприклад, 
молячись, ми можемо:

• Згадати про випадки, коли ми різко або 
неналежним чином говорили з тими, кого 
найбільше любимо.

• Визнати, що ми знаємо, як нам краще пово-
дитися, однак не завжди діємо відповідно до 
свого знання.

• Більш переконливо висловити жалкування з 
приводу своєї слабкості і того, що не скину-
ли з себе оболонку тілесної людини.

• Вирішити повніше наслідувати у своєму 
житті приклад Спасителя.

• Благати про більшу силу, щоб зробити біль-
ше і стати кращими.

Така молитва є ключовою частиною духовної 
підготовки для нашого дня.

Упродовж такого дня ми молимося в серці про 
постійну допомогу і спрямування—саме так, як 
пропонував Алма: “Нехай всі твої думки будуть 
націлені на Господа” (Алма 37:36).

Упродовж такого дня ми помічаємо, що у тих 
випадках, коли зазвичай висловлювалися різко, 
ми не робимо цього; або коли готові були розгні-
ватися, не гніваємося. Ми розпізнаємо небесну 
допомогу та силу і смиренно визнаємо відповіді 
на свою молитву. Навіть у цю мить визнання, ми 
промовляємо тиху молитву вдячності.

У кінці свого дня ми знову стаємо на коліна і 
звітуємо перед Батьком. Ми переглядаємо денні 
події і сердечно дякуємо за отримані благосло-
вення й допомогу. Ми каємося і з допомогою 
Духа Господнього визначаємо, як нам чинити 
і як стати кращими завтра. Таким чином наша 
вечірня молитва будується на ранковій молитві і є 
її продовженням. І наша вечірня молитва є також 
підготовкою до змістовної ранкової молитви.

Ранкова й вечірня молитви—і всі молитви між 
ними—не є непов’язаними, окремими подіями; 
скоріше вони поєднують собою кожний день, а 
відтак—дні, тижні, місяці і навіть роки. Певною 
мірою ми так виконуємо настанову з Писань 
“молитися завжди” (Лука 21:36; 3 Нефій 18:15, 18; 
УЗ 31:12). Такі змістовні молитви—це інструмент 
для отримання найвищих благословень, прибере-
жених Богом для Своїх вірних дітей. 
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу зміцнити 
моє свідчення?
Свідчення—це духовне засвідчення істини, дане нам Святим Духом. Як 
члени Церкви, ми маємо священну можливість і відповідальність здобу-
вати наші власні свідчення. Якщо ми прагнемо отримати свідчення через 
вивчення, молитву і життя за євангелією, Святий Дух допоможе нам знати 
самим для себе, що євангелія істинна.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Що, на вашу думку, 
надихне молодих чоловіків отримувати свідчення?

Іван 7:16–17 (Якщо ми виконуємо волю 
Господа, ми отримаємо свідчення)

1 Коринтянам 2:9–13; Алма 5:45–46; УЗ 
8:2–3 (Святий Дух свідчить про істину)

Якова 1:5; 1 Нефій 10:17–19; 15:11; 3 
Нефій 18:20; Мороній 10:3–5 (Щоб 
отримати свідчення, нам треба про-
сити про це і прагнути цього)

Мосія 26:3; Алма 12:11 (Перепони на 
шляху отримання свідчення)

УЗ 9:7–9 (Перш ніж запитувати, ми 
маємо вивчати самостійно)

Дітер Ф. Ухтдорф, “Отримання 
свідчення щодо світла й істинності”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2014, сс. 20- 23

Джеффрі Р. Холланд, “Вірую, Госпо-
ди”, Ensign чи Ліягона, трав. 2013, 
сс.93–95

Квентін Л. Кук, “Чи можете ви від-
чувати це тепер?” Ensign або Ліяго-
на, лист. 2012, сс. 6–9

Крейг С. Крістенсен, “Я знаю це 
сам”, Ensign або Ліягона, лист. 2014, 
сс. 50- - 52

“Свідчення”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
120–122

Відео: “Очікування на нашій дорозі 
до Дамаску”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Як ви отримали ваше 
власне свідчення? Як 
ваше свідчення вплинуло 
на ваше життя як чолові-
ка, батька, носія священ-
ства та учня Христа?

Що ви знаєте про свід-
чення молодих чоловіків 
у вашому кворумі? Як 
сильне свідчення може 
вплинути на їхні життя 
зараз і в майбутньому? Що 
ви можете зробити, аби 
надихнути членів кворуму 
зміцнювати свої свідчення?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
розповісти про свій досвід, пов’я-
заний з уроком минулого тижня. 
Вам мабуть захочеться поділитися 
власним досвідом, аби розпочати 
обговорення.

• Кворумом прочитайте порівняння 
старійшини Крейга С. Крістенсена 

свідчення з червоним деревом з його 
виступу “Я знаю це сам”. За можливі-
стю принесіть зображення червоного 
дерева і поясніть, що воно виростає 
із насінини завдовжки усього кілька 
міліметрів. Попросіть молодих чоло-
віків поділитися тим, чого їх навчає 
це порівняння про зміцнення їхніх 
свідчень.

Навчайтеся разом

Кожна, з наведених нижче вправ, допоможе членам кворому дізнатися, як 
отримати своє власне свідчення. Керуючись підказками Духа, виберіть одну 
або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він міг 
би робити це у рамках виконання 
свого плану в програмі “Обов’язок 
перед Богом”, вивчати і навчати про 
молитву і особисте одкровення (див. 
“Розумій вчення” сс. 18, 42 або 66).

• Попросіть одних молодих чоло-
віків прочитати 1 Нефій 10:17–19, а 
інших прочитати Алма 5:45–47. Що 
робили Нефій та Алма, аби отрима-
ти своє власне свідчення? Чого ще 
можуть навчитися молоді чоловіки з 
цього прикладу? Які інші приклади 
вони можуть знайти у Писаннях? 
Попросіть їх розповісти про випад-
ки з їхнього життя, які зміцнили їхні 
свідчення. Що вони можуть робити, 
аби прагнути отримати ще більше 
подібного досвіду?

• Призначте кожному молодому 
чоловіку дослідити одну з головних 

частин виступу президента Дітера 
Ф. Ухтдорфа “Отримання свідчення 
щодо світла й істинності”. Попро-
сіть молодих чоловіків пошукати, 
чого навчає президент Ухтдорф про 
отримання свідчення і попросіть їх 
поділитися знайденим. На дошці 
напишіть: “Отримання свідчення це 
як __________”. Запросіть кількох 
молодих чоловіків підійти до дошки 
і поділитися тим, як би вони закін-
чили це речення.

• Запросіть кожного молодого 
чоловіка прочитати один з наве-
дених у цьому навчальному плані 
уривків з Писань, щоб знайти спосо-
би, як отримати і зміцнити свідчен-
ня або знайти те, що заважає нам 
отримувати свідчення. Після того, 
як вони назвуть кілька ідей, попро-
сіть їх подумати про способи, якими 
вони можуть допомогти іншим 

Підказка для вчителя

“Часто урок вміщує мате-
ріалу більше, ніж ви змо-
жете подати впродовж 
виділеного вам часу. У 
таких випадках вам слід 
відібрати матеріал, най-
корисніший для тих, кого 
ви навчаєте” (Навчання- - - 
немає покликання величні-
шого [2000], с. 98).
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членам кворуму зміцнити свої свід-
чення. Як вони можуть допомогти 
членам сім’ї або друзям у школі?

• Попросіть кожного молодого чоло-
віка під час читання 9- го і 10- го абзаців 
виступу старійшини Квентіна Л. Кука 

“Чи можете ви відчувати це тепер?” 
скласти перелік того, що може осла-
бити його свідчення, і способів, якими 
він може зміцнювати його. Попросіть 
молодих чоловіків поділитися прикла-
дами з життя, які ілюструють щось із 
їхніх переліків.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізнали-
ся. Чи розуміють вони, як отримати своє власне свідчення? Які вони мають 
почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно 
приділити більше часу вивченню цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх.  Він може:

• Поділитися своїм свідченням про 
важливість того, щоб кожна особа 
отримала власне свідчення про 
євангелію.

• Попросити інших членів кворуму 
поділитися їхніми свідченнями.

• Попросити членів кворуму поду-
мати про те, що вони можуть зроби-
ти, щоб зміцнити свої свідчення.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх учнів свідчити 
про істину, і коли вони 
свідчили, Дух торкався 
їхніх сердець. Подумайте 
про молодих чоловіків у 
вашому класі та про їхній 
життєвий досвід. Навчаю-
чи, шукайте можливостей 
для молодих чоловіків 
ділитися їхніми свідчен-
нями щодо євангельських 
істин як формально, так і 
неформально.

Пов’язані молодіжні 
заходи

Заплануйте спільний 
захід, який допоможе 
молодим чоловікам засто-
сувати вивчене сьогодні 
на уроці.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Крейга С. Крістенсена “Я знаю це 
сам”, Ensign або Ліягона, лист. 2014, сс. 51- - 52

Деякі люди говорять, що свідчення—це як вимикач 
світла—він або ввімкнений, або вимкнений; у вас 
або є свідчення, або немає. В дійсності свідчення 
схоже на дерево, яке проходить різні стадії росту 
і розвитку. Одні з найвищих дерев на землі знахо-
дяться в Національному парку Редвуд на заході 
Сполучених Штатів. Коли ви стоїте біля основи 
цих масивних дерев, здається неймовірним уяви-
ти, що кожне з них виросло з малесенької насіни-
ни. Так само і з нашими свідченнями. Хоча вони 
можуть починатися з простого духовного досвіду, з 
часом вони ростуть і розвиваються завдяки постій-
ному живленню і частим духовним подіям.

Тому не дивно, що коли пророк Алма поясню-
вав, як ми розвиваємо свідчення, він говорив про 
насіння, яке виростає в дерево. “Якщо ви знайде-
те місце,—сказав він,—щоб насіння могло бути 
посіяне у вашому серці, знайте, якщо це справжнє 
насіння, тобто добре насіння, якщо ви не викине-
те його вашою зневірою, … воно почне розбухати 
у вашій душі; і коли ви відчуєте ці рухи розбу-
хання, ви почнете говорити собі—Певно, що це є 
добре насіння, тобто що Слово є добрим, бо воно 
починає збільшувати мою душу; так, воно почи-
нає освітлювати моє розуміння, так, воно стає 
приємним для мене” [Алма 32:28].

Часто саме з цього і починається свідчення: зі свя-
щенних, просвітлюючих, переконливих почуттів, 
які вказують нам на те, що слово Бога є істинним. 
Однак, якими б прекрасними не були ці почуття, 
вони є лише початком. Ваша робота, яка полягає 
у зрощуванні вашого свідчення, не завершена,як 
і робота зі зрощування червоного мамонтово-
го дерева не завершена, коли з землі виходить 
перший ніжний паросток. Якщо ми будемо 
ігнорувати або недбало ставитися до цих перших 
духовних спонукань, якщо не будемо піклуватися 
про них через постійне вивчення Писань, молитву 
і пошук спілкування з Духом, наші почуття згла-
дяться і наші свідчення ослабнуть.

Як сказав Алма: “Якщо ви не будете піклуватися 
про дерево, і не будете думати про його піджив-
лення, знайте, воно не пустить ніякого коріння; і 
коли жар сонця прийде і спалить його, тому що 
воно не матиме коріння, воно висохне, і ви вирве-
те його і викинете його геть” [Алма 32:38].

У більшості випадків наші свідчення зростатимуть 
так само, як зростає дерево: поступово, майже 
непомітно, як результат нашої постійної турботи 
і старанних зусиль. “Але якщо ви будете піджив-
лювати Слово,—пообіцяв Алма,—так, піджив-
лювати дерево, як тільки починає воно рости, 
своєю вірою з великою старанністю, і з терпінням, 
сподіваючись на плід його, воно пустить коріння; 
і знайте, це буде дерево, що проростає у вічне 
життя” [Алма 32:41].
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чого навчав Президент Монсон 
носіїв Ааронового священства?
Ми, як носії священства, маємо клятву і завіти, які зобов’язують нас прийма-
ти слуг Господа, включаючи сучасного пророка, і жити кожним словом, яке 
йде з уст Бога (див. УЗ 84:36, 44). Президент Томас С. Монсон навчав носіїв 
Ааронового священства бути готовими і гідними виконувати свій обов’язок. 
Він заохочує нас відстоювати принципи праведності, навіть якщо оточуючі 
не підтримають нас у цьому. Він хоче, щоб ми розуміли, як використовува-
ти священство, щоб благословляти людей навколо нас і служити їм.

Підготуйтеся духовно

З молитвою дослідіть ці останні звернення Президента Монсона до носіїв 
священства:

“Cвященна  довіра”, Ensign або 
 Ліягона, трав. 2016, с.85

“Священство- - - це священний дар”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2015, сс. 88–90

“Виконуйте заповіді”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2015, сс. 83–85

“Безпечно скеровані додому”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2014, сс. 67- 69

“Будь сильний та відважний”, Ensign 
або Ліягона, трав. 2014

Відео: “Місіонерська робота: Обо-
в’язок священства”,“Мати сміливість 
вистояти наодинці”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Про що ви дізналися від 
Президента Монсона сто-
совно служіння священ-
ства? Як ви застосовуєте 
його вчення і приклад?

Чи знають молоді чолові-
ки у вашому кворумі про 
те, що сказав Президент 
Монсон їм, як носіям 
священства, на недавніх 
конференціях? Як ви 
можете допомогти моло-
дим чоловікам побачити, 
як послання Президента 
Монсона стосуються 
їхнього життя?
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• Розділіть молодих чоловіків на 
пари. Попросіть їх поділитися один 
з одним чимось, що вони пам’ятають 
з уроку минулого тижня.

• Усім кворумом розгляньте розділ 
“Обов’язки у священстві” з путівника 
Обов’язок перед Богом, і запишіть ці 

обов’язки на дошці (див. сс. 23, 46–47 
або 70–71). Чого навчав Президент 
Монсон стосовно цих обов’язків? 
Попросіть молодих чоловіків протя-
гом уроку дописувати на дошці те, 
що вони знайдуть у вченні Прези-
дента Монсона про їхні обов’язки 
священства.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наданих далі, допоможе членам кворуму вивчати останні 
звернення Президента Томаса С. Монсона до носіїв священства. Керуючись під-
казками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для 
членів вашого кворуму:

• Дайте кожному молодому чоло-
вікові примірник одного з останніх 
звернень Президента Монсона до 
носіїв священства (див. виступи, 
вказані у цьому навчальному плані). 
Попросіть молодих чоловіків знайти 
у виступі історію, переказати її 
членам кворуму своїми словами і 
поділитися тим, чого вона навчає 
про служіння священства.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати один з останніх виступів 
Президента Монсона і знайти цита-
ту, яку б вони хотіли запам’ятати. 
Дайте кожному молодому чолові-
кові маленьку картку і попросіть 
його написати на ній цю цитату. 
Попросіть членів кворуму поділити-
ся своїми цитатами і пояснити, чому 
вони їх обрали.

• Покажіть одне чи обидва відео з 
цього навчального плану і виділіть 
кожному молодому чоловікові час 
на те, щоб записати короткий підсу-
мок своїх думок і вражень. Запросіть 
молодих чоловіків поділитися з кво-
румом тим, що вони написали. Як 

може виконання порад Президента 
Монсона з цих відео допомогти нам 
стати кращими слугами священства?

• Попросіть молодих чоловіків 
знайти в Писаннях уривки, які 
використовує Президент Монсон, 
щоб навчати про служіння священ-
ства. Попросіть їх поділитися один з 
одним тим, що вони дізналися з цих 
уривків. Заохочуйте їх за допомо-
гою приміток під текстом знайти 
інші уривки, які навчають про свя-
щенство. Як вони застосують знай-
дене для виконання їхніх обов’язків 
у священстві?

• Попросіть одну половину кво-
руму опрацювати один з виступів 
Президента Монсона і знайти, що 
саме він просить робити носіїв свя-
щенства. Попросіть іншу половину 
дослідити той самий виступ, щоб 
знайти благословення, надходження 
яких він обіцяє. Попросіть членів 
кворуму поділитися знайденим. 
Як вони застосують його пораду у 
їхньому служінні у священстві.

Підказка для вчителя

“Уникайте намагань 
навчати всьому, що тільки 
можна сказати стосовно 
якоїсь теми. Ті, кого ви 
навчаєте, мають уже при-
наймні певне розуміння 
цієї теми. Пам’ятайте, що 
ваш урок—це не єдиний 
час, коли вони можуть 
дізнаватись про те, що 
стосується цієї теми” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 99).
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Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони послання Президента Монсона для них? Що вони відчува-
ють, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто буде приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
щодо Президента Монсона.

• Запросити інших членів кворуму 
поділитися їхніми враженнями сто-
совно того, що вони дізналися.

• Попросити членів кворуму скла-
сти або вдосконалити свої плани у 
розділі “Обов’язки у священстві” 
в їхніх путівниках Обов’язок перед 
Богом, виходячи з того, про що вони 
сьогодні дізналися.

Навчати, як навчав 
Спаситель

У будь- якій ситуації 
Спаситель був прикладом 
і наставником для Своїх 
учнів. Він навчав Своїх 
учнів молитися, молячись 
з ними. Він навчав їх 
любити й служити так, як 
Він любив їх і служив їм. 
Він навчав їх, як навчати 
Його євангелії, навча-
ючи їй. Як ви, як носій 
священства, можете бути 
прикладом і наставником 
для молодих чоловіків 
вашого кворуму?

Пов’язані молодіжні 
заходи

Заплануйте спільний 
захід, який допоможе 
молодим чоловікам засто-
сувати вивчене сьогодні 
на уроці.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Томаса С. Монсона “Будь сильний 
та відважний”, Ensign або Ліягона, трав. 2014, с. 67

Служачи у ВМС Сполучених Штатів під час Дру-
гої світової війни, я дізнався про хоробрі вчинки, 
взірці доблесті та приклади сміливості. Один з 
них, який мені ніколи не забути,—приклад тихої 
сміливості 18- річного моряка, не нашої віри, який 
не був надто гордим, щоб молитися. З 250 членів 
екіпажу він єдиний щовечора ставав на коліна 
біля своєї койки, інколи під глузування задирак 
і жарти невіруючих. Опустивши голову, він 
молився Богу. Він ніколи не вагався. Він ніколи не 
втрачав мужності. Він мав сміливість.

Не так давно я почув про приклад юнака, якому, 
як виявилося, не вистачало цієї внутрішньої сміли-
вості. Одна приятелька розповіла мені про духовні 
і зміцнюючі віру причасні збори, на яких вона з 
чоловіком була у своєму приході. Молодий чоло-
вік у чині священика в Аароновому священстві 
зворушив серця всіх присутніх, розповідаючи про 
євангельські істини та радість, що приходить від 
дотримання заповідей. Стоячи за кафедрою, він 
палко, зворушливо свідчив, виглядаючи чистим і 
охайним у своїй білій сорочці та краватці.

Пізніше того ж дня ця жінка зі своїм чоловіком, 
їдучи у своєму районі, побачили цього ж моло-
дого чоловіка, який так надихнув їх всього кілька 
годин тому. Тепер же він мав зовсім інший вигляд: 
він йшов по тротуару, неохайно вдягнений,—і 
палив цигарку. Моя приятелька та її чоловік не 
тільки були розчаровані й засмучені, але й збен-
тежені тим, як же він міг так переконливо бути 
однією людиною на причасних зборах, а потім 
так швидко стати зовсім іншою.

Уривок з виступу Томаса С. Монсона “Безпечно ске-
ровані додому”,Ensign або Ліягона, лист. 2014, с. 68.

Нас, як носіїв священства, надіслано на землю у 
неспокійні часи. Ми живемо у складному світі, де 
повсюди знаходяться течії конфліктів. Політичні 
змови руйнують стабільність народів, деспоти 
захоплюють владу і частини суспільства здаються 
назавжди пригніченими, позбавленими можливо-
стей і покинутими з відчуттям невдачі. У наших 
вухах бринить оманлива людська софістика і нас 
оточує гріх.

Наш обов’язок—бути гідними всіх славетних бла-
гословень, підготовлених для нас нашим Небесним 
Батьком. Куди б ми не йшли, наше священство йде 
з нами. Чи стоїмо ми на святих місцях? Будь ласка, 
перед тим, як ви наразите себе і своє священство 
на небезпеку, ризикуючи йти у місця або брати 
участь у заходах, які не гідні вас або священства, 
зупиніться, щоб обміркувати наслідки.

Ми, висвячені у священство Бога, можемо робити 
зміни на краще. Дотримуючись особистої чисто-
ти і шануючи наше священство, ми стаємо пра-
ведним прикладом для інших людей, який вони 
можуть наслідувати. Апостол Павло застерігав: 
“Будь зразком для вірних у слові, у житті, у любо-
ві, у дусі, у вірі, у чистості!” [1 Тимофію 4:12] Він 
також писав, що послідовники Христа повинні 
бути “як світла в світі”[Філіп’янам 2:15]. Надання 
прикладу праведності може допомогти освітити 
все дедалі темніший світ.
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ТРАВЕНЬ: ПРОРОКИ І ОДКРОВЕННЯ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені може допомогти 
патріарше благословення?
Патріарше благословення—це особисте одкровення для нашого життя. Воно 
допомагає нам зрозуміти наш потенціал і благословення, які ми можемо 
отримати за умови нашої вірності. Воно може містити обіцяння, вказівки 
або застереження для спрямування нашого життя. Воно також допомагає 
нам знати, що Небесний Батько знає нас і піклується про нас особисто.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчайте вказані далі уривки з Писань та матеріали. Що, 
на вашу думку, буде найкориснішим для молодих чоловіків, яких ви навчаєте?

Алма 16:16–17; 3 Нефій 17:2–3 (Ми 
маємо підготувати наші серця отри-
мати настанови від Господа)

3 Нефій 20:25–27 (Дім Ізраїля благо-
словляє сім’ї землі)

УЗ 82:10; 130:20–21 (Благословення 
залежать від слухняності)

Генрі Б. Айрінг, “Допоможіть їм 
ставити високі цілі”, Ensign або Лія-
гона, лист. 2012, сс. 60–67

Бойд К. Пекер, “Порада молодим”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2011, с. 16–19

Карлос А. Годой, “Господь має план 
для нас!”, Ensign або Ліягона, лист. 
2014, сс. 96–98

“Про патріарше благословення”, 
New Era, бер. 2004, сс. 32–35; або 
Ліягона, бер. 2004, сс. 18–21

“Патріарші благословення”, Стійкі 
у вірі (2005), сс. 90–92

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Якщо ви отримали патрі-
арше благословення, як 
воно скеровувало ваше 
життя? Як воно допомог-
ло вам у лихі часи? Як 
воно надихнуло вас?

Яким чином патріарше 
благословення може 
скеровувати життя 
молодих чоловіків, яких 
ви навчаєте? Чому для 
них важливо знати їхній 
родовід у домі Ізраїля? 
Що ви можете робити, 
аби підготуватися до 
отримання патріаршого 
благословення?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Покажіть предмет або малюнок, 
щоб нагадати молодим чоловікам 
про попередній урок. Який досвід 
вони отримали, застосовуючи вивче-
не? Запитайте у них, чи мають вони 
будь- які додаткові запитання або 
коментарі стосовно теми того уроку.

• На дошці напишіть: “Як мені 
може допомогти патріарше бла-
гословення?” Попросіть молодих 

чоловіків запропонувати відповіді 
на це запитання. Повертайтеся до 
цього запитання протягом уроку. 
У рамках вашого обговорення, 
розгляньте історію старійшини 
Карлоса А. Годоя про те, як його 
патріарше благословення допомогло 
йому прийняти важливі рішення у 
його житті (див. “Господь має план 
для нас!”, Ensign або Ліягона, лист. 
2014, сс. 96- - 98). 

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнаватися про 
патріарші благословення. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть одного або кількох 
молодих чоловіків розповісти про 
те, як вони отримували своє патрі-
арше благословення (або поділіться 
власним досвідом). Як їхні патрі-
арші благословення їм допомогли? 
(Нагадайте членам кворуму, що 
зміст патріаршого благословення 
є священним і він не для розголо-
шення). Розріжте примірник статті 
“Про патріарше благословення” на 
кілька частин, в кожній з яких буде 
одне запитання і відповідь на нього. 
Попросіть члена кворуму вибрати 
одну частину статті і розповісти 
кворуму про вказані в ній запитання 
і відповідь. Які інші запитання є у 
молодих чоловіків?

• З дозволу єпископа запросіть патрі-
арха колу виступити перед кворумом 

про патріарші благословення. Зао-
хочуйте молодих чоловіків ставити 
будь- які запитання, які у них є.

• Попросіть молодих чоловіків 
записати будь- які запитання, які у 
них є про патріарші благословення. 
Кворумом знайдіть відповіді у довід-
нику Стійкі у вірі, на сс. 90–92.

• Усім кворумом прочитайте 
коментар президента Бойда К. 
Пекера про його патріарше благо-
словення у виступі “Порада моло-
дим” або розповідь президента 
Генрі Б. Айрінга про отримання 
патріаршого благословення у висту-
пі “Допоможіть їм ставити високі 
цілі”. Попросіть молодих чоловіків 
визначити, яким чином патріарше 
благословення може допомогти їм, і 
поділитися знайденим.

Підказка для вчителя

“Коли хтось ставить 
запитання, то розгляньте 
його, запрошуючи інших 
дати на нього відповідь, а 
не самим відповідати на 
нього. Наприклад, можна 
сказати: “Це запитання 
цікаве. Що думає про це 
решта?” або “Може хтось 
відповісти на це запитан-
ня?” ( Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 64).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знає молодих 
чоловіків у вашому кво-
румі, і Він знає, ким вони 
можуть стати. Для кож-
ного Він має роботу, і Він 
хоче, щоб вони її викона-
ли. Як ви можете навчати 
молодих чоловіків про 
Спасителеву любов до 
них, коли навчаєте їх про 
патріарше благословення?

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати уривки з Писань, запропо-
новані в цьому навчальному плані, 

і розповісти, чого, згідно з їхнім 
відчуттям, кожний уривок навчає їх 
про патріарші благословення.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють патріарші благословення? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити членів кворуму, які не 
отримали своє патріарше благосло-
вення, зробити конкретні кроки для 
підготовки до цього.

• Попросити членів кворуму, які 
отримали свої патріарші благосло-
вення, регулярно їх вивчати.
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Обрані матеріали

Уривок із статті “Про патріарше благословення”, 
New Era, бер. 2004, сс. 32–35; або Ліягона, бер. 2004, 
сс. 18–21

Що таке патріарше благословення?

Патріарше благословення переслідує дві основні 
цілі. По-перше, через натхнення патріарх про-
голосить ваш родовід—коліно Ізраїля, до якого 
ви належите. По-друге, скерований духом про-
роцтва, патріарх проголосить благословення і 
може також повідомити обіцяння, застереження 
або настанови, що стосуються особисто вас. Ваші 
патріарші благословення можуть звернути вашу 
увагу на певні цілі, яких ви можете досягнути, 
і благословення, які ви можете отримати, якщо 
виявлятимете віру й житимете праведно.

Чому родовід є важливим?

Кожен член Церкви належить до одного з дванад-
цяти колін Ізраїля. Ті, хто не є прямими нащад-
ками дому Ізраїля, стають “усиновленими” через 
хрищення. Знання родоводу допоможе вам спря-
мувати своє життя, тому що належність до одного 
з дванадцяти колін містить благословення й місію, 
притаманні кожному колінові. Благословення, які 
Яків дав своїм синам (родоначальникам кожного з 
колін) можна знайти в книзі Буття 49.

Хто може отримати патріарше благословення?

Усі гідні члени Церкви мають право і повинні 
отримати патріарше благословення, незалежно 
від того, як довго вони є членами Церкви.

У якому віці можна отримати благословення?

Певний вік не встановлено. Ви повинні бути 
досить дорослими, щоб оцінити, наскільки свя-
щенним є це благословення.

Як надається благословення?

Патріарх покладе свої руки на вашу голову і через 
натхнення дасть благословення. Це стане спряму-
ванням вашого життя, отриманим через одкро-
вення. Благословення потім записується, щоб ви 
мали його у письмовому вигляді й могли вивчати 
протягом життя. У Церкві також зберігається 
копія на випадок, якщо ви загубите свою.

Як отримати патріарше благословення?

Домовтеся про інтерв’ю з єпископом. Він визна-
чить, наскільки ви готові та гідні, а якщо ні, то 
дасть пораду або допоможе підготуватися до 
отримання благословення. Отримавши рекомен-
дацію, ви можете зв’язатися з патріархом, щоб 
запланувати зустріч. Запитайте вашого єпископа 
або патріарха, хто може супроводжувати вас для 
отримання благословення; наприклад, батьки. 
Візьміть із собою на зустріч рекомендацію.

Як дізнатися, чи я готовий?

Бажання отримати патріарше благословення 
повинно основуватися на бажанні знати Божу 
волю для вас і жити згідно з нею. Цікавість або тиск 
з боку інших не є праведною причиною для отри-
мання благословення. Єпископ допоможе визначи-
ти, чи ви готові для отримання благословення.

Як я можу підготуватися?

Ви повинні робити все можливе, щоб наблизитися 
до Господа. Молитва, піст, вивчення Писань, роз-
мірковування й покаяння допоможуть вам. Ви не 
повинні перейматися мирськими речами під час 
такої священної події.
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Ключі царства Бога ввірено людині на землі” (УЗ 65:2).

Навчальні плани цього блоку допоможуть кожному молодому чоловікові вивчати 
його обов’язок і діяти у чині, на який його призначено, з усією старанністю (див. УЗ 
107:99). У цьому блоці ви можете допомогти членам вашого кворуму побачити, як 
вони можуть благословляти дітей Небесного Батька, гідно застосовуючи священство.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як гідність впливає на силу священства? (Обов’язок перед Богом)
Що таке священство?
Що таке ключі священства?
Які мої обов’язки, як носія Ааронового священства?
Чому я маю служити на місії?

Червень: Священство і ключі священства
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Живи гідно”, сс. 16–17, 40–41, 64–65,

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68

“Обов’язки у священстві”, сс. 22–29, 46–53, 70–77
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ЧЕРВЕНЬ: СВЯЩЕНСТВО І КЛЮЧІ СВЯЩЕНСТВА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як гідність впливає на 
силу священства?
Влада священства приходить через висвячення, але сила священства вима-
гає особистої праведності, вірності, слухняності і старанності. Навіть якщо 
ми отримуємо владу священства через рукопокладання, у нас не буде сили 
священства, якщо ми неслухняні, не є гідними або не бажаємо служити.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчіть вказані далі уривки з Писань та матеріали. 
Чим, за відчутим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

УЗ 38:42 (Носіям священства наказа-
но бути чистими)

УЗ 121:34–46 (Сила священства зале-
жить від праведності людини)

Рассел М. Нельсон, “Ціна сили свя-
щенства”, Ensign або Ліягона, трав. 
2016 р., сс. 66- - 69

Ніл Л. Андерсен, “Сила священ-
ства”, Ensign або Ліягона, лист. 2013, 
сс. 92- - 95

Девід А. Беднар, “Сили небес”, 
Ensign та Ліягона, трав. 2012, сс. 48–51

“Живи гідно”, Виконання програми 
“Мій обов’язок перед Богом (2010), сс. 
16–17 (диякони), сс. 40–41 (вчителі), 
сс. 64–65 (священики)

Відео: “Освятіться”; “Сила священ-
ства і влада священства”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Чим відрізняється влада 
священства від сили свя-
щенства? Чому гідність є 
передумовою отримання 
сили священства?

Як ви можете допомогти 
носіям Ааронового свя-
щенства зрозуміти зв’язок 
між гідністю і силою 
священства? Через які 
спокуси, що зустрічають-
ся молодим чоловікам, 
вони можуть втратити 
силу священства?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Протягом тижня попросіть кіль-
кох молодих чоловіків прийти на 
збори кворуму готовими поділитися 
їхнім досвідом, пов’язаним з уроком 
минулого тижня.

• Нехай молодий чоловік вимкне 
у класній кімнаті світло. Як багато 

користі від лампочки, якщо немає 
електроенергії? Як це стосується 
носія священства? Прочитайте разом 
Учення і Завіти 121:36–37, і попросіть 
молодих чоловіків обговорити, як на 
силу священства впливає праведність.

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти кожному молодому чоловікові зрозуміти, як 
їхня гідність впливає на їхню силу священства. В рамках цього уроку члени 
кворуму мають скласти у своїх путівниках Обов’язок перед Богом плани 
навчатися і жити за нормами брошури Заради зміцнення молоді. Заздалегідь 
попросіть молодих чоловіків принести свої путівники Обов’язок перед Богом 
з собою у Церкву. На наступних зборах кворуму попросіть їх поділитися досві-
дом, набутим при виконанні їхніх планів.

• Щоб допомогти молодим чолові-
кам зрозуміти ціну сили священства, 
ви можете принести різні предмети 
і запропонувати їм вгадати цінність 
кожного з них. Чому деякі предмети 
більш цінні ніж інші? Що є найцін-
нішим в нашому житті, і яку ціну 
ми маємо   “платити” за це?  Після 
цього запросіть молодих чоловіків 
прочитати виступ президента Рас-
села М. Нельсона “Ціна сили свя-
щенства” і знайти, яку ціну за його 
словами ми маємо заплатити, щоб  
застосовувати священство.  Чого 
боїться президент Нельсон стосовно 
носіїв священства? Що він запитує у 
нас, чи ми готові робити? 

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Учення і Завіти 38:42; 
121:34–46 і дати відповідь на наступні 

запитання: Як гріх впливає на силу 
священства? Які принципи скерову-
ють використання священства? Запро-
сіть молодих чоловіків поговорити 
про знайомих їм носіїв священства, 
які є прикладом життя за принципа-
ми, що скеровують силу священства. 
(Див. Обов’язок перед Богом). Попро-
сіть їх звернутися до розділу “Дій” в 
їхніх путівниках Обов’язок перед Богом 
(с. 17, 41 або 65) і скласти плани жити 
більш гідним священства життям, 
вивчаючи норми в брошурі Заради 
зміцнення молоді та живучи за ними.

• Попросіть одного з членів кво-
руму розповісти історію про те, як 
Йосип протистояв дружині Поті-
фара (див. Буття 39, 41), а іншого 
розповісти історію Давида, який 
піддався спокусі (див. 2 Самуїла 

Підказка для вчителя

“Під час навчання з 
Писань буває корисним 
запропонувати учням 
знайти чи прислухатись до 
чогось конкретного” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 55).
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11–12). Кворумом обговоріть, чого 
навчають ці історії про взаємозв’язок 
між силою священства і особистою 
гідністю. Які благословення отримав 
Йосип за свою відданість? Що міг 
зробити Давид, щоб уникнути цієї 
трагедії? (Див.Обов’язок перед Богом, 
с. 64). Попросіть молодих чоловіків 
звернутися до розділу “Дій” в їхніх 
путівниках Обов’язок перед Богом (с. 
17, 41 або 65) і скласти плани жити 
більш гідним священства життям.

• Напишіть на дошці: “Як гідність 
впливає на силу священства?” і 
запросіть членів кворуму поділити-
ся їхніми відповідями на це запитан-
ня. Запросіть їх подумати над цим 
запитанням, коли вони читатимуть 
сім абзаців з виступу старійшини 

Ніла Л. Андерсена “Сила священ-
ства”, починаючи з фрази: “Ми 
знаємо, що сила святого священ-
ства”. Які ще думки мають молоді 
чоловіки щодо впливу особистої гід-
ності на силу священства? Що може 
обмежити нашу силу священства? 
Що ми можемо робити, щоб здобу-
ти більшу силу священства?

• Попросіть молодих чоловіків 
дослідити виступ старійшини 
Девіда А. Беднара “Сили небес” або 
подивитися відео “Сила священства 
і влада священства” і знайти твер-
дження, які навчають їх про гід-
ність і силу священства. Після цього 
запросіть їх поділитися з кворумом 
тим, що вони знайшли.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, як на силу священства впливає гідність? Що вони відчува-
ють, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може поділитися з членами 
кворуму власними планами щодо вивчення і застосування норм із брошури 
Заради зміцнення молоді. Він також може пояснити, що протягом кількох 
наступних тижнів членам кворуму буде запропоновано розповісти про те, як 
їхні плани допомагають їм жити гідно, щоб застосовувати своє священство.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель навчає словом 
і прикладом та запрошує 
нас наслідувати Його. 
Прагнучи наслідувати 
приклад Ісуса Христа і 
жити гідно священства, 
яке ви носите, ви зможете 
навчати з силою й владою.
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Уривок з виступу Девіда А. Беднара, “Сили небес”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2012, сс. 48–51

Священство—це влада, передана від Бога чоло-
вікам на землі, щоб діяти в усьому для спасіння 
людства (див. Spencer W. Kimball, “The Example 
of Abraham”, Ensignчерв. 1975, с. 3). Священство 
є засобом, за допомогою якого Господь діє через 
чоловіків задля спасіння душ. Однією з відмінних 
рис Церкви Ісуса Христа, як давньої, так і сьогод-
нішньої, є саме Його влада. Не може бути ніякої 
істинної Церкви без божественної влади.

Влада священства дається звичайним чоловікам. 
Гідність і готовність [служити]—а не досвід, обі-
знаність або освіта—є вимогами для висвячення у 
священство.

Взірець для отримання влади священства описано 
у п’ятому уложенні віри: “Ми віримо, що чоловік 
мусить бути покликаний Богом через пророцтво 
й рукопокладання тих, хто має повноваження, 
щоб проповідувати євангелію і виконувати її 
обряди”. Отже, юнак або чоловік отримує владу 
священства та висвячується у певний чин тим, хто 
вже має священство й був уповноважений провід-
ником, який має відповідні ключі священства.

Очікується, що носій священства буде викори-
стовувати цю священну владу згідно з Божим 
святим задумом, волею та цілями. Священство не 
має нічого спільного з корисливістю. Священство 
завжди використовується для служіння, благосло-
вення і зміцнення інших людей. . . .

Якщо ми робимо все, що в наших силах для 
виконання своїх обов’язків священства, то можемо 
отримати благословення сили священства. Сила 
священства—це Божа влада, яка проявляється 
через чоловіків і юнаків, таких, як ми, і вимагає 
особистої праведності, вірності, слухняності та 
старанності. Юнак або чоловік може отримати 
владу священства через рукопокладання, але він 
не матиме сили священства, якщо є неслухняним, 
негідним або не бажає служити.

“Права священства нерозривно пов’язані з силами 
небес, і сили небес не можуть контролюватися 
й управлятися інакше, як тільки за принципами 
праведності.

Те, що їх може бути даровано нам, це правда; але 
якщо ми починаємо приховувати свої гріхи, чи 
потурати своїй гордовитості, своєму суєтному 
честолюбству, чи контролювати душі дітей люд-
ських, чи панувати над ними, чи примушувати їх 
у будь-якій мірі неправедності, ось, небеса відда-
ляються; Дух Господа засмучується, а коли Він 
віддалився,—амінь священству чи повноваженню 
того чоловіка” (УЗ 121:36–37; курсив додано).

Брати, для Господа є неприйнятним, якщо юнак 
або чоловік отримує владу священства, але нехтує 
робити те, що потрібно, аби мати силу священства. 
Носіям священства, як молодим, так і дорослим, 
потрібні і влада, і сила—необхідний дозвіл і духовна 
спроможність представляти Бога в роботі спасіння.



149

Обрані матеріали

Уривок з виступу Ніла Л. Андерсена, “Сила священ-
ства”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

Ми знаємо, що сила святого священства не діє неза-
лежно від віри, Святого Духа та духовних дарів. 
Писання містять попередження: “Не заперечу[йте] 
дарів Бога, бо їх багато. . . . І є різні шляхи, якими ці 
дари надаються; але це Той Самий Бог, Який в усіх 
робить усе” [Мороній 10:8].

Гідність

Ми знаємо, що для виконання і отримання обря-
дів священства необхідна гідність. Сестра Лінда К. 
Бертон, генеральний президент Товариства допо-
моги, сказала: “Праведність є . . . визначальним 
фактором, завдяки якому сила священства прихо-
дить у наше життя” [Linda K. Burton, “Priesthood: 
‘A Sacred Trust to Be Used for the Benefit of Men, 
Women, and Children’” (Brigham Young University 
Women’s Conference address, May 3, 2013)].

Наприклад, подумайте про чуму порнографії, 
яка охопила весь світ. Відповідно до Господніх 

норм гідності, перегляд порнографії є абсолютно 
неприпустимим для осіб, які виконують обряди 
священства. Спаситель сказав:

“Покайтеся у своїх . . . таємних мерзотах” 
[3 Нефій 30:2].

“Око—то світильник для тіла. . . . А коли б твоє 
око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне” 
[Матвій 6:22–23].

“[Бо] кожен, хто на жінку подивиться із пожад-
ливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці 
своїм” [Матвій 5:28; див. також Алма 39:9].

Коли особа, яка не є гідною, благословляє або розно-
сить причастя, благословляє хворих або бере участь 
в інших обрядах священства, це, за словами старій-
шини, є призиванням імені Бога надаремно [див. 
David A. Bednar, Act in Doctrine (2012), 53]. Якщо 
особа не гідна, їй слід утриматися від виконання 
обрядів священства і з молитвою підійти до свого 
єпископа, здійснивши таким чином перший крок до 
покаяння і повернення до виконання заповідей.
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ЧЕРВЕНЬ: СВЯЩЕНСТВО І КЛЮЧІ СВЯЩЕНСТВА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке священство?
Священство є вічною силою і владою нашого Небесного Батька. Священ-
ством Бог створив небеса та землю і керує ними. Цією силою Він викупляє 
й підносить Своїх дітей. Він дає гідним носіям священства повноваження 
виконувати обряди спасіння. Всі діти Небесного Батька можуть стати гід-
ними отримати ці обряди і здобути силу і благословення священства.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчіть вказані далі уривки з Писань та матеріали. 
Якими саме з них ви відчуваєте натхнення поділитися з кворумом?

Матвій 3:1–6; 28:19; Іван 15:16 (носії 
священства проповідують євангелію)

Дії 3:1–8; Якова 5:14–15 (носії свя-
щенства дають благословення на 
зцілення хворих і стражденних)

Євреям 5:4 (носії священства покли-
каються Богом)

3 Нефій 11:12; 18:1–5; УЗ 107:20 (носії 
священства виконують обряди)

УЗ 20:38–67 (обов’язки носіїв свя-
щенства)

УЗ 65:2; 124:123 (носії священства 
допомагають керувати Церквою)

УЗ 121:34–46 (сила і влада священ-
ства діють лише на принципах 
праведності)

Томас С. Монсон “Священство- - - це 
священний дар”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2015, сс. 88–90

Дітер Ф. Ухтдорф, “Радість від свя-
щенства”, Ensign або Ліягона, лист. 
2012, сс. 57–60

M. Рассел Баллард, “Це є Моя робо-
та і Моя слава,” Ensign або Ліягона, 
трав. 2013, 18–21

“Священство”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 127–131

Відео: “Благословення священства 
доступні всім”,“Сила Бога”, “Благо-
словення священства”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Якими способами свя-
щенство благословило 
ваше життя? Який у вас 
був значущий досвід, 
пов’язаний із священ-
ством, яким би ви могли 
поділитися з молодими 
чоловіками?

Що б ви могли зробити 
до зборів кворуму, аби 
дізнатися, що відомо кож-
ному молодому чоловіко-
ві про священство? Який 
у них був досвід застосу-
вання священства? Як це 
може вплинути на ваш 
вибір чого навчати?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодого чоловіка 
прийти на збори кворуму готовим 
поділитися тим, що він засвоїв на 
уроці минулого тижня. Заохочуй-
те його ділитися його почуттями і 
свідченням.

• Попросіть молодих чоловіків 
розіграти сценку бесіди, під час 
якої друг з іншої віри запитує його: 

“Що таке священство?” Як би вони 
описали священство? Яким досвідом 
вони могли б поділитися? Дайте 
молодим чоловікам визначення 
священства, наведене на початку 
цього навчального плану або пока-
жіть відео “Благословення священ-
ства доступні всім” і запитайте, які 
додаткові істини вони засвоїли про 
священство.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти, що таке 
священство. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Поділіть кворум на групи і дайте 
кожній групі завдання прочитати 
одну з історій виступу Президента 
Томаса С. Монсона “Священство- 
- - це священний дар”. Попросіть 
кожну групу коротко переказати 
історію решті кворуму і назвати, 
чого навчився Президент Монсон 
про священство зі свого досвіду. 
Який досвід, отриманий молодими 
чоловіками, зміцнив їхні свідчення 
про священство?

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
робити це в рамках виконання 
свого плану “Обов’язок перед 
Богом”—дізнаватися й навчати про 
священство і ключі священства (див. 
“Розумій вчення”, с. 18, 42 або 66).

• Розділіть кворум на маленькі 
групи. Доручіть кожній групі один 

чи більше уривків з Писань, запропо-
нованих у цьому навчальному плані, 
і попросіть їх знайти обов’язки носіїв 
священства, згадані у цих уривках. 
Попросіть їх пошукати в Альбомі 
“Євангелія в мистецтві” зображен-
ня осіб, які виконують обов’язки 
священства, і попросіть розповісти, 
як це служіння благословляє людей. 
Попросіть молодих чоловіків поділи-
тися своїм досвідом виконання їхніх 
обов’язків священства і описати, як 
їхнє служіння вплинуло на інших.

• Напишіть на дошці: “Які 
благословення прийшли у ваше 
життя завдяки священству?” 
Попросіть молодих людей 
обміркувати це запитання і дати 
свої відповіді. Покажіть одне з відео 
у цьому навчальному плані, або 
прочитайте разом перші дев’ять 

Підказка для вчителя

“Свідчіть завжди, коли 
б Дух не підказав вам це 
зробити, а не тільки в 
кінці уроку. Надавайте 
можливість тим, кого нав-
чаєте, складати і свої свід-
чення” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 45).
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абзаців з виступу старійшини М. 
Рассела Балларда “Це є Моя робота 
і Моя слава”. Попросіть молодих 
чоловіків знайти відповіді на 
запитання, наприклад: “Що таке 
священство?” і “Як священство 
нас благословляє?” Заохотьте 
молодих чоловіків записати у своїх 
щоденниках або в брошурі Моя 
сімʼя історії про те, як священство 
благословило їхні сім’ї. Вони можуть 
попросити своїх батьків чи членів 
сімʼї допомогти їм в цьому.

• Попросіть молодих чоловіків 
знайти в Писаннях приклади людей, 

яких благословило священство 
(вони можуть знайти ідеї в уривках, 
запропонованих у цьому навчально-
му плані). Попросіть їх поділитися 
знайденими прикладами і власними 
спостереженнями того, як викори-
стовувалась сила священства. Усім 
кворумом прочитайте перші чотири 
абзаци останнього розділу виступу 
президента Дітера Ф. Ухтдорфа 
“Радість від священства”. Які почуття 
є у президента Ухтдорфа щодо свя-
щенства? Попросіть молодих чолові-
ків поділитися їхніми почуттями про 
те, що означає мати священство.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють, що таке священство? Що вони відчувають, або яки-
ми є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б 
приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями про 
священство і що воно означає в його 
житті.

• Дати завдання членам квору-
му поділитися з членом сім’ї або 
другом тим, що вони сьогодні у 
класі дізналися про священство, і що 
відчували стосовно нього.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель довіряв Своїм 
учням, готував їх і давав їм 
важливу відповідальність 
навчати і благословляти 
людей та служити їм. Як 
ви можете допомогти 
молодим чоловікам става-
ти наверненими до вчення 
про священство, щоб 
служіння іншим ставало 
частиною їхнього життя?
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Уривок з “Священство”, Стійкі у вірі (2005)

Кворуми священства

Кворум священства є організованою групою 
братів, які мають однаковий чин священства. 
Найважливіша мета кворумів—служити іншим, 
створювати єдність і братерство і навчати один 
одного вчень, принципів і обов’язків.

Кворуми існують на всіх рівнях Церковної 
організації. Президент Церкви і його радники 

утворюють Кворум Першого Президентства. 
Дванадцять апостолів також утворюють кворум. 
Сімдесятники, Генеральні авторитети і територі-
альні авторитети, організовані у кворуми. Кожен 
президент колу головує над кворумом первосвя-
щеників, що утворений з усіх первосвящеників 
колу. Зазвичай, кожен приход чи філія мають 
кворуми старійшин, священиків, учителів і дия-
конів. У приходах первосвященики також органі-
зовані і служать у групах первосвящеників.
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ЧЕРВЕНЬ: СВЯЩЕНСТВО І КЛЮЧІ СВЯЩЕНСТВА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке ключі священства?
Ключі священства—це влада, яку Небесний Батько дав носіям священства, 
щоб управляти використанням Його священства на землі. Ісус Христос має всі 
ключі священства. “Ключі цього розподілу”, які потрібні, щоб керувати Цер-
квою, було ввірено Пророку Джозефу Сміту (див. УЗ 110:16). Сьогодні члени 
Першого Президентства і Кворуму Дванадцятьох Апостолів тримають ці клю-
чі. Ключі священства також дані президентству сімдесятників; президентам 
храмів, місій, колів та округів; єпископам; президентам філій; і президентам 
кворумів—у тому числі і президентам кворумів Ааронового священства.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що допоможе 
молодим чоловікам зрозуміти, що таке ключі священства?

Матвій 16:18–19 (Петру обіцяні клю-
чі царства Бога)

Мосія 25:19 (Мосія дав право Алмі 
встановити Церкву)

УЗ 65:2 (Ключі священства необхідні 
для просування євангелії)

УЗ 124:123, 142–143 (Президенти 
мають ключі священства, щоб керу-
вати роботою священнослужіння)

УЗ 132:7 (Президент Церкви—це 
єдина людина на землі, яка має 

право використовувати усі ключі 
священства)

Даллін Х. Оукс, “Ключі і повно-
важення священства”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2014

“Ключі священства”, Стійкі у вірі 
(2005), сс. 129–130

Відео: “Вивчайте свій обов’я-
зок”; “Відновлення ключів 
священства”;“Священство, можли-
вість служити”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Згадайте провідників свя-
щенства у вашому житті. 
Чому для вас важливо під-
тримувати тих, хто має 
ключі священства? Який 
ви мали досвід підтримки 
провідників Церкви, яким 
би ви могли поділитися з 
молодими чоловіками?

Що ви можете зробити, 
щоб допомогти моло-
дим чоловікам зрозу-
міти важливість ключів 
священства в Церкві? Як 
ви можете допомогти 
президенту кворуму 
використовувати його 
ключі священства, щоб 
благословляти життя 
членів кворуму?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть двох молодих чоловіків 
розповісти про щось, що вони пам’я-
тають з уроку минулого тижня, і як це 
вплинуло на їхні дії протягом тижня.

• Запропонуйте молодим чоло-
вікам обговорити таку ситуацію: 
Якби ви були у відпустці далеко від 
Церкви, чи могли б ви благослов-
ляти причастя для вашої сім’ї?  Під 

час цього обговорення запропо-
нуйте їм поміркувати і відповісти 
на такі запитання:  Що таке ключі 
священства?  Хто в Церкві має ключі 
священства?  Заохочуйте їх шукати 
відповіді, коли вони читатимуть 
“Ключі священства” на сторінках 
129- 130 у довіднику Стійкі у вірі, або 
дивитимуться відео “Відновлення 
ключів священства”.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти, що таке 
ключі священства. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Готуючись до зборів кворуму, 
запропонуйте президенту кворуму 
переглянути відео “Священство, 
можливість служити”. Попросіть 
його розповісти на зборах кворуму, 
що він дізнався про те, що означає 
мати ключі священства. Він може 
робити це в рамках виконання 
свого плану “Обов’язок перед 
Богом”—дізнаватися й навчати про 
священство і ключі священства (див. 
“Розумій вчення”, с. 18, 42 або 66).

• Напишіть на дошці вказані далі 
посилання на уривки з Писань: 
Матвій 16:18–19; УЗ 124:123, 142–143; 
УЗ 132:7. Попросіть членів кворуму 
прочитати кожний уривок і написа-
ти одним реченням підсумок того, 
що вони дізналися з цих віршів про 

ключі священства. Нехай кожний 
молодий чоловік прочитає один із 
його підсумків уголос і попросіть 
інших молодих чоловіків визна-
чити, який уривок він підсумував. 
Запитайте членів кворуму, чому для 
них важливо, що сьогодні на землі є 
ключі священства.

• Покажіть відео “Вивчайте свій 
обов’язок”. Що брат Гібсон запрошує 
робити президентства кворумів? Що 
він запрошує робити членів кворуму 
та порадників? Що ми зробимо, щоб 
діяти на основі його запрошення? Ви 
можете запросити президента квору-
му вести це обговорення.

• Запросіть кожного члена кворуму 
прочитати III сегмент виступу 

Підказка для вчителя

“Ставте запитання, які 
вимагають від тих, кого 
ви навчаєте, шукати від-
повіді в Писаннях і вчен-
нях пророків останніх 
днів” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 62).
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старійшини Далліна Х. Оукса “Ключі 
і повноваження священства”, і своїми 
словами написати кілька речень, 
підсумовуючи те, що вони дізналися 
про ключі священства. Дайте молодим 

чоловікам час на те, щоб розповісти 
про написане ними, і поставити 
будь- які запитання, які у них виникли 
стосовно ключів священства.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють, що таке ключі священства? Що вони відчувають, 
або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
щодо відповідальності тримати клю-
чі священства.

• Запросити членів кворуму поді-
литися з сім’єю тим, про що вони 
дізналися сьогодні.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель покликав і 
висвячував провідників, 
щоб спрямовувати Його 
Церкву і керувати нею 
(див. Матвій 10:1–5). Як 
ви можете допомогти 
членам кворуму відчува-
ти вдячність за тих, кого 
покликано служити і 
допомагати їм?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Далліна Х. Оукса “Ключі і повно-
важення священства”, Ensign, або Ліягона, трав. 
2014, сс. 49- - 50.

Виступаючи на жіночій конференції, генеральний 
президент Товариства допомоги Лінда К. Бертон 
сказала: “Ми сподіваємося прищепити кожному 
з нас сильніше бажання краще зрозуміти свя-
щенство” [Linda K. Burton, “Priesthood: ‘A Sacred 
Trust to Be Used for the Benefit of Men, Women, and 
Children’” (Brigham Young University Women’s 
Conference address, May 3, 2013), 1; ce.byu.edu/cw/
womensconference/transcripts. php]. Це потрібно 
всім нам, і я візьмуся за це завдання, виступаючи 
про ключі і повноваження священства. … 

Розуміння, якого ми прагнемо, починається з 
розуміння ключів священства. “Ключі священства 
є владою, яку Бог дав [носіям] священства, щоб 
керувати, контролювати і управляти викори-
станням Його священства на землі” [Довідник 2: 
Керування Церквою (2010), 2.1.1]. Кожна подія або 
обряд, який виконується в Церкві, відбувається 
згідно з прямим або непрямим дозволом того, хто 
має ключі цього обряду. Як пояснив старійшина 
М. Рассел Баллард: “Ті, хто має ключі священства, 
… в буквальному сенсі дають можливість усім, хто 
віддано служить під їхнім керівництвом, вико-
ристовувати повноваження священства і мати 
доступ до сили священства” [“Чоловіки й жінки 
в роботі Господа”, New Era“, Apr. 2014, 4; Ліягона, 
квіт. 2014, с. 48; див. також Дочки в Моєму Царстві: 
Історія і спадок Товариства допомоги(2011), с. 137].

Контроль у застосуванні повноважень священства 
здійснюється за допомогою ключів священства, 

функція яких як розширювати, так і обмежува-
ти. Розширення означає те, що повноваження і 
благословення священства стають можливими для 
всіх Божих дітей. Обмеження полягають у здійс-
ненні контролю над тим, кому будуть даватися 
повноваження священства, хто буде отримувати 
його чини і як будуть передаватися його права і 
влада. Наприклад, людина, яка має священство, не 
в змозі передати свій чин або повноваження іншій 
людині, якщо не матиме дозволу від особи, яка 
тримає ключі. Без цього дозволу висвячення буде 
недійсним. Цим пояснюється те, чому носій свя-
щенства—незалежно від чину—не може висвячу-
вати члена своєї сім’ї або прислужувати причастя 
у своєму власному домі без дозволу від того, хто 
тримає відповідні ключі.

За винятком священної роботи, яку сестри здійс-
нюють у храмі під контролем ключів, які тримає 
президент храму і які я поясню пізніше, тільки та 
особа, яка має чин священства, може виконувати 
обряд священства. І всі дозволені обряди священ-
ства наведені в записах Церкви.

Зрештою, всі ключі священства тримає Господь 
Ісус Христос, Якому і належить це священство. 
Він—єдиний, Хто визначає, які ключі передавати 
смертним і як ці ключі будуть використовувати-
ся. Ми звикли думати, що всі ключі священства 
були ввірені Джозефу Сміту в Кертлендському 
храмі, але в Писаннях сказано, що це були “ключі 
цього розподілу” (УЗ 110:16). Багато років тому 
на генеральній конференції Президент Спенсер 
В. Кімбол нагадав нам, що є й інші ключі священ-
ства, які не були передані людині на землі, серед 
яких є ключі сотворіння і воскресіння.
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Обрані матеріали

Божественна суть обмежень, які покладені на 
використання ключів священства, пояснює 
важливий контраст між рішеннями стосовно 
керування Церквою та рішеннями, які стосуються 
священства. Перше Президентство, Рада Першого 
Президентства і Кворум дванадцятьох, які голову-
ють над Церквою, мають владу приймати багато 
рішень, які стосуються правил і процедур—таких 

справ, як розташування церковних будинків та вік 
місіонерського служіння. Але незважаючи на те, 
що ці головуючі авторитети тримають і вико-
ристовують усі ключі, які передані чоловікам у 
цьому розподілі, вони не мають права змінювати 
божественно встановлену модель, що тільки чоло-
віки матимуть чини у священстві.
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ЧЕРВЕНЬ: СВЯЩЕНСТВО І КЛЮЧІ СВЯЩЕНСТВА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Які мої обов’язки, як носія 
Ааронового священства?
Господь сказав, що кожен чоловік, який був висвячений у священство, пови-
нен “вивчит[и] свій обов’язок” і “ді[яти] … з усією старанністю” (УЗ 107:99). 
Як носії Ааронового священства, ми виконуємо обряди священства, служи-
мо людям і запрошуємо всіх прийти до Христа.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим ви можете 
поділитися з молодими чоловіками, щоб допомогти їм розуміти їхні обов’язки?

УЗ 20:46–59; 84:111 (Носії Аароново-
го священства виконують обряди і 
запрошують усіх прийти до Христа)

УЗ 84:33–34; 107:99 (Носії Аароно-
вого священства мають вивчати свої 
обов’язки і вірно виконувати їх)

УЗ 107:68 (Носії Ааронового священ-
ства служать іншим, коли допома-

гають єпископу у виконанні земних 
справ)

Генрі Б. Айрінг, “Чоловік у священ-
стві”, Ensign або Ліягона, трав. 2014

Виконання програми “Мій обов’язок 
перед Богом” (2010), сс. 23, 46–47, 70–71

Відео: “Виконання програми “Обо-
в’язок перед Богом”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Згадайте свої відчуття, 
коли ви щойно отримали 
Ааронове священство. Що 
для вас означало отриман-
ня цієї влади? Як те, що ви 
маєте священство, впливає 
на ваші думки і дії?

Більшість носіїв Аароно-
вого священства знають, 
що мають обов’язок брати 
участь в обряді причастя, 
але можливо не знають 
про свій обов’язок служи-
ти людям і запрошувати 
їх прийти до Христа. Що 
ви можете зробити, щоб 
допомогти молодим чоло-
вікам дізнатися про всі 
їхні обов’язки священства 
і виконувати їх?
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• Попросіть молодих чоловіків роз-
казати, що вони пам’ятають з уроку, 
який був на минулому тижні? Які в 
них ще залишилися запитання? Як 
вони застосовували вивчене впро-
довж минулого тижня?

• Запишіть на дошці три категорії 
обов’язків у священстві, вказаних 
у путівнику Обов’язок перед Богом: 

“Виконуй обряди священства”, 
“Служи людям”, “Запрошуй всіх 
прийти до Христа”. Попросіть моло-
дих чоловіків написати на дошці 
якомога більше своїх обов’язків свя-
щенства по кожній категорії. Про-
тягом уроку звертайтеся до цього 
переліку і додавайте інші обов’язки, 
які виявляють молоді чоловіки.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти їхні обов’яз-
ки, як носіїв Ааронового священства. Керуючись підказками Духа, виберіть одну 
або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Дехто з членів кворуму можливо 
працює над розділом “Обов’язки у 
священстві” своїх планів за програ-
мою Обов’язок перед Богом (див. 
Обов’язок перед Богом, сс. 23–29, 46–53, 
70–77). Попросіть одного або кількох 
з них поділитися їхнім досвідом.

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати про їхні обов’язки священства 
в УЗ 20:46–59 та в путівнику Обов’язок 
перед Богом (сс. 23, 46–47 або 70–71). 
Попросіть їх виявити обов’язки 
священства і перелічити їх на дошці. 
Запитайте молодих чоловіків, про які 
з їхніх обов’язків вони не знали і зараз 
дізналися. Що вони можуть зробити, 
аби виконувати ці обов’язки?

• Попросіть молодих чоловіків 
опрацювати Писання і знайти при-
клади людей, які виконували свої 
обов’язки священства (наприклад, 
Матвій 3:1–6, 13–17; Книга Якова 

1:18–19; Алма 15:16–18; 3 Нефій 18:1–
5). Попросіть їх поділитися знайде-
ними прикладами і визначити, до 
якої категорії з путівника Обов’язок 
перед Богом належить кожний з цих 
прикладів (до “Виконуй обряди 
священства”, “Служи людям” чи до 
“Запрошуй всіх прийти до Христа”). 
Як люди з цих уривків з Писань 
були благословенні завдяки вико-
нанню служіння у священстві?

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати уривки з виступу Пре-
зидента Генрі Б. Айрінга “Чоловік у 
священстві” і розповісти, що нади-
хає їх виконувати їхні обов’язки у 
священстві. Попросіть молодих чоло-
віків записати випадок, що відбувся з 
ними, коли вони застосовували своє 
священство або навчалися з прикла-
ду іншого носія священства. Як те, 
що молоді чоловіки мають священ-
ство, благословило їх та їхні сім’ї?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють свої обов’язки священства? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде 
приділити цій темі більше часу?

Підказка для вчителя

“Коли ви з молитвою 
готуєтеся навчати, … вас 
може бути підведено до 
думки наголосити на пев-
них принципах. До вас 
може прийти розуміння, 
як найкраще викласти 
якісь ідеї. Ви можете 
знайти приклади, теми 
для уроків і натхненні 
історії в простих випад-
ках із життя. До вас може 
прийти відчуття, що 
слід запросити на урок 
якусь особливу люди-
ну. Ви можете згадати 
особистий досвід, щоб 
поділитися ним” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 48).
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Запрошуйте діяти

Член президентства кворуму, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити молодих чоловіків 
скласти плани у одному з розді-
лів “Обов’язки у священстві” їхніх 
путівників Обов’язок перед Богом і 
поділитися один з одним, що вони 
запланували зробити.

• Дати членам кворуму завдання 
поділитися з членом сім’ї тим, що 
вони дізналися про свої обов’язки 
священства.

Навчати, як навчав 
Спаситель

За будь- яких обставин 
Спаситель був прикладом 
і наставником для Своїх 
учнів. Він навчав їх моли-
тися, молячись з ними. 
Він учив їх любити й слу-
жити Своїм прикладом 
любові і служіння. Він 
Своїм прикладом учив їх, 
як навчати інших Його 
євангелії. Допоможіть 
молодим чоловікам вико-
нувати їхні обов’язки, 
навчаючи євангелії так, 
як їй навчав Спаситель.
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ЧЕРВЕНЬ: СВЯЩЕНСТВО І КЛЮЧІ СВЯЩЕНСТВА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому я маю служити на місії?
Президент Томас С. Монсон сказав: “Кожний гідний, здатний до служіння 
молодий чоловік повинен підготуватися, щоб служити на місії. Місіонер-
ське служіння є обов’язком, виконання якого Господь чекає від нас, кому 
було так багато дано. Молоді чоловіки, я нагадую: вам потрібно підготу-
ватися до служіння місіонером” (“Коли ми знову зустрічаємося разом”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, сс. 5–6).

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що, згідно з ваши-
ми відчуттями, надихне молодих чоловіків готуватися до служіння на місії?

Матвій 28:19–20; УЗ 50:13–14; 88:81 
(Ми маємо обов’язок ділитися єван-
гелією)

УЗ 4 (Якості, які роблять нас гідни-
ми служити Господу)

УЗ 18:9–16 (Великою є цінність душ в 
очах Бога)

Ніл Л. Андерсен, “Готувати світ до 
Другого пришестя”, Ensign або Лія-
гона, трав. 2011, сс. 49–52; див. також 
відео Ваш день для місії

В. Крістофер Уедделл, “Унікальна 
нагода в житті”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2011, сс. 50–52

Відео: Місіонерська робота: Обов’я-
зок священства

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоло-
віків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священ-
стві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника 
або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може готуватися, 
заповнюючи під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте, яку радість 
відчули ви, або хтось із 
ваших знайомих, завдяки 
служінню на місії повно-
го дня. Які благословення 
прийшли у ваше життя 
завдяки місіонерській 
роботі?

Який досвід мали молоді 
чоловіки у поширенні 
євангелії серед інших 
людей? Що ви можете 
зробити, щоб допомог-
ти носіям Ааронового 
священства мати більше 
бажання служити на місії?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка за 1 хвилину написати яко-
мога більше про те, що він пам’ятає з 
уроку на минулому тижні. Запропо-
нуйте молодим чоловікам поділити-
ся написаним. 

• Розділіть молодих чоловіків на 
групи і попросіть їх обговорити 
можливі відповіді на запитання: 
“Чому я маю служити на місії повно-
го дня?” Попросіть одного молодого 
чоловіка з кожної групи записати 
кілька їхніх відповідей на дошці.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, чому вони 
мають служити на місії. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть молодих чоловіків 
індивідуально прочитати Учення 
і Завіти 18:9–16 і знайти відповіді 
на запитання: “Чому Господь дав 
носіям священства обов’язок ділити-
ся євангелією?” Попросіть кількох з 
них поділитися своїми відповідями 
з кворумом. Чому цінність душ є 
великою в очах Бога? Чи можуть 
молоді чоловіки поділитися з кво-
румом якимось досвідом, коли вони 
ділилися євангелією?

• Покажіть відео Місіонерська 
робота: обов’язок священства. 
Запросіть кількох молодих чоловіків 
поділитися своїми почуттями про 
слова Президента Монсона. Запро-
понуйте молодим чоловікам запи-
сати, чому б вони хотіли служити 
на місії повного дня, і запросіть їх 
помістити написане ними в якесь 
місце, де ці слова будуть нагадувати 
їм про їхнє бажання служити.

• Прочитайте разом один або 
кілька уривків з Писань, запропоно-
ваних у цьому навчальному плані, 
і потім запитайте, як, на думку 
молодих чоловіків, змінився б світ, 
якби усі знали про євангелію і жили 
за нею. Які проблеми або виклики 
сучасного світу вирішуються, якщо 
ми живемо за євангелією. Які зміни 
вносить у ваше життя євангелія?

• Покажіть відео Ваш день для 
місії (або прочитайте кворумом про 
досвід Сіда Гоуінга з виступу старій-
шини Ніла Л. Андерсена “Готувати 
світ до Другого пришестя”). Попро-
сіть членів кворуму перелічити, що 
може завадити молодим чоловікам 
поїхати на місію. Допоможіть їм 
порівняти цей перелік із великими 
благословеннями, які приходять зав-
дяки місіонерському служінню.

Підказка для вчителя

“Досвідчений вчитель 
не думає: “Що я буду 
робити сьогодні у кла-
сі?”, а запитує: “Що мої 
студенти будуть робити 
сьогодні у класі?”; не 
“Чому саме я навчатиму 
сьогодні?”, а скоріше 
“Як мені допомогти моїм 
студентам зрозуміти, 
що їм потрібно знати?” 
(Вірджинія Х. Пірс в Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 61).
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• Напишіть на дошці запитання, 
яке є заголовком цього навчального 
плану. Попросіть членів кворуму 
пошукати відповіді на це запитання, 
прочитавши Учення і Завіти 2:2–4 
або наступні слова старійшини Рас-
села М. Нельсона: “Рішення служити 
на місії вплине на духовне майбутнє 
місіонера, його або її подружжя і 
їхнє потомство на багато наступ-

них поколінь. Бажання служити є 
природним результатом чийогось 
навернення, гідності і підготовки” 
(“Зверніться до місіонерів! Вони 
можуть вам допомогти!” Ensign або 
Ліягона, лист. 2012). З дозволу єписко-
па запросіть колишнього місіонера 
розповісти членам кворуму, як його 
служіння благословило його життя.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, чому їм слід служити на місії повного дня? Що вони відчу-
вають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися тим, що він робить 
зараз, готуючись до служіння на 
місії повного дня.

• Попросити членів кворуму 
поставити мету протягом наступних 

кількох місяців вивчити напам’ять 
4- й розділ Учень і Завітів.

• Попросити членів кворуму вико-
нати одну із вправ для підготовки до 
служіння на місії повного дня з путів-
ника Обов’язок перед Богом (сс. 87–88).

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх учнів діяти з вірою 
й жити за істинами, яких 
Він навчав. Він знахо-
див для них можливо-
сті навчатися завдяки 
життєвому досвіду (див. 
Лука 5:1–11). Що можуть 
робити молоді чоловіки 
зараз, що надихне їх мати 
бажання служити на місії 
повного дня?
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Обрані матеріали

Уривок із виступу Ніла Л. Андерсена, “Готувати 
світ до Другого пришестя”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2011, сс. 49–52

Ті, хто слідкує за іграми в регбі, знають, що 
Новозеландська команда All Blacks (Ол Блекс), 
чия назва відображає колір їхньої форми, є 
найпрестижнішою командою усіх часів. [Див. 
stats.allblacks.com]. Якщо когось у Новій Зеландії 
обирають грати в команді All Blacks, то це рівно-
сильно тому, що ви будете грати в команді, яка 
бореться за кубок США з американського футбо-
лу чи бере участь у Чемпіонаті світу з футболу.

У 1961 році, Сідні Гоуінг, на той час 18-літній 
носій священства Ааронового, наближався до 
статусу зірки Новозеландського регбі. Через його 
надзвичайні здібності багато хто вважав, що вже 
наступного року його оберуть до національної 
команди з регбі All Blacks.

У 19 років, у критично важливий момент його 
зростаючої кар’єри у регбі, Сід оголосив, що він 
полишає регбі заради служіння на місії. Дехто ска-
зав, що він несповна розуму. Інші називали його 
дурнем. [Див. Боб Хоуітт, Super Sid: The Story of a 
Great All Black (1978), 27.] Вони запевняли його, що 
такий шанс в регбі може ніколи не повторитися.

Для Сіда питання було не в тому, що він залишає 
позаду. Він думав про ту можливість і відповідаль-
ність, які були в нього попереду. На ньому був 
обов’язок священства віддати два роки свого життя 
для проголошення того, що Господь Ісус Христос 
та Його відновлена євангелія реальні. Ніщо—навіть 
можливість грати в команді національного рівня з 
усією славою, яка на нього чекала—ніщо не мог-
ло відволікти його від виконання свого обов’язку. 

[Телефонна розмова з президентом Максвелом Хор-
сфордом, кіл Кайкохе, Нова Зеландія, бер. 2011.]

Його було покликано пророком Бога служити у 
Західній Канадській місії. Сорок вісім років тому, 
цього місяця, дев’ятнадцятирічний старійшина 
Сідні Гоуінг поїхав з Нової Зеландії, щоб служити на 
місії для Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.

Сід розповів мені про випадок, який трапився з 
ним на місії. Вечоріло, і вони з напарником вже 
мали повертатися до своєї оселі. Але вони вирі-
шили відвідати ще одну сім’ю. Батько впустив їх. 
Старійшина Гоуінг і його напарник свідчили про 
Спасителя. Сім’я прийняла Книгу Мормона. Бать-
ко читав її всю ніч. За наступні півтора тижні він 
прочитав усю Книгу Мормона, Учення і Завіти і 
Дорогоцінну Перлину. Через кілька тижнів сім’я 
охристилася. [Телефонна розмова зі старійшиною 
Сіднеєм Гоуінгом, бер. 2011.]

Служити на місії чи бути прийнятим у Новозе-
ландську команду All Blacks? Відповідь Сіда була 
такою: “Благословення [приводити інших] до єван-
гелії з надлишком покриває будь-яку жертву, яка 
від [вас] може вимагатися”. [Лист електронною 
поштою від старійшини Сіднея Гоуінга, бер. 2011.]

Можливо вам цікаво, що сталося з Сідом Гоуінгом 
після його місії. Найважливіше—це вічний шлюб 
з його коханою Коллін; п’ять благородних дітей 
і покоління онуків. Він жив, довіряючи своєму 
Небесному Батькові, дотримуючись заповідей та 
служачи іншим.

А як же регбі? Після місії Сід Гоуінг став одним з 
найвизначніших півзахисників у історії All Blacks, 
зігравши в 11 сезонах, крім того, що багато років 
був капітаном команди. [Див. stats.allblacks.com/
asp/profile.asp?ABID=324.]
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Наскільки хорошим був Сід Гоуінг? Він був 
настільки хорошим, що розпорядок тренувань та 
ігор змінювався лише тому, що він відмовився гра-
ти в неділю. [Телефонна розмова з президентом 
Максвелом Хорсфордом, кіл Кайкохе, Нова Зелан-
дія, бер. 2011.] Сід був настільки хорошим, що 
королева Англії відзначила його вклад у регбі. [У 
1978 Сід Гоуінг був нагороджений званням МВЕ 
(Кавалер Ордену Британської Імперії) за його 
вклад у регбі (див. Хоуітт, Super Sid, 265).] Він був 

настільки хорошим, що про нього була написана 
книга, яка називається Супер Сід.

А що якби усі ці почесті не прийшли до Сіда після 
його місії? Одним із великих чудес служіння на 
місії для цієї Церкви є те, що Сід Гоуінг і тися-
чі таких, як він, запитували не “що я отримаю в 
результаті служіння на місії?”, а “що я можу дати?”

Ваша місія буде священною можливістю приводи-
ти інших до Христа і допомагати готувати світ до 
Другого пришестя Спасителя.
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ЧЕРВЕНЬ: СВЯЩЕНСТВО І КЛЮЧІ СВЯЩЕНСТВА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що означає підтримувати моїх 
церковних провідників?
Як члени Церкви, ми маємо можливість підтримувати тих, кого Господь 
покликав служити. Ми піднімаємо свою руку на знак того, що підтримуємо 
генеральних авторитетів, чинів у Церкві та кожного з провідників у наших 
приходах і колах, у т.ч. президентства кворумів Ааронового священства. Під-
тримка провідників виявляється не тільки у піднятті руки, вона означає, що 
ми підтримуємо їх, молимося про них, приймаємо від них завдання та покли-
кання, дослухаємося до їхньої поради і утримуємося, щоб не критикувати їх.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Що буде надихати 
членів кворуму підтримувати своїх церковних провідників?

Вихід 17:8- - 12 (Аарон і Хур підтри-
мують руки Мойсея)

УЗ 21:1- - 6; 124:45- - 46 (Ті, хто дослу-
хаються до голосу слуг Господа, 
отримають благословення)

1 Нефій 18:9- - 14; УЗ 84:23- - 25 (При-
клади людей з Писань, які відкидали 
своїх провідників)

1 Царів 17:8- - 16; 2 Царів 5:8- - 14 
(Приклади людей з Писань, які під-
тримували своїх провідників)

Генрі Б. Айрінг, “Покликані Богом 
і підтримані людьми”, Ensign або 
Ліягона, чер. 2012, сс. 4- - 5

Джеймс Е. Фауст, “Покликані та 
обрані”, Ensign або Ліягона, лист. 
2005, сс. 53- - 55

Рассел М. Нельсон, “Підтримка 
пророків”, Ensign або Ліягона лист. 
2014, сс. 74- - 77

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
проводить збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад 
щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путів-
ника Обов'язок перед Богом), заохочує їх ділитися своїм досвідом виконання 
їхнього обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму 
провести євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час 
зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви робите, аби підтри-
мувати церковних провід-
ників? Які благословення 
ви отримали за це?

Коли ви бачили, що носії 
Ааронового священства 
підтримували церков-
них провідників, у т.ч. 
єпископа або членів 
президентства їхнього 
кворуму? Яким досвідом 
вони могли б поділитися 
один з одним?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Спитайте молодих чоловіків, що 
вони зробили, аби застосувати те, що 
вивчили минулого тижня.  Чи мають 
вони якісь запитання або додаткові 
думки стосовно вивченого?

• Напишіть на дошці заголовок 
цього уроку і попросіть членів кво-

руму подумати над іншими слова-
ми, що означають те ж саме, що й 
підтримувати. Потім запропонуйте 
їм скласти на дошці список імен 
провідників приходу, у т.ч. й членів 
президентства їхнього кворуму.  
Що роблять молоді чоловіки, щоб 
підтримати цих людей?

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, що означає 
підтримувати церковних провідників. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• До початку зборів кворуму 
запросіть молодих чоловіків про-
читати виступ президента Рассела 
М. Нельсона “Підтримка проро-
ків” і прийти готовими поділитися 
чимось з цього виступу, що надихає 
їх підтримувати Президента Томаса 
С. Монсона. 

• Розділіть кворум на групи і дайте 
кожній з них завдання прочитати 
якийсь із розділів у виступі президен-
та Джеймса Е. Фауста “Покликані та 
обрані” або Учення і Завіти 124:45- - 
46. Попросіть їх знайти благословен-
ня, обіцяні тим, хто підтримує їхніх 
провідників, і застереження тим, хто 
не робить цього. Попросіть їх поділи-
тися знайденим і переказати історії 
з цих виступів, які ілюструють ці 
благословення і застереження.

• Попросіть молодих чоловіків 
самостійно прочитати Вихід 17:8- - 12 

та запросіть одного з них узагаль-
нити цю історію власними словами. 
Як ця історія стосується нас, коли 
ми підтримуємо своїх церковних 
провідників? У чому ми подібні до 
Аарона і Хура, коли підтримуємо 
президента нашого кворуму та 
інших провідників?

• Запросіть кількох молодих чолові-
ків знайти приклад людей в Писан-
нях, які відкинули своїх провідників. 
Наприклад: Ламан і Лемуїл (див. 
1 Нефій 18:9- - 14) або діти Ізраїля 
(див. УЗ 84:23- - 25). Решту молодих 
чоловіків попросіть знайти прикла-
ди людей, які слідували за своїми 
провідниками, наприклад: вдова з 
Сарепти (див. 1 Царів 17:8- - 16) або 
Нааман (див. 2 Царів 5:8- - 14). Запро-
понуйте їм розказати про ці історії 
та пояснити, чого вони навчають 
про наслідки нехтування церковни-
ми провідниками або їх шанування.

Підказка для вчителя

“Щоб допомогти підго-
тувати учням відповіді на 
запитання, можна сказа-
ти їм перед тим, як щось 
читати чи показувати, що 
ви попросите відповідати 
вам. … Наприклад, ви 
можете сказати: “Послу-
хайте, коли я буду читати 
цей уривок, що б ви змогли 
розказати, що вас найбіль-
ше зацікавило в ньому” або 
“Під час читання цього 
уривка з Писань, зверніть 
увагу на те, чи зрозуміло 
нам, що Господь каже про 
віру” (Навчати- - - немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 69).
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• Попросіть молодих чоловіків про-
читати статтю президента Генрі Б. 
Айрінга “Покликані Богом і підтри-
мані людьми”, шукаючи приклади 
того, як саме ми підтримуємо наших 
церковних провідників. Принесіть 
кілька церковних журналів та попро-
сіть молодих чоловіків знайти в них 

ілюстрації, що показують, як підтри-
мувати церковних провідників, та 
показати ці ілюстрації. Що молоді 
чоловіки роблять, аби підтримувати 
своїх провідників, у т.ч. і прези-
дентство їхнього кворуму? Що вони 
могли б сказати, почувши, як хтось 
критикує одного з їхніх провідників?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, що означає підтримувати церковних провідників? Які вони 
мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
потрібно для вивчення цієї теми виділити більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх.  Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
стосовно провідників, яких зараз 
покликано головувати.

• Провести коротке обговорення 
дій, якими члени кворуму можуть 
більш всебічно підтримувати своїх 
провідників священства.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель довіряв Своїм 
учням, готував їх і давав 
їм важливу відповідаль-
ність навчати інших і 
служити їм. Так Він допо-
магав їм ставати глибше 
наверненими до Його 
євангелії. Яким чином ви, 
як порадник для носіїв 
Ааронового священства, 
можете наслідувати при-
клад Спасителя?
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Уривок із виступу Генрі Б. Айрінг, “Покликані 
Богом і підтримані людьми”, Ensign або Ліягона, 
Червень 2012 , сс. 4–5

Багато років тому 18-річний студент показав мені, 
що означає підтримувати Господніх служителів. 
Мене й досі благословляє його смиренний приклад.

Той юнак щойно розпочав навчання у коледжі. 
Він охристився менше ніж за рік до того, як 
залишити дім і розпочати навчання у великому 
університеті. Там я служив єпископом. …

Той юнак попросив про зустріч у моєму офісі. Я був 
здивований, коли він сказав: “Чи можемо ми помо-
литися разом? І чи можу я промовити молитву?”. …

Він розпочав молитву свідченням про те, що знає: 
єпископ покликається Богом. Хлопець попросив 
Бога сказати мені, що йому слід робити в ситуації, 
яка мала важливі наслідки для його духовного 
благополуччя. Юнак сказав Богові, що впевнений 
у тому, що єпископ знає його потреби і отримає 
пораду, яку йому необхідно почути.

Поки він говорив, я подумки побачив конкретну 
небезпеку, яка йому загрожувала. Порада була 
простою, але дуже чіткою: завжди молися, вико-
нуй заповіді й не бійся.

Таким чином, юнак, який був членом Церкви 
менше року, виклав мені урок стосовно того, 
що Бог може робити для провідника, коли його 
підтримано вірою і молитвами тих людей, яким 
його покликано служити. Той юнак продемон-
стрував силу закону загальної згоди у Церкві (див. 
УЗ 26:2). Незважаючи на те, що Господь покликає 
Своїх служителів через одкровення, вони можуть 
діяти лише після того, як їх підтримають ті, кому 
їх покликано служити.

Своїм голосом підтримки ми даємо урочисті обіцян-
ня. Ми обіцяємо молитися за Господніх служителів і 

за те, щоб Він вів та зміцнював їх (див. УЗ 93:51). Ми 
даємо обіцяння, що будемо прагнути і сподіватися 
відчути натхнення Бога в їхніх порадах та в усіх їхніх 
діях у рамках покликання (див. УЗ 1:38).

Ми часто маємо поновлювати те обіцяння у своїх 
серцях. Ваш учитель недільної школи буде намага-
тися навчати через Духа, але так само, як і ви, він 
може припускатися помилок перед усім класом. 
Однак ви можете прийняти рішення дослухатися 
й спостерігати за моментами, коли ви відчуваєте 
прихід натхнення. З часом ви помічатимете менше 
помилок і все частіше отримуватимете доказ того, 
що Бог підтримує вашого вчителя.

Коли ми піднімаємо руку, щоб підтримати люди-
ну, то беремо зобов’язання працювати заради тієї 
Господньої мети, виконувати яку було покликано 
ту особу. Коли наші діти були маленькі, мою дру-
жину покликали навчати малих дітей у нашому 
приході. Я не лише підняв руку, щоб підтримати 
її, а також молився за неї і просив дозволу допома-
гати їй. Я навчився бути вдячним за те, що роблять 
жінки, і за Господню любов до Його дітей. Це 
знання й досі благословляє мою сім’ю і моє життя.

Нещодавно я розмовляв з тим юнаком, який 
підтримав свого єпископа багато років тому. Я 
дізнався, що Господь і люди підтримували його у 
покликанні місіонера, президента колу і батька. 
Під кінець нашої розмови він сказав: “Я й досі 
молюся за вас щодня”.

Ми можемо прийняти рішення щодня молитися за 
особу, яку Бог покликав служити нам. Ми можемо 
дякувати людині, яка благословила нас своїм служін-
ням. Ми можемо зробити крок вперед, коли особа, 
яку ми підтримали, попросить нас про допомогу1.

Тих, хто підтримує Господніх служителів у Його 
царстві, буде підтримано Його незрівнянною 
силою. Нам усім потрібне таке благословення.
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“У … обрядах явлена сила божественності” (УЗ 84:20).

Навчальні плани цього блоку допоможуть молодим чоловікам зрозуміти обряди 
і завіти священства. Досвід, отриманий ними під час вивчення уроків цього бло-
ку, допоможе їм цінувати і шанувати завіти, які вони вже уклали, й охоче чекати 
на отримання обрядів у майбутньому, серед яких висвячення у Мелхиседекове 
священство і храмові обряди. Крім цього, носії Ааронового священства мають 
унікальну потребу розуміти обряди євангелії, оскільки їх покликано виконувати 
обряди причастя, хрищення і висвячення інших в чини Ааронового священства.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Що я можу робити, аби обряд причастя набув для інших глибшого сенсу? (Обов’язок перед Богом)
Чому обряди є важливими в моєму житті?
Чому завіти є важливими в моєму житті?
Які завіти я уклав під час хрищення?
Як я отримую дар Святого Духа?
Чому важливі храмові обряди?
Що таке клятва і завіт священства?
Що означає взяти на себе ім’я Ісуса Христа?

Липень: Обряди і завіти
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості Спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Виконуй обряди священства”, сс. 24–25, 48–49, 72–73

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68
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Обов’язок перед Богом

Що я можу робити, аби 
люди глибше відчували 
обряд причастя?
Спаситель встановив причастя, щоб дати можливість Його послідовникам 
пам’ятати Його і щотижня поновлювати свої священні завіти. Причастя 
символізує принесені у жертву плоть і кров Ісуса Христа через Його Спо-
куту заради нас. З цих причин причасні збори є найсвященнішими і мають 
стати часом благоговійних роздумів і потужного духовного відновлення. 
Як носії Ааронового священства, ми маємо можливість допомагати членам 
Церкви у причасному залі під час причастя мати глибокі духовні почуття. 
Наші гідність, приклад і свідчення можуть впливати на їхні переживання.

Підготуйтеся духовно

За кілька днів до початку зборів кворуму запросіть членів кворуму підготувати 
короткий навчальний план, за допомогою якого вони могли б навчати інших 
про причастя, і принести свої навчальні плани на збори кворуму. (Члени кво-
руму могли б включити це у свій план виконання програми “Обов’язок перед 
Богом” навчатися і навчати про завіти і обряди; див. Мій обов’язок перед 
Богом, сс. 18, 42 або 66).

Попросіть їх прочитати Матвій 26:26–28, разом із підходящим перекладом 
Джозефа Сміта у виносках та з Додаток до Біблії, і 3 Нефій 18:1–12, і знайти, 
яку мету обряду причастя назвав Спаситель, коли встановлював його.

Працюючи над своїми навчальними планами, вони могли б розглянути 
наступні запитання:

• Яка мета причастя? Що воно 
символізує?

• Як ми можемо завжди пам’ятати 
Спасителя?

• Як ви вважаєте, чому нам важли-
во приймати причастя щотижня?

• Що ми можемо зробити, щоб 
краще підготуватися до прийняття 
причастя?

• Як носії Ааронового священства 
представляють Спасителя під час 
рознесення причастя?

Заохочуйте членів квору-
му духовно підготуватися 
до цього уроку через 
вивчення теми причастя, 
обдумування значення 
причастя в їхньому житті 
й планування способів, 
якими вони можуть нав-
чати інших про засвоєне 
ними. Найбільш корис-
ним було б попросити їх 
підготуватися принаймні 
за тиждень заздалегідь, а 
потім зв’язатися з членами 
кворуму протягом тижня, 
аби нагадати їм про це.

Навчальний план для 
недільної школи “Як я 
можу краще усвідомлю-
вати значення причастя?” 
допомагає добре підготу-
ватися до цього уроку. Ви, 
можливо, захочете ско-
ординуватися з учителем 
Недільної школи членів 
вашого кворуму і заплану-
вати проведення вашого 
обговорення причастя піс-
ля того, як вони вивчать цю 
тему на Недільній школі.
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Проведення зборів кворуму.

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
проводить збори кворуму. Буде добре, якщо порядок денний зборів кворуму буде 
підготовлений заздалегідь.

Почніть процес навчання

Використайте одну з цих ідей або придумайте власну, щоб розпочати урок 
цього тижня:

• Запросіть членів кворуму протя-
гом кількох хвилин на початку зборів 
мовчки прочитати причасні молитви 
(див. УЗ 20:77, 79) та обміркувати 
слова улюбленого причасного гімну.

• Усім кворумом швиденько 
перегляньте принципи навчання за 

прикладом Христа, ознайомившись 
з такими уривками з Писань: 
Учення і Завіти 11:21; 12:8; 42:14. 
Заохочуйте членів кворуму 
пам’ятати про ці принципи, коли 
вони будуть ділитися сьогодні 
своїми почуттями щодо причастя.

Навчайтеся разом

Попросіть членів кворуму навчати один одного про причастя (в маленьких 
групах або усім кворумом) за підготовленими ними навчальними планами. Піс-
ля того, як вони це зроблять, попросіть їх розповісти, що вони відчули, коли 
ділилися своїми свідченнями. Чому важливо ділитися з іншими тим, про що 
ми дізнаємося?

Якщо хтось із молодих чоловіків не підготував навчальні плани, дайте їм мож-
ливість зробити це на зборах кворуму, виконавши інструкції, наведені вище під 
заголовком “Підготуйтеся духовно”. Якщо можливо, дайте кільком з ним час 
поділитися тим, про що вони дізналися.
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Запрошуйте діяти

Для того, щоб заохочувати членів кворуму ділитися тим, про що вони дізна-
лися, ви можете скористатися наступними ідеями:

• Попросіть кожного члена кво-
руму визначитися, з ким він міг 
би поділитися своїм розумінням і 
свідченням про вчення щодо прича-
стя. Наприклад, він міг би навчати 
свою сім’ю, малоактивного члена 
кворуму, клас у Товаристві Молодих 
жінок чи у Початковому товаристві, 
або сім’ї, які він відвідує як домаш-
ній вчитель. Попросіть кожного 
члена кворуму розповісти кворуму, 
кого він вибрав. Ви можете запропо-
нувати, щоб крім того, аби ділитися 
з кимось особисто, члени кворуму 
також можуть робити це через соці-
альні мережі.

• Виберіть час, коли члени квору-
му зможуть відвідати кілька сімей 
приходу і навчати їх про причастя. 

(Член єпископату або провідник 
місіонерської роботи приходу може 
допомогти вам вибрати сім’ї, для 
яких такий візит був би корисний, 
як, наприклад, новонавернені, сім’ї 
де не всі є членами Церкви, або сім’ї, 
які нерегулярно відвідують причас-
ні збори). З допомогою президента 
кворуму організуйте членів кворуму 
у напарництва і доручіть кожному 
напарництву відвідати одну із цих 
сімей. (Якщо можливо, заплануйте 
ці візити так, щоб вони проводилися 
під час заходу кворуму протягом 
тижня; подивіться відео “Ділитися 
тим, про що ми дізнаємося” на веб- 
сайті із Заходами для молоді). Якщо 
перепоною є далека відстань, членів 
кворуму можна призначити навчати 
їхні власні сім’ї.

На майбутніх зборах кворуму запросіть членів кворуму розповісти про свій досвід.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель довіряв Своїм 
учням, готував їх і давав 
їм важливу відповідаль-
ність навчати інших і 
служити людям. Які 
благословення отримають 
молоді чоловіки вашого 
кворуму, коли навчати-
муть інших того, що вони 
дізналися щодо причастя?
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Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому обряди є важливими 
в моєму житті?
Обряд—це священне, офіційне дійство, що має духовне значення. Обряди 
виконуються повноваженням священства і під проводом тих, хто має ключі 
священства. Обряди допомагають нам пам’ятати, хто ми, і нагадують нам 
про наш обов’язок перед Богом. Вони допомагають нам прийти до Христа й 
отримати вічне життя.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Чим, згідно з 
натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками, щоб допомогти їм 
зрозуміти важливість обрядів?

Матвій 3:13–17 (Хрищення Ісуса 
Христа)

Дії 19:1–6 (Павло заново христив осіб, 
яких було хрищено неправильно)

3 Нефій 11:21–26 (Ісус Христос дає 
владу христити і дає настанови 
щодо того, як це робити правильно)

Мороній 8:10–12 (Мороній навчає 
про хрищення)

УЗ 84:19–21 (Сила божественності 
явлена в обрядах священства)

Уложення віри 1:3–5 (Обряди є 
необхідними для спасіння)

Девід А. Беднар, “Завжди утри-
муйте прощення ваших грі-
хів”, Ensign або Ліягона, трав. 2016 
р., сс 59–62

Гарі Е. Стівенсон, “Ваші чотири 
хвилини”, Ensign або Ліягона, трав 
2014р., сс, 84–86

“Обряди і благословення священ-
ства”, Довідник 2: Керування Церквою 
(2010), 20.1

“Обряди”, Стійкі у вірі (2005), сс. 79–80

Відео: Віра в силу священства

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Які обряди євангелії ви 
отримали? Як ці обряди 
благословили ваше жит-
тя? Чому вони важливі 
для вас?

Які обряди отримали 
молоді чоловіки? Які 
обряди вони готуються 
отримати? Чому їм слід 
розуміти важливість 
обрядів євангелії?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Покажіть молоді ілюстрацію або 
предмет, пов’язані з уроком минулого 
тижня, і попросіть молодих чоловіків 
пояснити, як вони стосуються того 
уроку. Як вони застосували засвоєне?

• Попросіть молодих чоловіків 
перерахувати якомога більше єван-
гельських обрядів, які тільки їм спа-
дуть на думку. Потім допоможіть 
їм визначити, які обряди з цього 
списку є життєво необхідними для 

піднесення.Чому Небесний Батько 
дав нам ці обряди? Як би молоді 
чоловіки відповіли комусь, хто 
каже, що обряди не є необхідними? 
(Якщо молодим чоловікам потрібні 
ідеї, вони можуть звернутися до 
“Обряди” у Стійкі у вірі або розділу 
під назвою “Святий Дух і обряди 
священства” у виступі старійшини 
Девіда А. Беднара “Завжди утри-
муйте прощення ваших гріхів”.)

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, чому важ-
ливі обряди. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• У виступі старійшини Девіда 
А. Беднара “Завжди утримуйте 
прощення ваших гріхів”, розділ під 
назвою “Отримання й утримання 
прощення гріхів через обряди” 
описує благословення обрядів 
хрищення, рукопокладання для 
дару Святого Духа та причастя. 
Щоб допомогти молодим чолові-
кам дізнатися, як ці обряди можуть 
допомогти нам, запросіть кожного 
молодого чоловіка обрати один 
обряд та перерахувати все, що він 
дізнався про нього з цього розділу. 
Потім запросіть молодих чолові-
ків навчити решту кворуму про 
те, що вони дізналися креативним 
способом- - - можливо, використовую-
чи малюнки або граючи у гру. 

• Запросіть гостя або молодого чоло-
віка, який досяг чогось визначного, 
поділитися, які були вимоги досяг-
нення та як він їх виконав (можливо, 
отримав нагороду скаута, заслужив 
нагороду у навчанні або успішно 
пройшов прослуховування на роль 
у п’єсі). Потім запросіть молодих 
чоловіків прочитати параграф, який 
починається з “Так само” з виступу 
старійшини Гарі Е. Стівенсона “Ваші 
чотири хвилини”. Як обряди схожі 
на вимоги, якими поділився гість або 
молодий чоловік? Ви також можете 
прочитати решту виступу старійши-
ни Стівенсона, шукаючи, чого він ще 
вчить про обряди. 

Підказка для вчителя

“Готуючись навчати, 
слідкуйте за тим, щоб 
застосовувати на різних 
уроках різні методи. Це 
може бути використання, 
наприклад, простого або 
різнокольорового плаката 
чи настінної таблиці на 
одному уроці і перелі-
ку запитань, написаних 
на дошці,- - - на іншому” 
(Навчати- - - немає покликан-
ня величнішого [2000], с. 89).
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• Запропонуйте молодим чолові-
кам подивитися відео “Віра в силу 
священства”. Нехай вони напи-
шуть на дошці список згаданих 
там обрядів і благословення, які ми 
отримуємо від участі в кожному з 
цих обрядів. Запропонуйте молоді 
поділитися досвідом, коли вони 
отримували один з цих обрядів, чи 
були свідками того, як його отриму-
вав хтось (або інших обрядів таких, 
як батьківське благословення чи бла-
гословення зцілення). Як цей досвід 
благословив і зміцнив їх?

• Перегляньте усім кворумом пере-
лік чотирьох вимог для виконання 
обрядів у розділі 20.1 Довідника 2. 
Попросіть молодих чоловіків про-
читати 3 Нефій 11:21- - 26 і знайти, як 
ці вимоги задовольняються в даному 
Спасителем описанні хрищення. 
Як спосіб їхнього прислуговування 
причастя відповідає цим чотирьом 
вимогам? Що станеться, якщо обряд 
виконується без дотримання цих 
вимог? Запитайте молодих чоло-
віків, чому важливо знати про ці 
вимоги, коли вони готуються навча-
ти інших про обряди.

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, що вони навчають когось, хто 
є іншого віросповідання, про хрищен-
ня, а він, чи вона, каже: “Мене вже 
було хрищено в моїй церкві”. Як би 
молоді чоловіки тактовно допомогли 
цій людині зрозуміти, чому їй або 
йому слід христитися знову? Якими 
уривками з Писань чи яким досві-
дом вони б поділилися? Ви можете 
поділитися з ними переліком вимог у 
розділі 20.1Довідника 2; Матвій 3:13–17; 
Дії 19:1–6; 3 Нефій 11:21–26; Мороній 
8:10–12. Якщо можливо, запросіть місі-
онерів повного дня розповісти членам 
кворуму, як вони пояснюють важли-
вість обрядів зацікавленим Церквою 
(спочатку отримайте дозвіл єпископа).

• Поділіться з кворумом наступ-
ним висловом Президента Спен-
сера В. Кімбола: “Обряди служать 
нагадуванням. Це справжня мета 
причастя- - - не дати нам забути, 
допомогти нам пам’ятати” (Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], с. 112). Попросіть 
молодих чоловіків перелічити 
обряди євангелії (як ті, що вказані 
на сс. 79–80 довідника Стійкі у вірі) 
й обговоріть, про що кожен з цих 
обрядів допомагає нам пам’ятати.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, наскільки важливими є обряди? Які вони мають почуття 
або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приділи-
ти більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями про 
обряди євангелії.

• Провести коротке обговорення того, 
як вони мають духовно підготуватися 
до виконання священних обрядів.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив тих, 
кого навчав, і молився за 
них (див. Іван 17). Як ви 
можете виявити любов до 
молодих чоловіків вашого 
кворуму і підтримати їх?
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Уривок з пункту “Загальні інструкції”, Довідник 2: 
Керування Церквою (2010), 20.1

20.1 Загальні інструкції

Обряд є священною дією, такою, як хрищення, що 
виконується повноваженням священства. Обряди 
хрищення, конфірмації, висвячення у Мелхи-
седекове священство (для чоловіків) і храмовий 
ендаумент та храмове запечатування необхідні 
для піднесення всіх підзвітних людей. Їх назива-
ють спасительними обрядами. Під час отримання 
кожного зі спасительних обрядів, одержувач 
укладає завіти з Богом.

Для виконання спасительних обрядів потрібен 
дозвіл провідника священства, який тримає від-
повідні ключі або діє під керівництвом особи, яка 
тримає ці ключі. Такий дозвіл також вимагається 
для надання імені і благословення дитини, освя-
чення могили, надання патріаршого благосло-
вення та підготовки, благословення і рознесення 
причастя. Носії Мелхиседекового священства 
можуть освячувати олію, благословляти хворих, 
давати батьківські благословення та інші благосло-
вення втішення і поради без отримання спершу 
дозволу від провідника священства.

Брати, які виконують обряди і надають благо-
словення, повинні готувати себе, живучи гідно й 
намагаючись отримати скерування Святого Духа. 
Вони мають виконувати кожний обряд або давати 
благословення з достоїнством та пересвідчуватися 
в тому, що дотримані наступні вимоги:

1. Вони мають виконуватися в ім’я Ісуса Христа.

2. Вони мають виконуватися повноваженням 
священства.

3. Вони мають виконуватися відповідно до всіх 
необхідних процедур, таких як: використання 
певних слів чи освяченої олії.

4. На їх виконання отримано дозвіл від головую-
чого провідника, який тримає відповідні ключі 
(як правило, єпископа або президента колу), 
якщо необхідно, відповідно до інструкцій у цьо-
му розділі.

Провідник священства, який наглядає за виконан-
ням обряду чи наданням благословення, має пере-
свідчитися в тому, що людина, яка виконує його, 
має необхідне повноваження священства, є гідною 
та знає і дотримується відповідних процедур. 
Провідники також прагнуть зробити обряд чи 
благословення благоговійною і духовною подією.
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ЛИПЕНЬ: ОБРЯДИ І ЗАВІТИ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому завіти є важливими в 
моєму житті?
Ми укладаємо завіти, коли отримуємо такі обряди, як хрищення, висвя-
чення у священство і храмові обряди. Завіт—це священна угода між Богом і 
Його дітьми. Бог встановлює певні умови й обіцяє благословляти нас, коли 
ми ці умови виконуємо. Укладання і дотримання завітів робить нас гідними 
отримання обіцяних Богом благословень. Коли ми вибираємо не дотриму-
ватися завітів, ми не можемо отримати благословення. Наші завіти скерову-
ють нас у нашому виборі і допомагають нам протистояти спокусі.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Як ви можете 
допомогти молодим чоловікам мати бажання укладати завіти і дотримува-
тися їх?

Вихід 19:5; УЗ 35:24; 90:24 (Благо-
словення приходять тоді, коли ми 
дотримуємося завітів)

Мосія 5; Алма 46:10–37 (Приклади 
людей з Книги Мормона, які укла-
дали завіти і дотримувалися їх)

УЗ 82:10 (Господь зобов’язаний, коли 
ми слухаємося)

Рассел М. Нельсон, “Завіти”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2011, сс. 86–89

Джеффрі Р. Холланд, “ Дотриман-
ня завітів: послання тим, хто буде 
служити на місії”, New Era, Jan. 2012, 
2–5 або Ліягона, січ. 2012, сс. 48–51

Д. Тодд Крістофферсон, “Сила заві-
тів”, Ensign або Ліягона, трав. 2009, 
сс. 19–23

“Завіт”, Стійкі у вірі (2005), сс. 50–51

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Як вас благословило 
укладання і дотримання 
завітів? Чи можете ви 
пригадати якийсь випа-
док, коли ваші завіти ске-
ровували вас у прийнятті 
якогось рішення?

Як ви можете допомог-
ти молодим чоловікам 
краще зрозуміти завіти, 
які вони уклали й укла-
дуть в майбутньому? Як 
усвідомлення суті і важ-
ливості завітів заохотить 
молодих чоловіків жити 
більш праведно?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
згадати попередній урок і по черзі 
одним реченням назвати те, про що 
вони дізналися з того уроку. Як вони 
застосували засвоєне?

• Попросіть когось із молодих 
чоловіків вийти й стати перед 
класом. Продемонструйте, що таке 
завіт, пообіцявши йому щось просте 
взамін за просту дію з його боку 
(наприклад, пообіцяйте дати йому 
невелику нагороду за те, що він 

напам’ять розкаже одне уложення 
віри). Дайте можливість молодо-
му чоловіку виконати його дію, 
якщо він захоче, і також виконайте 
своє обіцяння. Допоможіть моло-
дим людям дати визначення сло-
ву завіт (див. третій абзац виступу 
президента Рассела М. Нельсона 
“Завіти”) і попросіть їх пояснити, 
чим цей приклад схожий на завіти, 
які ми укладаємо з Богом, і чим він 
відрізняється.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, чому ми 
укладаємо завіти. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
робити це в рамках виконання свого 
плану “Обов’язок перед Богом”—
дізнаватися й навчати про завіти й 
обряди (див. “Розумій вчення”, сс. 
18, 42 або 66).

• Запропонуйте молодим чолові-
кам уявити, що вони намагаються 
допомогти другові з іншої віри 
зрозуміти, що таке завіти. Попро-
сіть їх опрацювати тему “Завіти” 
в довіднику Стійкі у вірі або поси-
лання на Писання, вказані в цьому 
навчальному плані і підготуватися 
пояснити своєму другові, що таке 
завіти. Попросіть їх розіграти сцен-
ку навчання в ролях. Попросіть їх 

включити в їхні пояснення причини, 
чому завіти є для них важливими.

• Попросіть молодих чоловіків само-
стійно дослідити Мосія 5 і відмітити 
слова чи фрази стосовно укладання 
і дотримання завітів, які їх вразили. 
Попросіть їх написати знайдене на 
дошці. Напишіть на дошці: “Дотри-
мання моїх завітів важливе для мене, 
оскільки __________”. Попросіть 
кожного молодого чоловіка закінчи-
ти це речення.

• Покажіть ілюстрацію, де полко-
водець Мороній піднімає гасло волі 
(див. Альбом Євангелія в мистецтві, 
с. 79). Попросіть молодих чоловіків 
звернути увагу на якісь деталі цього 
зображення і коротко переказати 

Підказка для вчителя

“Ви можете показати, що 
слухаєте, виявляючи інте-
рес. Ви можете дивитися 
на того, хто говорить, а не 
в матеріали свого уроку 
чи ще на щось у кімнаті. 
Ви можете підбадьорити 
тих, хто говорить, закін-
чити його чи її думку, 
при цьому не перебиваю-
чи їх. Ви можете уникати 
того, щоб квапливо пере-
ходити на розмови, під 
час яких даєте поради чи 
оцінки” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 66).
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зображену там історію (див. Алма 
46:10–37). Які завіти уклали нефій-
ці (див. вірші 20–22)? Чому народ 
обрав укласти ці завіти, попри 
небезпеку, яка їм загрожувала? Як 
їхній завіт вплинув на результат 
битви? Попросіть молодих чоловіків 
перелічити укладені ними завіти. Як 
ці завіти допомагають нам долати 
виклики і спокуси?

• Усім кворумом прочитайте, перег-
ляньте або прослухайте історію з 
першої частини виступу старійшини 
Д. Тодда Крістофферсона “Сила заві-
тів”. Як завіти Памели допомогли їй 
справитися з її трагедією? Призначте 
кожному молодому чоловікові про-
читати один із решти розділів висту-
пу і знайти відповіді на запитання: 
“Як мої завіти можуть мене зміцнити 
і захистити?” Попросіть молодих 

чоловіків поділитися знайденим. 
Попросіть їх обговорити конкретні 
ситуації, в яких вони можуть опини-
тися протягом наступного тижня і в 
яких вони зможуть знайти зміцнення 
чи захист у своїх завітах.

• Напишіть на дошці слова “Завіти” 
і “Місіонерська робота”. Попро-
сіть молодих чоловіків прочитати 
розділ статті Джеффрі Р. Холланда 
“Дотримання завітів: послання тим, 
хто буде служити на місії”. Попро-
сіть їх знайти зв’язок між завітами і 
місіонерською роботою. Попросіть 
молодих чоловіків поділитися один 
з одним тим, що вони дізналися з 
послання старійшини Холланда. Як 
його порада впливає на те, що вони 
робитимуть, коли готуватимуться 
до служіння на місії повного дня?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють, що таке завіти? Що вони відчувають, або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися, що для нього озна-
чає—укласти завіт.

• Запросити інших членів квору-
му поділитися їхніми враженнями 
стосовно того, що вони дізналися, з 
членом сім’ї.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх послідовників 
застосовувати віру і діяти 
на основі істин, яким 
Він навчав (див. Лука 
18:18–25). Як ви можете 
допомогти викликати 
у молодих чоловіків 
бажання брати участь в 
обрядах, укладати завіти 
і шанувати свої завіти 
праведними вчинками?
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Уривок з виступу Д. Тодда Крістофферсона, “Сила 
завітів”, Ensign або Ліягона, трав. 2009, сс. 19–23

15 серпня 2007 року у Перу стався сильний земле-
трус, який майже повністю зруйнував прибереж-
ні міста Піско і Чинчу. Разом з іншими членами 
Церкви і провідниками Венсеслао Конде, пре-
зидент філії Балконсіто у Чинчі, негайно почав 
допомагати тим, чиї домівки були пошкоджені.

Через чотири дні після землетрусу старійшина 
Маркус Б. Неш, сімдесятник, був у Чинчі, узгод-
жуючи зусилля з надання допомоги, і зустрівся 
там з президентом Конде. Під час їхньої розмови 
про спустошення, яке тут сталося, і про зусилля, 
докладені для допомоги потерпілим, підійшла 
дружина президента Конде, Памела, зі своєю 
маленькою дитиною на руках. Старійшина Неш 
запитав Памелу про її дітей. З посмішкою на 
обличчі вона відповіла, що, дякувати Богу, з ними 
усе гаразд і вони в безпеці. Він запитав про буди-
нок сім’ї Конде.

“Його зруйновано”,—відповіла вона просто.

“А як же всі ваші речі?”,—запитав він.

“Усе поховано під уламками будинку”,—відповіла 
сестра Конде.

“А все ж,—зауважив старійшина Неш,—під час 
нашої розмови ви посміхаєтесь”.

“Так,—сказала вона.—Я молилася і відчуваю 
спокій. Ми знаємо, що у нас є все, що нам тре-
ба. Ми маємо одне одного, з нами наші діти, ми 
запечатані у храмі, у нас є ця чудова Церква і у 
нас є Господь. За допомогою Господа ми зможемо 
відбудуватися”.

 “Завіт”, Стійкі у вірі (2005), с. 50

Завіт—це священна угода між Богом і людиною 
або групою людей. Бог встановлює певні умови й 
обіцяє благословляти нас, коли ми ці вимоги задо-
вольняємо. Якщо ми вибираємо не виконувати 
завіти, то не можемо розраховувати і на благосло-
вення, і часом страждаємо від покарання через 
свій непослух.

Усі спасительні обряди священства супроводжу-
ються завітами. Наприклад, ви вступаєте в завіт, 
коли вас христять, і поновлюєте цей завіт кожного 
разу, як приймаєте причастя (див. Мосія 18:8–10; 
УЗ 20:37, 77, 79). Якщо ви отримали Мелхиседеко-
ве священство, то склали клятву і завіт священства 
(див. УЗ 84:33–44). Храмовий ендаумент і обряд 
запечатування також включають священні завіти.

Завжди пам’ятайте і шануйте завіти, які складаєте 
з Господом. Тоді ви не потребуватимете нака-
зів в усьому, що робите (див. УЗ 58:26–28). Вас 
надихатиме Святий Дух, і поведінка, подібна до 
Христової, буде частиною вашого характеру. Як 
Господь пообіцяв, ти “отримаєш одкровення за 
одкровенням, знання за знанням, щоб ти міг знати 
таємниці і мирні речі—те, що приносить радість, 
те, що приносить життя вічне” (УЗ 42:61). Вашою 
найбільшою надією має бути радість освячення, 
яке надходить з цього божественного керівництва; 
вашим найбільшим страхом має бути втрата цих 
благословень.

Додаткові посилання: Єремія 31:31–34; Мосія 5; 
Мороній 10:33; УЗ 82:10; 97:8; 98:13–15
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ЛИПЕНЬ: ОБРЯДИ І ЗАВІТИ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Які завіти я уклав під час 
хрищення?
Коли ми охристилися, ми увійшли в завіт з Богом. Ми пообіцяли взяти на 
себе ім’я Ісуса Христа, дотримуватися Його заповідей і служити Йому 
до кінця. Небесний Батько пообіцяв нам відпущення наших гріхів і, через 
обряд конфірмації, дар Святого Духа. Ми поновлюємо цей завіт щоразу, 
коли приймаємо причастя.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали допоможуть молодим чоловікам 
пам’ятати і дотримуватися своїх завітів, укладених при хрищенні?

Іван 3:5; 2 Нефій 31:4–13, 17 (Хри-
щення є необхідним для вічного 
спасіння)

Мосія 18:8–10; УЗ 20:37 (Зобов’язан-
ня, які ми беремо на себе під час 
хрищення)

Уго Монтойя, “Не зважай на випро-
бування та спокуси- - - допомога вже 
поруч”, Ensign або Ліягона, лист. 
2015, сс. 53–55

Роберт Д. Хейлз, “Завіт хрищення: 
бути в Царстві та від Царства”, Лія-
гона, січ. 2001, сс. 6–9

Керол М. Стівенс, “У нас є велика 
причина радіти”, Ensign або Ліяго-
на, лист. 2013, сс. 115- - 116

“Ваші завіти, укладені при хрищен-
ні”, “Обіцяні благословення хрищен-
ня”, Стійкі у вірі (2005), сс. 174–177

Відео: “Той самий Джерсі”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви пам’ятаєте про 
своє хрищення? Як ваші 
христильні завіти позна-
чилися на вашому житті?

Як би ви могли допомог-
ти молодим чоловікам 
краще зрозуміти їхні 
христильні завіти? Як 
ви можете допомогти їм 
зміцнити їхнє зобов’язан-
ня дотримуватися цих 
завітів?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного члена кворуму 
закінчити наступне речення: Засво-
єне мною на минулому уроці було 
для мене важливим, бо ___________. 
Як вони застосували засвоєне?

• Покажіть зображення хрищення 
(як, наприклад, з Альбому Євангелія 
в мистецтві, сс. 103–104). Поділіться 
деякими спогадами про день сво-
го хрищення, не оминувши ваші 

почуття. Запропонуйте молодим 
чоловікам поділитися тим, як вони 
брали участь у хрищенні або спосте-
рігали за цим обрядом. Попросіть їх 
перелічити на дошці завіти, які вони 
уклали, коли христилися. Попросіть 
їх додавати під час уроку до цього 
переліку нові пункти по мірі того, 
як вони будуть дізнаватися більше 
про свої завіти хрищення.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти завіти, які 
вони уклали під час хрищення. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Mосія 18:8–10. Що вони 
дізналися про те, як ми обіцяємо 
ставитися до інших, коли христимо-
ся? Щоб допомогти молодим чолові-
кам дізнатися, як ми носимо тягарі 
один одного, розділіть їх на групи і 
доручіть кожній групі опрацювати 
розділ з виступу старійшини Уго 
Монтойї “Не зважай на випробу-
вання та спокуси- - - допомога вже 
поруч”. Попросіть кожну групу 
поділитися з класом тим, про що 
вони дізналися. Кожна група може 
зробити плакат з тим, що вони 
засвоїли, поділитися особистим 
досвідом, якщо це прийнятно, або 
навести історії з Писань, які допома-
гають навчати цього принципу.

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він може 
робити це в рамках виконання свого 
плану “Обов’язок перед Богом”—
дізнаватися й навчати про завіти й 
обряди (див. “Розумій вчення”, сс. 
18, 42 або 66).

• Запросіть молодих чоловіків опра-
цювати уривки з Писань, вказані в 
цьому навчальному плані. Попросіть 
їх відмітити, які обіцяння ми робимо 
під час хрищення і напишіть їхні 
знахідки на дошці. Як ми виконує-
мо ці обіцяння? Попросіть молодих 
чоловіків назвати людей, які є при-
кладом у виконанні обіцянь, записа-
них на дошці (включаючи людей з 
Писань). Як виконання цих обіцянь 
благословило молодих чоловіків?

Підказка для вчителя

“Чудові вчителі не вважа-
ють прогрес у навчанні 
і зростанні учнів своєю 
заслугою. Подібно до 
городників, які засаджу-
ють землю і піклуються 
про врожай, вони намага-
ються створити найкра-
щі умови для навчання. 
Потім вони дякують Бого-
ві, коли бачать розвиток 
тих, кого навчають” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 62).
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• Запросіть молодих чоловіків 
прочитати “Ваші завіти, укладені 
при хрищенні”, в путівнику Стій-
кі у вірі, і знайти обіцяння, які ми 
даємо, коли христимося. Запросіть 
молодих чоловіків подивитися відео-
фільм: “Той самий Джерсі” або про-
читати історію на початку виступу 
Керол М. Стівенс “У нас є велика 
причина радіти”. Попросіть їх знай-
ти приклади людей, які шанують 
свої завіти, укладені при хрищенні. 
Дайте членам кворуму час, щоб 
поділитися тим, що вони дізналися. 
Попросіть президента кворуму про-
вести обговорення про те, як вони 
можуть більш повно дотримуватися 
своїх завітів, укладених при хрищен-
ні, в усі часи і скрізь.

• Покажіть зображення хрищення 
Спасителя (див. Альбом Євангелія в 
мистецтві, с. 35), і попросіть члена 
кворуму прочитати 2 Нефій 31:4–

10. Попросіть молодих чоловіків 
поділитися прикладами з Писань, 
які змальовують, як Ісус Христос 
виконував Свій завіт з Батьком (для 
того, щоб згадати ці приклади, вони 
можуть переглянути ілюстрації 
в Альбомі Євангелія в мистецтві, 
сс. 36–48). Попросіть їх розповісти 
про ситуації, коли вони намагалися 
наслідувати приклад Спасителя.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати три абзаци з виступу 
старійшини Роберта Д. Хейлза “Завіт 
хрищення: бути в Царстві та від Цар-
ства”, починаючи зі слів: “При хри-
щенні ми складаємо завіт з нашим 
Небесним Батьком”. Попросіть їх 
знайти завіти, які ми укладаємо, 
коли христимося, і написати на дош-
ці те, що вони знайшли. Як хрищення 
має змінювати наше життя? Як воно 
змінило життя молодих чоловіків?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють свої завіти, укладені під час хрищення? Що вони від-
чувають, або якими є їхні враження? Чи виникли в них якісь нові запитання? 
Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
щодо того, як дотримання його 
завіту хрищення допомагає йому 
шанувати священство.

• Запропонувати членам кворуму 
перевірити своє життя, щоб визна-
чити, чи є щось таке, що їм слід 
припинити робити, або навпаки, 
почати робити, аби стати більш вір-
ними своїм завітам хрищення.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель готувався нав-
чати, молячись наодинці 
і постячись. У ці моменти 
усамітнення Він прагнув 
отримати провід Сво-
го Батька (див. 3 Нефій 
19:19–23). Як ви будете 
наслідувати приклад Спа-
сителя, готуючись навча-
ти молодих чоловіків?
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Обрані матеріали

“Хрищення”, Стійкі у вірі (2005), cc. 172–177

Коли вас охристили, ви увійшли в завіт з Богом. 
Ви пообіцяли взяти на себе ім’я Ісуса Христа, 
виконувати Його заповіді і служити Йому до кін-
ця (див. Мосія 18:8–10; УЗ 20:37). Ви поновлюєте 
цей завіт щоразу, коли приймаєте причастя (див. 
УЗ 20:77, 79).

Взяти на себе ім’я Ісуса Христа. Коли ви берете 
на себе ім’я Ісуса Христа, ви бачите себе тим, хто 
належить Йому. Ви ставите Його на перше місце 
у своєму житті та Його роботу. Ви шукаєте того, 
чого хоче Він, а не того, чого хочете ви, або чого 
вас навчає хотіти світ.

У Книзі Мормона цар Веніямин пояснює, чому 
важливо брати на себе ім’я Спасителя:

“Не дано ніякого іншого імені, через яке прихо-
дить спасіння; отже, я б хотів, щоб ви взяли на себе 
ім’я Христа, усі ви, хто увійшов у завіт з Богом, що 
ви будете послушними до кінця свого життя.

І станеться так, що хто б не зробив це, той стане 
праворуч від Бога, бо він знатиме ім’я, яким його 
називають; бо його називатимуть ім’ям Христа.

І ось станеться, що того, хто не візьме на себе ім’я 
Христа, мусять називати якимось іншим іменем; 
отже, той опиниться ліворуч від Бога” (Мосія 5:8–10).

Виконувати заповіді. Ваш завіт хрищення є зобо-
в’язанням прийти у Царство Бога, відділяючи 
себе від світу і стаючи свідком Бога “в усі часи і в 
усьому, і в усіх місцях” (Мосія 18:9). Ваші зусилля 
стати свідком Бога включають усе, що ви робите 
і кажете. Намагайтеся завжди пам’ятати і вико-
нувати заповіді Господа. Зберігайте ваші думки, 
мову і вчинки чистими. Коли ви прагнете таких 
розваг, як кіно, телебачення, Інтернет, музика, 
книжки, журнали і газети, уважно слідкуйте за 
тим, щоб слухати і читати тільки те, що підно-
сить. Одягайтеся скромно. Вибирайте друзів, які 
заохочують вас досягати ваші вічні цілі. Стійте 
осторонь від розпусти, порнографії, азартних 
ігор, тютюну, алкоголю і заборонених ліків. Будь-
те гідними увійти до храму.

Служити Господу. Заповідь відділити себе від 
речей світу не означає, що ви повинні ізолюватися 
від інших. Частиною завіту хрищення є служіння 
Господові, і ви служитимете Йому найкращим 
чином, коли будете служити своїм ближнім. Коли 
пророк Алма навчав щодо завіту хрищення, він 
сказав, що ми маємо “бажа[ти] нести тягарі один 
одного, так щоб вони були легшими” і “бажа[ти] 
сумувати з тими, хто сумує . . . і співчувати тим, хто 
потребує співчуття” (Мосія 18:8–9). Будьте до всіх 
людей люб’язними і шанобливими, наслідуючи у 
своєму ставленні до інших приклад Ісуса Христа.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Керол М. Стівенс, “У нас є велика 
причина радіти”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

Коли помер мій свекор, наша сім’я зібралася 
разом, щоб привітати тих людей, які прийшли 
висловити свою повагу. Весь вечір, що ми були 
з сім’єю та друзями, я часто помічала нашого 
10-річного онука, Портера, який стояв біля моєї 
свекрухи—своєї “бабуні”. Іноді він стояв позаду, 
спостерігаючи за нею. А раз я помітила його руку 
в її долоні. Я дивилася, як він гладив її руки, по-
дитячому обіймав її і стояв з нею поруч.

Протягом кількох днів після того вечора ця кар-
тина не йшла у мене з голови. Я мала спонукання 
надіслати Портеру листа, в якому хотіла описа-
ти все, що я помітила. Я відправила йому листа 
електронною поштою і сказала йому, що я поба-
чила і відчувала. Я нагадала Портерові про завіти, 
що він уклав, коли прийняв хрищення, цитуючи 
Алму, в книзі Мосії, розділі 18:

“І ось, оскільки ви жадаєте прийти до кошари 
Бога і називатися Його народом, і бажаєте нести 
тягарі один одного, так, щоб вони були легшими;

Так, і бажаєте сумувати з тими, хто сумує; так, 
і співчувати тим, хто потребує співчуття, і бути 
свідками Бога в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, 
де ви можете бути, аж до самої смерті, . . . щоб ви 
могли мати вічне життя—

. . . Якщо це є бажанням ваших сердець, то що ви 
маєте проти того, щоб бути хрищеними в ім’я 

Господа, як свідчення того перед Ним, що ви 
увійшли в завіт з Ним, що ви будете служити Йому 
і виконувати Його заповіді, щоб Він міг пролити 
Свій Дух більш рясно на вас?” [Moсія 18:8–10].

Я пояснила Портеру, що Алма навчав, що ті, хто 
хоче охриститися, мають бути готовими служи-
ти Господу, служачи іншим —все своє життя! Я 
сказала: “Я не знаю, якщо ти усвідомлюєш це, але 
те, як ти виказував любов і турботу про бабусю, і 
було дотриманням твоїх завітів. Ми дотримуємося 
наших завітів щодня, будучи добрими, виказую-
чи любов і піклуючись одне про одного. Я просто 
хотіла, щоб ти знав, як я пишаюся тобою за те, що 
ти виконуєш завіти! Дотримуючись завіту, що ти 
уклав при хрищенні, ти будеш готовим для висвя-
чення у священство. Цей додатковий завіт дасть 
тобі більше можливостей, щоб благословляти і 
служити іншим, і допоможе тобі підготуватися до 
завітів, що ти укладеш у храмі. Дякую тобі за такий 
хороший приклад для мене! Дякую тобі за те, що ти 
показав мені, що таке дотримуватися завітів!”

Портер відповів: “Бабусю, дякую за листа. Коли я 
обіймав бабуню, я не знав, що я дотримуюсь своїх 
завітів, але я відчував тепло в моєму серці і мав 
дійсно гарні почуття. Я знаю, що то був Святий 
Дух у моєму серці”.

Я також відчула тепло в своєму серці, коли зрозу-
міла, що Портер пов’язав дотримання своїх завітів 
з обіцянням “щоб Його Дух міг завжди бути з 
[нами]” [Учення і Завіти 20:77]—обіцяння, що стало 
можливим завдяки отриманню дару Святого Духа.
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ЛИПЕНЬ: ОБРЯДИ І ЗАВІТИ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я отримую дар Святого Духа?
Після того, як ми охристилися, ми отримуємо обряд конфірмації. Під час 
виконання цього обряду нам кажуть: “Прийми Святого Духа”. Це означає, 
що Святий Дух може бути нашим постійним напарником, якщо ми будемо 
цього бажати, запросимо Його присутність у наше життя і будемо вірно 
дотримуватися завітів.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та виступи допоможуть молодим чоловікам зрозуміти, 
як дар Святого Духа допоможе їм і благословить їх протягом їхнього життя?

Дії 8:14–17; УЗ 33:15; Уложення віри 
1:4 (Дар Святого Духа надається 
через рукопокладання)

1 Нефій 2:9–20 (Приклад сприйнят-
ливості Нефія до Святого Духа)

1 Нефій 15:1–11 (Непослух заповідям 
заважає нам отримати Святого Духа)

1 Нефій 16:14–29; 18:8–22; Алма 
37:38–46 (Приклад Ліягони)

УЗ 20:77 (Приймаючи причастя, ми 
поновлюємо наші завіти і можемо 
завжди мати з нами Духа)

УЗ 121:45–46 (Якщо ми доброчес-
ні і милосердні, Святий Дух буде 
нашим постійним супутником)

Генрі Б. Айрінг, “Святий Дух, як 
ваш напарник”, Ensign або Ліяго-
на, лист. 2015, сс. 104–107

Девід А. Беднар, “Отримання Свя-
того Духа”, Ensign або Ліягона, лист. 
2010, сс. 94–97

“Дар Святого Духа”, Стійкі у вірі 
(2005), сс. 125–126

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Як дар Святого Духа 
утішав вас або допомагав 
вам особисто? Коли ви 
відчували себе найближ-
че до Духа? Яким духов-
ним досвідом ви б могли 
поділитися з молодими 
чоловіками?

Чи були у молодих 
чоловіків якісь випадки, 
пов’язані з даром Свято-
го Духа? Чи розуміють 
вони, що їм потрібно 
робити для того, аби бути 
гідними напарництва 
Святого Духа?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Запропонуйте молодим чоловікам 
поділитися якоюсь подією минулого 
тижня, яка пов’язана з попереднім 
уроком.

• Попросіть молодих чоловіків 
згадати, коли вони останнього разу 

бачили, як людину конфірмували 
в члени Церкви. Які слова промов-
лялися під час цього обряду? Що 
означають слова: “Прийми Святого 
Духа”? Запросіть молодих чоловіків 
і далі на уроці продовжувати обду-
мувати це запитання.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти, як отрима-
ти Святого Духа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
опрацювати виступ старійшини 
Генрі Б. Айрінга “Святий Дух, як 
ваш напарник” і пошукати твер-
дження, які допоможуть їм зрозу-
міти, як вони можуть частіше мати 
супровід Святого Духа. Заохочуйте 
їх подумати про те, чому нам потрі-
бен супровід Святого Духа і як нам 
слід реагувати, коли ми відчуваємо 
Його підказки. Як те, що молоді 
чоловіки бачать, думають і роблять 
щодня, впливає на їх здатність відчу-
вати Духа? Попросіть їх подумати 
про зміни, які їм треба зробити в 
їхньому житті. Попросіть їх поділи-
тися деякими своїми думками, якщо 
їм це буде зручно.

• Попросіть молодих чоловіків 
самостійно прочитати 1 Нефій 
2:9–19 і 1 Нефій 15:1–11. Попросіть 
одну половину кворуму знайти й 
обговорити, що робив Нефій, аби 
отримати Святого Духа. Попросіть 

іншу половину знайти й обговори-
ти, що робили Ламан та Лемуїл, що 
заважало їм отримати Святого Духа. 
Попросіть їх написати знайдені від-
повіді на дошці. Що молоді чоловіки 
дізнаються з цих прикладів такого, 
що допоможе їм отримати Святого 
Духа в їхньому житті?

• Прослідкуйте за тим, щоб у 
кожного молодого чоловіка була 
брошура Заради зміцнення молоді. 
Запропонуйте кожному молодому 
чоловікові вибрати один з розділів 
брошури Заради зміцнення молоді, 
прочитати його і відмітити, що вони 
мають робити і чого не повинні 
робити, якщо бажають отримати 
Святого Духа. Попросіть їх поді-
литися тим, що вони дізналися з 
прочитаного про Святого Духа. Як 
це допоможе їм отримати Святого 
Духа в їхньому житті?

• Усім кворумом прочитайте три 
останні абзаци розділу, який  

Підказка для вчителя

“Святий Дух може 
підказати одному або 
кільком з тих, кого ви 
навчаєте, висловити дум-
ки, які потрібно почути 
іншим. Будьте відкриті 
до отримуваних вами 
підказувань звертатися із 
запитаннями до якихось 
певних людей. Ви навіть 
можете мати таке від-
чуття, що вам потрібно 
попросити висловити 
свою точку зору саме ту 
людину, яка й не вияв-
ляє особливого бажання 
зробити це” (Навчати—
немає покликання величні-
шого, [2000], с. 63).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель пообіцяв Своїм 
давнім Апостолам: “Я 
не кину вас сиротами” 
(Іван 14:18). Святий Дух 
може навчати, скеро-
вувати й утішати вас у 
вашому покликанні. Що 
ви можете робити, щоб 
отримати Його вплив на 
ваше життя?

називається “Дар Святого Духа” у 
виступі старійшини Девіда А. Бед-
нара “Отримання Святого Духа”. 
Попросіть члена кворуму підсумува-
ти головну думку старійшини Бед-
нара. Доручіть кожному молодому 
чоловікові прочитати один з трьох 
наступних розділів виступу, шукаю-
чи відповіді на такі запитання: Як ми 
стаємо гідними супроводу Свято-
го Духа? Що може заважати нам 
відчувати Святого Духа? Попросіть 
їх поділитися знайденим і тим, що 
вони планують робити, аби викона-
ти пораду старійшини Беднара.

• Покажіть ілюстрацію із зобра-
женням Легія та Ліягони (див. Аль-
бом Євангелія в мистецтві, с. 68) і 
попросіть молодих чоловіків поділи-
тися тим, що їм відомо про Ліягону. 
Попросіть одну половину кворуму 
прочитати 1 Нефій 16:14–29, а іншу 
половину— 1 Нефій 18:8–22. Попро-
сіть їх знайти відповіді на наступне 
запитання: “Чим Ліягона подібна до 
Святого Духа?” Запросіть їх поділи-
тися своїми думками. Що ці молоді 
чоловіки дізнаються з досвіду сім’ї 
Легія, що допоможе їм отримати 
Святого Духа? Під час обговорення 
прочитайте разом Алма 37:38–46.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, що таке отримати Святого Духа? Що вони відчувають, 
або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити членів кворуму про-
читати під час їхнього особистого 
вивчення уривок Учення і Завіти 
121:45–46 і потім поділитися під 
час майбутніх зборів кворуму тим, 
що вони дізналися з цих віршів про 
отримання Святого Духа.

• Попросити членів кворуму поду-
мати про одну річ, яку вони зроблять 
на цьому тижні, щоб бути більш 
гідними супроводу Святого Духа. 
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Девіда А. Беднара “Отримання 
Святого Духа”, Ensign або Ліягона, лист. 2010, с. 95

Обряд конфірмації нового члена Церкви та надан-
ня йому дару Святого Духа є водночас і простим, 
і глибоким за змістом. Гідні носії Мелхиседеково-
го священства кладуть свої руки на голову люди-
ни і називають її на ім’я. Потім повноваженням 
святого священства і в ім’я Спасителя людину кон-
фірмують у члени Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів і вимовляється така важлива фраза: 
“Прийми Духа Святого”.

Через простоту цього обряду ми можемо недооці-
нювати його значущість. Ці три слова- - - “Прийми 
Духа Святого”- - - є не просто пасивним проголо-
шенням; ні, вони передають припис священства- 
- - владний наказ діяти, а не бути під дією (див. 2 
Нефій 2:26). Святий Дух не стане діяти в нашому 

житті лише тому, що на нашу голову були покла-
дені руки і були сказані ці три важливі слова. Коли 
для нас виконується цей обряд, кожний з нас при-
ймає на себе священну й постійну відповідальність 
прагнути, шукати, працювати і жити так, щоб ми 
справді “отримали Святого Духа” і духовні дари, 
що Його супроводжують. “Бо яка користь людині 
від дару, який дарується їй, якщо вона не приймає 
дар? Ось, вона не радіє ні від того, що дається їй, ні 
тому, хто є подавцем дару” (УЗ 88:33).

Що ми повинні робити, аби цей владний наказ- - - 
прагнути напарництва третього члена Божества- 
- - постійно реалізовувався? Ось мої пропозиції: 
нам потрібно (1) мати щире бажання отримати 
Святий Дух; (2) належним чином запрошувати 
Святий Дух у своє життя; і (3) чесно виконувати 
Божі заповіді.
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ЛИПЕНЬ: ОБРЯДИ І ЗАВІТИ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому важливі храмові обряди?
Храмові обряди ведуть до найбільших благословень, доступних дітям 
Небесного Батька. Ці обряди готують нас до вічного життя з Небесним 
Батьком і з нашими сім’ями після цього життя. Вони благословляють нас 
духовною силою і спрямуванням під час смертного життя. У храмі ми 
також можемо виконувати найнеобхідніші обряди за наших предків, які 
померли, не маючи можливості отримати ці обряди за себе.

Підготуйтеся духовно

Готуючись, з молитвою вивчайте вказані далі уривки з Писань та матеріа-
ли. Що надихне молодих чоловіків стати гідними участі в храмових обрядах і 
виконувати їх?

УЗ 84:19–22 (В обрядах священства 
явлено силу божественності)

УЗ 131:1–4 (Новий і вічний завіт 
шлюбу)

Кент Ф. Річардс, “Сила божествен-
ності”, Ensign або Ліягона, трав. 
2016р, сс. 118- - 120

Tомас С. Монсон, “Благословення 
храму”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, сс. 91–93.

Квентін Л. Кук, “Коріння й віти”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2014, сс. 44- - 48

“Храми”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
168–172

Відео: “Храми- - - це маяк”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Яким чином храмові 
обряди скеровували і бла-
гословляли ваше життя? 
Як участь у цих обрядах 
наблизила вас до Небес-
ного Батька?

Який у членів кворуму 
був досвід, пов’язаний з 
храмовими обрядами? Як 
вони можуть допомагати 
один одному дізнаватися 
про храмові обряди й здо-
бувати свідчення про них?
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• Принесіть до класу предмет або 
малюнок і запитайте, як це стосу-
ється попереднього уроку. Повто-
ріть разом учення, які викладалися 
минулого тижня.

• Попросіть молодого чолові-
ка показати зображення храму і 
пояснити, чому для нього важливі 
храмові обряди.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, чому 
важливі храмові обряди. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
закінчити наступне речення та поді-
литися їхніми відповідями з класом: 
“Коли я йду до храму, __________”. 
Які інші відповіді вони знайшли у 
промаркованому списку у висту-
пі старійшини Кента Ф. Річардса 
“Сила божественності”? Вони 
можуть також продивитися виступ 
та шукати відповіді на питання “ 
Чому храмові обряди важливі?” 
Попросіть молодих чоловіків розпо-
вісти про те, як вони недавно відві-
дували храм. Які благословення вони 
отримали завдяки храмовій роботі? 

• Попросіть молодих чоловіків 
знайти благословення, які приходять 
завдяки служінню в храмі у висту-
пі президента Томаса С. Монсона 
“Благословення храму”. Які благо-
словення вони отримали завдяки 
відвідуванню храму та виконанню 
храмових обрядів? Ви також можете 
поділитися досвідом з власного жит-
тя, який ілюструє, як саме храмові 
обряди благословили вас.

• Покажіть фотографію подружжя 
на фоні храму (див. Альбом “Єванге-
лія в мистецтві”, с. 120). Запросіть 
членів кворуму прочитати разом 
Учення і Завіти 131:1–4 і пошукати, 
які благословення обіцяні тим, хто 

входить у новий і вічний завіт шлюбу. 
Яких благословень не отримають ті, 
хто не входить у цей завіт? Як Господ-
нє бачення шлюбу відрізняється від 
мирського? Поділіться з молодими 
чоловіками вашим свідченням про 
благословення, доступні їм та їхнім 
майбутнім сім’ям за умови їхнього 
виконання храмових обрядів.

• Покажіть відео “Храми- - - це маяк” 
і запитайте молодих чоловіків, чому, 
на їхню думку, сім’я Моу Там була 
готова так багато жертвувати заради 
того, щоб поїхати до храму. Які жер-
тви робили вони, або хтось інший, 
заради того, щоб відвідати храм і 
отримати його благословення?

• Поділіть кворум на дві групи і 
попросіть одну групу уявити, що 
вони є померлими предками дру-
гої групи. Попросіть їх уявити, що 
вони померли без хрищення, але 
прийняли євангелію в духовному 
світі. Попросіть кожного з них 
написати послання своїм живим 
нащадкам і дати його комусь із 
молодих чоловіків з іншої половини 
кворуму. Попросіть членів квору-
му прочитати ці послання вголос. 
Напишіть на дошці заголовок цього 
уроку і попросіть молодих чоловіків 
подумати про це запитання, коли 

Підказка для вчителя

“Коли ми погоджуємося 
навчатися доктринам 
євангелії, то це повинно 
відбуватися в дусі благо-
говіння. … Нешанобли-
вість допомагає нашому 
супротивнику досягнути 
своєї мети, забиваючи 
чутливі канали одкро-
вення в розумі, а також 
в духові” (Бойд К. Пекер 
у посібнику Навчати- - - 
немає покликання величні-
шого [2000], с. 82).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель часто навчав у 
храмі. Він також навчав 
через Своїх пророків 
останніх днів, що храмо-
ві обряди ведуть нас до 
найвеличніших благосло-
вень, доступних завдяки 
Спокуті. Коли ви зрозумі-
єте важливість храмових 
обрядів, ви зможете більш 
ефективно заохочувати 
молодих чоловіків готува-
тися до отримання особи-
стих храмових обрядів.

вони читатимуть третій і четвертий 
абзаци розділу, який називається 
“Технології для дослідження сімей-
ної історії” у виступі старійшини 

Квентіна Л. Кука “Коріння й віти”. 
Попросіть їх поділитися своїми 
думками.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, наскільки важливими є храмові обряди? Які вони мають 
почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Керувати в кворумі плануванням 
поїздки до храму для виконання 
хрищень за померлих, взявши з 
собою, якщо це можливо, імена влас-
них предків. Також він може запро-
сити членів кворуму використати 

засвоєне сьогодні, щоб заохочувати 
інших членів кворуму готуватися до 
відвідування храму разом з ними.

• Запитайте членів кворуму, що, 
згідно з їхніми відчуттями, їм слід 
робити після засвоєного сьогодні.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Квентіна Л. Кука “Коріння й 
віти”, Ensign або Ліягона, трав. 2014, с. 46

Храмова і сімейно- історична робота стосується 
не лише нас. Подумайте про людей по інший 
бік завіси, які чекають виконання спасительних 
обрядів, що звільнять їх із пут духовної в’язниці. 
В’язниця —це “стан обмеження або поневолен-
ня”. [Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. 
(2003), “prison”]. Ті, хто потрапив у поневолення, 
можуть поставити [це] запитання: “А що ж далі?”

Одна вірна сестра поділилась своїм особливим 
духовним досвідом в Солт- Лейкському храмі. 

Перебуваючи в кімнаті для конфірмацій після 
проголошення слів вікарного обряду конфірма-
ції, вона почула: “І в’язень вийде вільним!” Вона 
відчула, наскільки невідкладними є ці обряди для 
тих, хто чекали на виконання хрищення і конфір-
мації. Повернувшись додому, вона почала шукати 
в Писаннях фразу, яку почула. Вона знайшла про-
голошення Джозефа Сміта в 128 розділі Учення і 
Завітів: “Нехай звеселяються ваші серця і радіють 
надзвичайно. Нехай земля зрине у співі. Нехай 
мертві виголошують гімни вічної хвали Царю 
Еммануїлу, Який призначив ще до заснування 
світу те, що дає нам змогу викупляти їх із в’язниці; 
бо в’язні вийдуть вільними” [УЗ 128:22].
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ЛИПЕНЬ: ОБРЯДИ І ЗАВІТИ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що таке клятва і завіт 
священства?
Ми отримуємо святе священство через “клятву і завіт”. Це означає, що 
Небесний Батько дає нам Його клятву, що ми можемо мати силу і благо-
словення священства, якщо укладемо з Ним завіт звеличувати наші покли-
кання, бути вірними у виконанні заповідей і жити кожним словом, яке 
виходить з вуст Бога.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи Писання та інші матеріали про завіти священства, знайдіть те, 
що допоможе молодим чоловікам звеличувати їхні покликання й обов’язки як 
носіїв священства.

УЗ 84:33–44 (Люди отримують вічне 
життя через клятву і завіт священства)

УЗ 121:34–40 (Чому багато поклика-
них та мало вибраних)

УЗ 121:41–46 (Священство слід вико-
ристовувати лише в праведності)

Генрі Б. Айрінг, “Віра і клятва й 
завіт священства”, Ensign або Ліяго-
на, трав. 2008, 61–64

Ентоні Д. Перкінс, “Будьте обереж-
ними щодо себе”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2012, сс. 54–56

“Підготовка до отримання Мелхи-
седекового священства”, Обов’язок 
перед Богом (2010), сс. 84–87

Відео:  “Освятіться“

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про той час, 
коли ви звеличували ваше 
покликання як носія свя-
щенства. Які благословен-
ня ви від цього отримали? 
Що надихає вас звеличу-
вати ваше покликання?

Що може заважати 
молодим чоловікам 
дотримуватися завіту, 
який вони уклали, коли 
отримували священство? 
Коли ви бачили, як моло-
ді чоловіки звеличують 
або використовують своє 
священство?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного молодого чоло-
віка намалювати зображення того, 
що він дізнався на уроці минулого 
тижня і поділитися цим з кворумом. 
Як вони застосували засвоєне?

• Принесіть на збори кворуму 
словник і запропонуйте молодим 

чоловікам знайти визначення слів 
клятва і завіт. Попросіть одного з 
них коротко підсумувати на дошці 
ці визначення. Як, на думку моло-
дих чоловіків, ці слова пов’язані з 
отриманням священства? (Див. УЗ 
84:40–41). 

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти клятву і 
завіт священства. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Дехто з членів вашого кворуму 
можливо виконав завдання з під-
готовки до отримання Мелхисе-
декового священства з програми 
Обов’язок перед Богом (див. сс. 84–86). 
Якщо це так, ви можете запропо-
нувати їм навчати інших членів 
кворуму того, що вони дізналися 
про священство.

• Напишіть на дошці—“Клятва і 
завіт священства”. Під цим напи-
шіть—“Людина обіцяє” та “Бог 
обіцяє”. Скажіть, що існує завіт, 
який Бог укладає з чоловіком, коли 
той отримує священство. Нехай учні 
прочитають Учення і Завіти 84:33–44 
і відмітять, що обіцяють робити ті, 
хто отримує священство, і що Бог 
обіцяє взамін. Попросіть їх написати 
знайдене на дошці під відповідним 
заголовком. Поділіться особистим 
досвідом, який у вас був, і який допо-
може членам кворуму побачити 

благословення, які приходять, коли 
ми звеличуємо наше священство.

• Покажіть відео “Освятіться” і 
попросіть молодих чоловіків поді-
литися тим, що вони дізналися про 
важливість вірності у звеличенні 
священства. З дозволу єпископа, 
попросіть кількох сестер (напри-
клад, матерів молодих чоловіків) 
прийти на збори кворуму і поділи-
тися з молодими чоловіками тим, як 
вірні носії священства вплинули на 
їхні життя і сім’ї.

• Дайте кожному молодому чоло-
вікові копію виступу старійшини 
Генрі Б. Айрінга “Віра і клятва й завіт 
священства” і запропонуйте квору-
му знайти усі благословення, які, за 
словами президента Айрінга, отри-
мують носії священства, коли з вірою 
звеличують свої покликання. Попро-
сіть членів кворуму поділитися знай-
деним. Яке благословення, з названих 

Підказка для вчителя

“Реагуйте на неправиль-
ну відповідь з повагою і 
ввічливо. Пересвідчіться, 
що ця людина не стала 
почувати себе незручно 
після такої відповіді. У 
деяких випадках беріть 
відповідальність на себе 
за неправильну відповідь, 
кажучи, наприклад, так: 
“Вибачте. Мені здається, 
що я поставив запитання 
не дуже чітко. Спро-
буймо ще раз” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 69).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Протягом Свого земно-
го служіння Спаситель 
запрошував Своїх учнів 
діяти з вірою й жити 
за істинами, яких Він 
навчав. Навчаючи, Він 
завжди зосереджувався на 
тому, щоб допомогти Сво-
їм послідовникам жити за 
євангелією всім серцем. 
Подумайте, як ви можете 
допомогти молодим чоло-
вікам зрозуміти, що таке 
клятва і завіт священства, 
і допомогти їм жити за 
ними всім серцем.

президентом Айрінгом, вони б хотіли 
отримати найбільше і чому?

• Поділіться з молодими чоловіка-
ми розділом “Клятва і завіт священ-
ства” з виступу старійшини Ентоні 
Д. Перкінса “Будьте обережними 
щодо себе”. Попросіть одного з 
молодих чоловіків намалювати 

на дошці “целестіальну дорогу”, 
описану старійшиною Перкінсом. 
Потім попросіть кожного молодого 
чоловіка додати до цієї дороги знак 
попередження, який би попереджав 
про духовну небезпеку, якої мають 
уникати носії священства. Що ми як 
носії священства можемо зробити, 
аби уникнути цих небезпек.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють клятву і завіт священства? Що вони відчувають, 
або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Розповісти кворуму, що він пла-
нує робити, аби звеличувати своє 
покликання і обов’язки в священстві, 
і запросити членів кворуму скласти 
власні плани.

• Дати членам кворуму завдання 
виявити способи, якими Небесний 
Батько благословляє їх, коли вони 
виконують свої обов’язки в священстві.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Генрі Б. Айрінга, “Віра і клятва й 
завіт священства”, Ensign або Ліягона, трав. 2008, 
сс. 61–64

Дозвольте мені описати деякі з благословень, які 
ви будете мати, рухаючись вперед з вірою.

По-перше, самий факт, що вам пропонують 
клятву й завіт, є свідченням того, що Бог обрав 
вас, знаючи вашу силу і потенціал. Він знає вас з 
того часу, коли ви були з Ним у духовному світі. 
З Його передбаченням вашої сили Він дозволив, 
щоби ви знайшли істинну Церкву Ісуса Христа 
і щоби вам було запропоновано священство. Ви 
можете відчувати впевненість, бо ви маєте докази 
Його впевненості у вас.

По-друге, якщо ви будете намагатися дотримува-
тися ваших завітів, Спаситель обіцяв Свою особи-
сту допомогу. Він сказав, що коли ви будете йти 
вперед, шануючи священство: “ . . . там і Я буду 
також, бо Я йтиму перед вашим лицем. Я буду 
праворуч і ліворуч від вас, і Мій Дух буде у ваших 
серцях, а Мої ангели—навколо вас, щоб підтриму-
вати вас”. [УЗ 84:88].

Часом ви потребуватимете запевнення, як цього 
потребую і я, що у вас є сила, щоби виконувати 
ваші зобов’язання у цьому святому священстві. 
Господь передбачив цю вашу потребу в запевнен-
ні. Він сказав: “Бо всіх, хто вірністю отримують ці 

два священства, про які Я говорив, і звеличують 
свої покликання, освячено Духом на оновлення 
їхніх тіл” [УЗ 84:33]. . . .

Вам також обіцяно, що вам буде дано силу свід-
чити і що з часом ви будете очищені і станете 
гідними вічного життя, яке вам було обіцяно. . . .

Є ще одне чудове благословення, яке підтримува-
тиме вас, якщо ви будете дотримуватися своїх заві-
тів священства. Служіння в священстві готуватиме 
вас до життя у вічних сім’ях. Воно змінить ваші 
почуття стосовно того, що означає бути чоловіком, 
чи батьком, чи сином, чи братом. Ця зміна вашого 
серця прийде, коли ви відчуєте зростання своєї 
віри в те, що обіцяння вічного життя через Мелхи-
седекове священство стає реальним для вас. . . .

Я є особистим свідком того, що служіння священ-
ства, яке виконується з вірою, має силу змінювати 
серця і наші почуття. Молодий чоловік, який зараз 
чує мої слова, може бути впевненим, що, шануючи 
своє священство, він буде захищений від спокуси 
сексуальних гріхів, настільки поширених у сьо-
годенному світі. Буде можливим для носія Ааро-
нового священства, який чує мене цього вечора, 
в міру зростання його віри в те, що він безумовно 
здобуде нагороду вічного життя через вічне свя-
щенство, що він матиме здатність бачити в дочках 
Бога їхню істинну гідність, а в обіцянні потом-
ства—причину бути чистим і залишатися чистим.
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ЛИПЕНЬ: ОБРЯДИ І ЗАВІТИ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що означає взяти на себе 
ім’я Ісуса Христа?
Під час хрищення ми вступаємо в завіт, в якому обіцяємо взяти на себе 
священне ім’я Ісуса Христа. Ми поновлюємо цей завіт, коли причащаємося 
(див. УЗ 20:77). Ми виконуємо цей завіт, коли ставимо Господа в нашому 
житті на перше місце, коли намагаємося думати і діяти так, як це робив 
би Він, і коли стаємо “свідками Бога в усі часи і у всьому, і в усіх місцях” 
(Мосія 18:9).

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань і матеріали допоможуть молодим чоловікам зрозуміти 
укладений ними завіт—узяти на себе ім’я Христа?

Мосія 5 (Чому важливо взяти на себе 
ім’я Христа)

3 Нефій 27:27 (Нам слід намагатися 
бути схожими на Ісуса Христа)

УЗ 20:37, 77 (Взяття на себе імені 
Христа є частиною нашого завіту 
хрищення і обряду причастя)

Роберт Д. Хейлз, “Ставати христия-
нином, більше схожим на Христа”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2012, сс. 
90–92

Мервін Б. Арнольд, “Що ти зробив 
з Моїм іменем?” Ensign або Ліягона, 
лист. 2010, сс. 105–107

Відео:  “Мати сміливість вистояти 
наодинці“

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що, на вашу думку, 
означає взяти на себе ім’я 
Христа? Що ви робите, 
щоб дотримуватися цього 
завіту?

Які з’являються складно-
щі і благословення, коли 
молоді чоловіки беруть 
на себе ім’я Христа? Як 
ви можете допомогти 
молодим чоловікам ста-
вити Бога на перше місце 
в їхньому житті?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
розповісти про якийсь недавній 
досвід, який нагадав їм про те, що 
вони вивчали на зборах кворуму чи 
на інших Церковних уроках, або 
закріпив це знання.

• Попросіть одного з членів кво-
руму промовити з пам’яті молитву 
благословення причасного хліба 
(або прочитати її з УЗ 20:77). Що, на 
їхню думку, означає “узяти на себе 
ім’я [Ісуса Христа]”?

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти, що означає 
взяти на себе ім’я Ісуса Христа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Покажіть відео “Мати сміливість 
вистояти наодинці”. Яким, на думку 
молодих чоловіків, є головне послан-
ня Президента Монсона в цьому 
відео? Як молодь, зображена у 
цьому відео, показала, що вони взяли 
на себе ім’я Спасителя? Запросіть 
молодих чоловіків поділитися своїм 
подібним досвідом.

• Поділіться наступною цитатою з 
виступу президента Генрі Б. Айрін-
га: “Ми обіцяємо взяти на себе Його 
ім’я. Це означає, що ми повинні 
бачити себе як тих, хто належить 
Йому. Ми будемо ставити Його на 
перше місце в нашому житті. Ми 
будемо хотіти того, чого хоче Він, 
а не того, чого хочемо ми, або чого 
світ навчає нас хотіти” (“Щоб ми 
могли бути єдиним”, Ensign або Лія-
гона, липень 1998). Поділіть кворум 
на три групи і дайте кожній групі 
для обговорення одне з наступних 
запитань: Що означає—бачити себе 
як тих, хто належить Христу? Як ми 

ставимо Спасителя на перше місце 
в нашому житті? Що означає хотіти 
того, чого хоче Спаситель? Попро-
сіть одну людину із кожної групи 
розказати решті кворуму, що вони 
обговорювали.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати Мосія 5 і знайти відповіді 
на запитання, подібні до таких: “Що 
означає взяти на себе ім’я Христа?” 
і “Чому важливо взяти на себе ім’я 
Христа?” Попросіть їх поділитися 
знайденим і перелічити конкретні 
вчинки, якими вони можуть показа-
ти, що взяли на себе ім’я Спасителя.

• Запитайте молодих чоловіків, 
чи знають вони, чому їхні бать-
ки обрали їм саме ці імена. Як ці 
імена вплинули на те, хто вони і 
як намагаються жити? Попросіть 
одних молодих чоловіків прочитати 
Геламан 5:6–8, а інших—перші три 
абзаци виступу старійшини Мервіна 
Б. Арнольда “Що ти зробив з Моїм 
іменем?” Попросіть їх підсумувати 

Підказка для вчителя

“Попросіть учнів пере-
казати зміст принципів 
своїми словами. Це допо-
магатиме вам відразу на 
уроці знати, чи розумі-
ють вони певні слова та 
ідеї. Якщо вони не розу-
міють, то можете запро-
понувати своє пояснення, 
і тим самим зробити для 
них решту уроку більш 
зрозумілою” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 73).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знав тих, кого 
навчав, і Він знав, ким 
вони можуть стати. Коли 
в них виникали трудно-
щі, Він не залишав їх, а 
продовжував любити їх й 
служити їм. Як ви може-
те показати молодим 
чоловікам, яких навчаєте, 
вашу любов і підтримку?

один для одного те, що вони про-
читали. Як імена Нефія, Легія та 
Джорджа Альберта Сміта надихну-
ли цих людей жити праведно? Як 
наш завіт узяти на себе ім’я Ісуса 
Христа надихає нас? Усім квору-
мом прочитайте останні два абзаци 
виступу і запросіть молодих чолові-
ків обговорити, як вони застосують 
заклик старійшини Арнольда.

• Прочитайте наведену далі цита-
ту старійшини Роберта Д. Хейлза: 

“Слово християнин означає, що ми 
беремо на себе ім’я Христа”. Роз-
діліть виступ старійшини Хейлза 
“Ставати християнином, більше 
схожим на Христа” серед моло-
дих чоловіків. Попросіть кожного 
молодого чоловіка прочитати свій 
уривок, шукаючи відповіді на запи-
тання: “Що означає бути христия-
нином?” Попросіть його поділитися 
знайденим і навести приклади зна-
йомих йому людей, яких він вважає 
справжніми християнами.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, що означає взяти на себе ім’я Ісуса Христа? Що вони від-
чувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? 
Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
про те, що означає взяти на себе ім’я 
Спасителя.

• Попросити інших членів кворуму 
замислитися над тим, чи треба їм 
зробити якісь зміни в їхньому житті 
з огляду на те, що вони сьогодні 
засвоїли.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Роберта Д. Хейлза, “Ставати 
християнином більше схожим на Христа”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2012, сс. 90–92

Я свідчу, що через Його безкінечну любов і 
милість ми можемо стати християнами більше 
схожими на Христа. Обміркуйте наступні якості 
Христа. Як нам вдається розвивати ці якості в собі?

Християнська любов. Спаситель цінував кожного. 
Відчуваючи доброту і співчуття до кожного, Він 
залишав дев’яносто дев’ять, щоб знайти одного 
[див. Матвій 18:12–14], бо для Нього “навіть волос-
ся у нас на голові пораховане” [Лука 12:7].

Християнська віра. Попри спокуси, випробування 
та переслідування, Спаситель довіряв нашому 
Небесному Батькові і вирішив бути вірним і слух-
няним Його заповідям.

Християнська жертва. Усе Своє життя Спаситель 
віддавав Свій час, Свої сили, і зрештою, через Спо-
куту, віддав Себе, щоб усі діти Бога могли воскрес-
нути і мали можливість успадкувати вічне життя.

Християнське піклування. Як і добрий самарянин, 
Спаситель постійно докладав зусиль, щоб рятува-
ти, любити і підтримувати людей, які Його оточу-
вали, незалежно від їхньої культури, переконань 
чи обставин.

Християнське служіння. Чи дістаючи воду з крини-
ці, чи готуючи страву з риби, чи миючи запилені 
ноги, Спаситель проводив Свої дні у служінні іншим, 
піднімаючи втомлених і зміцнюючи слабких.

Християнське терпіння. У Своєму горі і страж-
данні Спаситель покладався на Свого Батька. 
Маючи терпіння до нас, Він чекає, коли ми спа-
м’ятаємося і повернемося додому до Нього.

Християнський мир. Протягом усього Свого 
служіння Він заохочував розуміння і закликав до 
миру. Особливо серед Своїх учнів Він навчав, що 
християни не можуть сперечатися з іншими хри-
стиянами, незважаючи на їхні відмінності.

Християнське прощення. Він навчав нас благо-
словляти тих, хто проклинає нас. Він показав нам 
шлях до цього, коли молився, щоб Його розпина-
телів було прощено.

Християнське навернення. Як Петро та Андрій, 
багато хто відчувають істинність євангелії одразу 
ж, як чують її. Вони навертаються миттєво. В інших 
це забирає більше часу. В одкровенні, даному через 
Джозефа Сміта, Спаситель навчав: “Те, що від Бога, 
є світлом; і той, хто сприймає світло і залишається 
в Богові, сприймає більше світла; і те світло яскраві-
шає і яскравішає аж до дня досконалого” [Учення і 
Завіти 50:24], досконалого дня нашого навернення. 
Ісус Христос є “Світлом і Викупителем світу; Духом 
істини” [Учення і Завіти 93:9].

Християнське терпіння до кінця. У всі Свої дні 
Спаситель ніколи не полишав виконання волі 
Його Батька, але продовжував чинити її у правед-
ності, доброті, милосерді та істині до кінця Свого 
смертного життя.
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом і … сім’я є центральною части-
ною Творцевого плану для вічної долі Його дітей” (“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона лист. 2010, с. 3 обкладинки).

Навчальні плани цього блоку допоможуть носіям Ааронового священства усвідо-
мити важливість сім’ї в їхньому житті і в плані Небесного Батька для Його дітей. 
Істини, які вони знайдуть у цьому блоці, допоможуть їм захищати шлюб і сім’ю 
від нападок і брехні супротивника. Ці істини також допоможуть їм виконувати 
їхні обов’язки у священстві, щоб зміцнювати їхні сім’ї зараз і готуватися виховува-
ти праведні сім’ї в якості гідних чоловіків і батьків у Сіоні.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як я можу зміцнити мою сім’ю? (Обов’язок перед Богом)
Чому важливо бути цнотливими?
Чому храмовий шлюб є важливим?
Чому сім’я важлива?
Чому важливо дотримуватися церковних норм стосовно побачень?
Як я можу зараз готуватися до того, щоб стати праведним чоловіком і батьком?
Як в сім’ях ролі чоловіків і жінок доповнюють одна одну?

Серпень: Шлюб і сім’я
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Служи людям”, сс. 26–27, 50–51, 74–75

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68

“Сім’я та друзі”, сс. 79–83
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СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як я можу зміцнити свою сім’ю?
“Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, коли воно засновано на 
вченнях Господа Ісуса Христа. Щасливі … сім’ї засновуються та зберіга-
ються на принципах віри, молитви, покаяння, прощення, поваги, любові, 
співчуття, праці, а також здорового відпочинку” (“Сім’я: Проголошення сві-
тові”, Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. обкладинки). Якщо ми допомагаємо 
нашим батькам досягати цих цілей, ми можемо допомогти нашим сім’ям 
здобути щастя, якого Небесний Батько бажає для нас.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Що, на вашу думку, 
допоможе молодим чоловікам зміцнювати їхні сім’ї?

1 Нефій 8:12 (Легій хотів, щоб його 
сім’я скуштувала плід дерева життя)

1 Нефій 16:14–32 (Нефій зміцнює 
свою сім’ю)

2 Нефій 25:26 (Ми навчаємо наших 
дітей про Христа)

Мій обов’язок перед Богом (2010), сс. 
27, 51, 75, 82

Дітер Ф. Ухтдорф, “Вшановуючи 
тих, хто зберігає”, Ensign або Ліяго-
на, трав. 2016, сс. 77- - 80

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. 
обкладинки

Бонні Л. Оскарсон, “Захисниці Про-
голошення про сімʼю”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2015, сс. 14—17

M. Рассел Баллард, “Батьки та сини: 
чудові стосунки”, Ensign або Ліяго-
на, лист. 2009, сс. 47–50; див. також 
відео “Батьки й сини”

Відео: “Два окремі брати”, “Через 
малі справи”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Який ви мали досвід зі 
своєю сімʼєю, що приніс 
вам щастя? Які благо-
словення ви побачили у 
своїй сімʼї, коли дотриму-
валися учень Спасителя?

Що вам відомо про те, як 
живеться в сім’ях моло-
дим чоловікам, яких ви 
навчаєте? Як ви можете 
допомогти молодим чоло-
вікам зрозуміти, що сім’ї є 
щасливішими, якщо в них 
намагаються дотримува-
тись учень Спасителя?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• До уроку попросіть члена пре-
зидентства кворуму вибрати гімн, 
який стосується уроку минулого 
тижня. Нехай він прочитає вірші з 
гімну і поділиться з членами кво-
руму тим, як цей гімн стосується 
уроку минулого тижня.

• Попросіть члена кворуму показа-
ти зображення сім’ї з Писань і роз-
повісти, як вчинки різних членів цієї 
сім’ї принесли їй щастя чи нещастя 
(це можуть бути сім’ї Легія, Якова, 
Адама чи інші). 

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—заохотити кожного молодого чоловіка виконувати свій 
обов’язок у священстві—зміцнювати свою сім’ю. В рамках цього уроку члени 
кворуму можуть скласти плани у своїх путівниках Обов’язок перед Богом 
служити членам сім’ї або розпочати роботу над проектом “Сім’я і друзі”. За 
певний час до зборів кворуму запропонуйте молодим чоловікам принести до 
церкви їхні путівники Обов’язок перед Богом. На подальших зборах кворуму 
просіть їх розповідати про досвід виконання їхніх планів.

• У своєму виступі “Вшановуючи 
тих, хто зберігає”, президент Дітер 
Ф. Ухтдорф навчає про сім’ї: “Ми 
можемо розділяти спільну генетику, 
та ми не всі однакові. Наші духи—
унікальні. … Ми можемо вибрати 
насолоджуватися цими відмінно-
стями”. Які у кожного молодого 
чоловіка є унікальні випробування 
або сильні сторони? Як кожен моло-
дий чоловік може використовувати 
свої унікальні сильні сторони, щоб 
благословити свою сім’ю? Члени 
кворуму можуть також досліди-
ти частини виступу в маленьких 
групах, шукаючи те, що їх най-
більше вразило та поділитися цим. 
Ви також можете запропонувати 
членам кворуму подивитися один з 
відеофільмів у цьому навчальному 
плані та звернути увагу на те, що 

робили члени сімʼї, аби покращити 
свої стосунки. Як молоді чоловіки 
можуть відзначити відмінності у 
своїх сім’ях? Якими ідеями вони 
можуть поділитися стосовно того, 
як вони можуть зміцнювати свої 
сімейні стосунки?

• У своєму виступі “Захисниці 
Проголошення про сім’ю” сестра 
Бонні Л. Оскарсон навчала, що “усі 
ми—жінки, чоловіки, молодь і діти, 
самотні чи одружені—можемо 
працювати над тим, щоб зробити 
свій внесок у створення справжньої 
домівки. Нам слід зробити наші 
домівки місцями порядку, захисту, 
святості і безпеки” (Ensign або Ліяго-
на, трав. 2015, с. 17). Яким іще чином, 
на думку сестри Оскарсон, члени 
Церкви можуть захищати і зміцню-

Плани за програмою 
“Обов’язок перед Богом”

Виділіть в кінці зборів 
кворуму час на те, щоб 
молоді чоловіки склали 
плани у своїх путівниках 
Обов’язок перед Богом 
або в он- лайновій версії 
путівника Обов’язок перед 
Богом. Ці плани є особи-
стими, але члени квору-
му можуть допомогти 
один одному знаходити 
ідеї для своїх планів.
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вати свої сімʼї? Що можуть зробити 
молоді чоловіки зараз, аби допомог-
ти зробити свою домівку впорядко-
ваним, святим і безпечним місцем?

• Запросіть кількох членів квору-
му провести частину цього уроку. 
Наприклад, вони можуть розповісти 
про те, що робить їхня сім’я для 
свого щастя, або вони можуть ско-
ристатися однією з вправ, поданих 
нижче. Дехто зі священиків можуть 
виконати вправу з розділу “Сім’я” у 
путівнику Обов’язок перед Богом (сс. 
80–82) і розповісти, як їм це вдалося.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
записати, що заважає деяким сім’ям 
бути щасливішими. Дайте кожному 
молодому чоловікові примірник 
документа “Сім’я: Проголошення 
світові” (див. Обов’язок перед Богом, 
с. 107). Дайте членам кворуму кіль-
ка хвилин, щоб прочитати сьомий 
абзац і підкреслити принципи, що 

сприяють щастю в сімейному житті. 
Попросіть, щоб кожен молодий 
чоловік прочитав 1 Нефій 16:14–32 
і розповів, як сімʼя Легія застосо-
вувала ці принципи. Попросіть їх 
розказати про власний досвід, який 
навчив їх важливості цих принципів 
у сімейному житті.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати розділ “Сімʼя” у брошурі 
Заради зміцнення молоді і визначи-
ти та розповісти, що вони можуть 
робити для зміцнення своїх сімей. 
Запропонуйте кожному молодому 
чоловіку розкрити свою брошуру 
Обовʼязок перед Богом на розділі “слу-
жити іншим” (диякон, с. 27; вчитель, 
с. 51; священик, с. 75) і написати, що 
вони можуть робити, аби зміцню-
вати свою сімʼю, служачи їй (див. 
“Mій особистий план служіння”). 
Попросіть кількох молодих чоловіків 
розповісти кворуму про свої плани.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони як, будучи носіями священства, вони можуть зміцнювати 
свої сімʼї? Які вони мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь 
нові запитання? Чи варто приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити молодих чоловіків 
записати в їхніх путівниках Обо-
в’язок перед Богом, що вони можуть 
робити, аби зміцнювати їхні стосун-
ки з членами їхніх сімей (якщо вони 
цього ще не робили; див. с. 82).

• Попросити членів кворуму 
поділитися тим, як вони допомогли 
своїм сім’ям бути щасливішими.

• Принести своє свідчення про важ-
ливу відповідальність, яка є в кож-
ного молодого чоловіка допомогти 
його сім’ї бути щасливішою.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив Своїх 
послідовників, молився 
про них і постійно їм 
служив. Він знаходив 
можливості бути з ними і 
виявляти Свою любов. Він 
знав їхні інтереси, надії й 
бажання і що відбувалося 
в їхньому житті. Запро-
понуйте молодим чоло-
вікам знаходити способи 
ділитися своєю любовʼю 
з іншими членами своєї 
сімʼї та служити їм.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Бонні Л. Оскарсон “Захисниці 
Проголошення про сімʼю”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, с. 17

Нам треба взяти термін, про який іноді говорять 
зі зневагою, і піднести його. Цей термін—це домо-
господарка. Усі ми—жінки, чоловіки, молодь і діти, 
самотні чи одружені—можемо працювати над тим, 
щоб зробити свій внесок у створення справжньої 

домівки. Нам слід зробити наші домівки місцями 
порядку, захисту, святості і безпеки. Наші домівки 
мають бути місцями, де великою мірою відчувається 
Дух Господа і де вивчають Писання і євангелію, нав-
чають їм і за ними живуть. Як це змінить світ, якщо 
всі люди побачать себе творцями праведних домі-
вок. Давайте будемо захищати дім, як місце, яке за 
святістю стоїть лише на другому місці після храму.
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СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому важливо бути цнотливими?
Цнотливість—це сексуальна чистота і бути цнотливим означає бути 
морально чистим в думках, словах та діях. Статеві інтимні стосунки при-
значені Богом для створення дітей і вияву любові між чоловіком і дружи-
ною. Бог заповідав, щоб фізична близькість існувала лише в шлюбі. Якщо 
ми зберігаємо статеву чистоту, ми маємо право на супровід Святого Духа, 
маємо захист від емоційної і духовної шкоди, яку завдає статевий гріх, та є 
гідними мати священство Бога.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці матеріали. Як ви можете допомогти молодим 
чоловікам зрозуміти і відчувати важливість цнотливості?

Буття 39:7–21 (Йосип утік від сексу-
ального гріха)

1 Нефій 10:21 (Нам слід бути чисти-
ми, щоб жити з Богом)

Алма 39:1–13 (Сексуальний гріх є 
мерзотою)

Мороній 9:9 (Цнотливість є дорогою 
і цінною)

УЗ 46:33 (Творіть чесноти і святість 
перед Господом)

Лінда С. Рівз, “Гідні обіцяних нам 
благословень”, Ensign або Ліяго-
на, лист. 2015, сс. 9–11

Бойд К. Пекер, “План щастя”, Ensign 
або Ліягона, трав. 2015, сс. 26- - 28

Девід А. Беднар, “Ми віримо, що 
повинні бути цнотливими”, Ensign 
або Ліягона, трав 2013, сс. 41–44

Джеффрі Р. Холланд, “Особиста 
чистота”, Ensign, Nov. 1998, 75–78; 
Ліягона, жовт. 2000, сс. 40–43

Джеффрі Р. Холланд, “Допомагати 
тим, хто намагається подолати потяг 
до осіб своєї статі”, Ensign або Ліяго-
на, жовт. 2007, сс. 42–45

“Одяг і зовнішній вигляд”, “Статева 
чистота”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 6–8, 35–37

“Цнотливість”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 187–192

Відео: “Я обираю бути 
чистим”,“Справжня 
впевненість”,“Цноливість: де межі?”

Які благословення ви отри-
мали завдяки дотриманню 
закону цнотливості?

Які учення найкраще 
допоможуть молодим 
чоловікам відчути важ-
ливість цнотливості? З 
якими хибними учен-
нями, що применшують 
важливість цнотливості, 
вони стикаються?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Заздалегідь перед уроком попро-
сіть члена кворуму підготувати дво-
хвилинний підсумок того, про що 
він дізнався під час останніх зборів 
кворуму. Дозвольте йому поділити-
ся цим на початку уроку.

• Попросіть молодого чоловіка 
потримати малюнок, де зображений 

Йосип, який протистоїть дружині 
Потіфара (див. “Альбом Євангелія в 
мистецтві”, с. 11), і коротко пере-
казати цю історію своїми словами. 
До чого зрештою привела вірність 
Йосипа? Що могло статися, якби він 
порушив закон цнотливості? Чому 
важливо залишатися цнотливими? 

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти закон 
цнотливості. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть члена кворуму навча-
ти частині цього уроку. Він міг би 
робити це у рамках виконання свого 
плану за програмою “Обов’язок 
перед Богом”, вивчати і навчати про 
закон цнотливості (див. “Розумій 
вчення” сс. 18, 42 або 66).

• Запропонуйте кільком молодим 
чоловікам прочитати уривки з 
Писань, що стосуються цнотливості (ті, 
що наводяться в цьому навчальному 

плані); інші нехай прочитають розділ 
“Статева чистота” у брошурі Заради 
зміцнення молоді; а решту попросіть 
прочитати розділ “Цнотливість” у 
довіднику Стійкі у вірі. Попросіть 
їх відшукати відповіді на запитан-
ня: “Чому цнотливість важлива для 
Господа?” та поділитися знайденим. 
Чим принципи в цих уривках з Писань 
та матеріалах відрізняються від того, 
чого навчає про цнотливість світ? 
Що дізнаються молоді чоловіки з цих 

Підказка для вчителя

“Запитання, написані на 
дошці ще до початку уро-
ку, допоможуть учням 
задуматися над темами 
заздалегідь” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 93).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

У будь- якій ситуації 
Спаситель був прикладом 
і наставником для Своїх 
учнів. Він навчав Своїх 
учнів молитися, моля-
чись з ними. Він навчав їх 
любити й служити так, як 
Він любив їх і служив їм. 
Він навчав їх, як навчати 
Його євангелії, навчаючи 
їй. Як ви можете бути 
прикладом у цнотливості 
й чеснотності для молодих 
чоловіків, яких навчаєте?

матеріалів, що допоможе їм виявляти 
хибність у погляді світу?

• Подивіться відео “Цнотливість: де 
межі? Після перегляду відео попро-
сіть молодих чоловіків пояснити, які 
аналогії (водоспад, літак або кроко-
дил) навчають їх про закон цнотли-
вості. Що ще вони дізналися з цього 
відео? Попросіть їх подумати про інші 
аналогії, що навчають про важливість 
цнотливості, та розказати про них.

• Поділіть членів кворуму на групи. 
Дайте кожній групі по одному з 
розділів виступу президента Бойда 
К. Пекера “План щастя”, виступу 
старійшини Девіда А. Беднара “Ми 
віримо, що маємо бути цнотливи-
ми” або виступу сестри Лінди С. 
Рівз “Гідні обіцяних нам благосло-
вень”. Попросіть кожну групу опра-
цювати свою частину та відповісти 
на запитання: “Чому важливо бути 
статево чистими?” Запропонуйте їм 
поділитися знайденими висловами 
або істинами, які вони вважають 
змістовними або важливими. Як 
вони можуть використати те, про 

що дізналися, допомагаючи своїм 
друзям зрозуміти, чому цнотливість 
є важливою для них? 

• Попросіть молодих чоловіків 
використати розділ “Одяг і зовнішній 
вигляд” у брошурі Заради зміцнення 
молоді, щоб відповісти на такі запи-
тання: “Якими є норми Господа щодо 
скромності?” “Чому вам важливо 
дотримуватися цих норм?” та “Як 
скромність відображає наше ставлен-
ня до закону цнотливості або позна-
чається на ньому?” Запропонуйте 
їм поділитися своїми відповідями та 
поміркувати, як вони можуть дотри-
муватися цих норм повніше.

• Запитайте молодих чоловіків, як 
би вони допомогли своєму друго-
ві, який бореться з потягом до осіб 
своєї статі. Запропонуйте їм знайти 
ідеї в статті старійшини Джеффрі 
Р. Холланда “Допомагати тим, хто 
намагається подолати потяг до осіб 
своєї статі”. Заохотьте їх написати 
листа, який би допоміг їхньому 
другові. Про що ще вони дізналися зі 
статті старійшини Холланда?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи краще вони розуміють, що таке цнотливість? Які вони мають почуття 
або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приділи-
ти цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
стосовно важливості цнотливості 
і що він робитиме, аби зберігати 
моральну чистоту.

• Запропонувати іншим членам 
кворуму залишатися цнотливими в 
їхніх думках, у мові та в діях.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Девіда А. Беднара “Ми віримо, що 
повинні бути цнотливими”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2013, сс. 41- - 42

У своєму посланні я розглядатиму фундаменталь-
не запитання, яке має велику духовну значущість: 
Чому закон цнотливості настільки важливий? Я 
молюся, щоб Святий Дух підтвердив істинність 
принципів, на яких я наголошую.

План щастя, підготовлений нашим Батьком 

Вічну важливість цнотливості можна зрозуміти 
лише у всеохоплюючому контексті плану щастя, 
підготовленого нашим Небесним Батьком для Сво-
їх дітей. “Усі люди- - - чоловіки й жінки- - - створені 
за образом Бога. Кожна людина є улюбленим 
духовним сином або улюбленою духовною дочкою 
небесних батьків і, … має божественну природу і 
долю” (“Сім’я: Проголошення світові”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2010, 3 с. обкладинки). Усі чоловіки й 
жінки жили з Богом, як Його духовні діти, до того, 
як прийти на землю в це смертне життя. За пла-
ном Небесного Батька Його духовні сини і дочки 
можуть отримати фізичні тіла, набути досвіду 
смертного життя і просуватися до піднесення.

Важливість фізичного тіла

Завдяки нашому фізичному тілу, ми можемо набути 
значний, глибокий і важливий досвід, який просто 
не були в змозі отримати у своєму доземному житті. 
Таким чином, наші стосунки з іншими людьми, 
здатність розпізнавати істину і діяти відповідно до 
неї та дотримуватися принципів і обрядів євангелії 
Ісуса Христа підсилюються у нашому фізичному 
тілі. У школі смертного життя ми пізнаємо ніжність, 
любов, доброту, щастя, горе, розчарування, біль і 
навіть виклики фізичних обмежень у такий спосіб, 
що це готує нас до вічності. Просто кажучи, тут є 
уроки, які ми повинні засвоїти, і досвід, який нам 

потрібно набути, як сказано в Писаннях, “будучи у 
плоті” (1 Нефій 19:6; Алма 7:12–13).

Сила дітонародження

Після сотворіння землі Адама було розміщено в 
Еденському саду. Однак, що важливіше, Бог сказав: 
“не добре, щоб бути чоловіку самотнім” (Мойсей 
3:18; див. також Буття 2:18), і Єва стала Адамовою 
дружиною і помічницею. Унікальне поєднання 
духовних, фізичних і розумових здібностей та емо-
цій чоловіків і жінок було необхідним для здійс-
нення плану щастя. “Одначе в Господі ані чоловік 
без жінки, ані жінка без чоловіка” (1 Коринтянам 
11:11). Чоловік і жінка призначені, щоб навчатися 
одне від одного, зміцнювати, благословляти, допов-
нювати і вдосконалювати одне одного.

Шлях, яким створюється земне життя, встановлено 
Богом. “Перша заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві, 
стосувалася здатності бути батьками, яку вони мали, 
як чоловік і дружина” (Ensign або Ліягона, лист. 
2010, 3 с. обкладинки). Ця заповідь плодитися і роз-
множуватися і наповнювати землю залишається в 
силі й сьогодні. Таким чином, шлюб між чоловіком 
і жінкою є дозволеним каналом, крізь який доземні 
духи входять у смертне життя. Повне утримання від 
статевих стосунків до шлюбу і цілковита вірність в 
шлюбі захищає святість цього священного каналу.

Сила породження є духовно важливою. Зловжи-
вання цією силою шкодить цілям Батькового плану 
і нашого смертного життя. Наш Небесний Батько і 
Його Улюблений Син є творцями і довірили кож-
ному з нас частинку Їхньої сили творити. Особливі 
настанови щодо належного користування здатні-
стю створювати життя є невід’ємними складовими 
Батькового плану. Наше ставлення до цієї боже-
ственної сили і користування нею визначатиме у 
значному ступені наше щастя у смертному житті і 
нашу долю у вічності.
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СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому храмовий шлюб 
є важливим?
У плані щастя нашого Небесного Батька чоловік і жінка можуть бути 
запечатані одне з одним на час і на вічність. Ці двоє, які запечатані в храмі, 
мають запевнення, що якщо вони будуть вірні своїм завітам, їхні стосунки 
триватимуть вічно. Вони знають, що ніщо, навіть смерть, не зможе роз’єд-
нати їх назавжди.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи ці уривки з Писань та інші матеріали про храмовий шлюб, шукайте 
те, що допоможе молодим чоловікам відчути важливість укладання шлюбу в 
храмі Господа.

УЗ 49:16–17 (Шлюб допомагає досяг-
нути цілі Сотворіння)

УЗ 131:1–4; 132:15–21 (Целестіальний 
шлюб вимагається для піднесення)

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. 
обкладинки

Л. Том Перрі, “Чому шлюб і сімʼя 
мають значення- - - в усьому світі”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2015, сс. 39- - 42

Девід А. Беднар, “Шлюб є невід’єм-
ною частиною Його вічного плану”, 
Ensign або Ліягона, черв. 2006, сс. 
82–87

Річард Г. Скотт, “Вічні благословен-
ня шлюбу”, Ensign або Ліягона, трав. 
2011, сс. 94–97

“Шлюб”, довідник Стійкі у вірі 
(2005), сс. 193–197

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Чому вічний шлюб є важ-
ливим для вас? Які благо-
словення надає цей обряд 
для вас і вашої сім’ї?

Які праведні приклади 
храмових шлюбів бачили 
молоді чоловіки? Як ви 
можете вселити в них 
більше бажання бути 
одруженими в храмі?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка подумати про запитан-
ня, на яке відповів урок минулого 
тижня, а потім попросіть кожного 
молодого чоловіка поставити своє 
запитання іншим членам кворуму. 
Відведіть кілька хвилин відповідям 
на ці запитання.

• Попросіть молодих чоловіків 
скласти перелік важливих рішень, 

які треба приймати в житті. Попро-
сіть їх виділити ті рішення, які, на 
їхню думку, матимуть найбільший 
вплив на їхню вічну долю, і пояс-
нити, чому вони виділили саме це. 
Якщо можливо, покажіть фотогра-
фію вас із дружиною у день вашого 
запечатування в храмі. Розкажіть 
про ваші почуття до вашої дружини 
і про вічну важливість вашого хра-
мового запечатування.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти важли-
вість храмового шлюбу. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Принесіть два чи три якихось 
предмети (або їхнє зображення), 
щоб продемонструвати різні рівні 
міцності (наприклад, пластикову 
ложку і металеву ложку). Попросіть 
молодих чоловіків обговорити, чому 
більш міцний предмет є кращим за 
менш міцний. Як це стосується шлю-
бу? Попросіть молодих чоловіків 
прочитати, подивитися або послу-
хати уривки із виступу старійшини 
Л. Тома Перрі “Чому шлюб і сімʼя 
мають значення- - - в усьому світі”. 
Запитайте молодих чоловіків, чому 
вони хочуть мати храмовий шлюб?

• Запросіть члена кворуму викла-
сти частину цього уроку. Він міг би 
робити це у рамках виконання свого 
плану за програмою “Обов’язок 
перед Богом”- - - вивчати і навчати 

про вічні сім’ї (див. “Розумій вчен-
ня” сс. 18, 42 або 66).

• У виступі старійшини Девіда 
А. Беднара “Шлюб є невід’ємною 
частиною Його вічного плану” наз-
вано дві причини того, чому шлюб 
є важливим, і три основоположні 
принципи вчення про вічний шлюб. 
Дайте завдання кожному члену 
кворуму прочитати про одну з цих 
причин або один з цих принципів, а 
потім навчати когось у кворумі того, 
що він зрозумів про шлюб з прочи-
таного. Якими випадками з життя, 
що ілюструють важливість вчення, 
викладеного старійшиною Бедна-
ром, вони можуть поділитися?

• Прочитайте кворумом УЗ 131:1–4 
та “Новий і вічний завіт шлюбу” в 
довіднику Стійкі у вірі (сторінка 193), 

Порада вчителю

“Історії будять в учнях 
інтерес. Часто навчання 
принципу буде більш 
ефективним, якщо спо-
чатку розказати якусь 
історію, що ілюструє 
його. Це допомагає учням 
зрозуміти принцип через 
контекст буденного 
досвіду” (Навчати- - - немає 
покликання величнішого 
(2000), с. 93).
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шукаючи відповідь на запитання: 
“Чому храмовий шлюб є важливим?” 
Якщо необхідно, допоможіть молодим 
чоловікам зрозуміти значення будь- 
яких незнайомих слів чи фраз. Попро-
сіть членів кворуму скласти список 
того, що може утримувати молодих 
чоловіків від шлюбу в храмі. Що вони 
можуть робити вже тепер, аби бути 
впевненими, що одружаться в храмі?

• Дайте кожному молодому чоло-
вікові копію виступу старійшини 
Річарда Г. Скотта “Вічні благословен-
ня шлюбу”. Що відчував старійшина 
Скотт до своєї вічної супутниці? Що 
вражає молодих чоловіків у його 
стосунках з дружиною? Попросіть їх 
поміркувати, що треба зробити, аби 
досягнути таких стосунків, які були 
між старійшиною та сестрою Скотт?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони важливість храмового шлюбу? Які вони мають почут-
тя або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно для 
вивчення цього вчення виділити більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Принести своє свідчення про 
важливість храмового шлюбу і його 
бажання укласти шлюб у храмі.

• Запропонувати членам кворуму 
взяти на себе зобов’язання одного 
дня одружитися в храмі.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив запи-
тання, які спонукали 
Його послідовників дума-
ти й викликали глибокі 
почуття. Він був щиро 
зацікавлений в їхніх від-
повідях і радів, коли вони 
виявляли віру. Спробуйте 
придумати кілька запи-
тань, які змусять молодих 
чоловіків замислитися й 
отримати глибокі почут-
тя стосовно храмових 
обрядів та особливо хра-
мового шлюбу. Уважно 
слухайте їхні відповіді і 
відповідайте з добротою 
так, як спонукатиме Дух.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Річарда Г. Скотта, “Вічні благо-
словення шлюбу”, Ensign або Ліягона, трав. 2011, 
сс. 94–97

16 липня 1953 року ми з моєю любою Дженін 
стали як молода пара на коліна біля олтаря в 
храмі Ментай, Юта. Президент Льюіс Р. Андер-
сон використав владу запечатування й оголосив 
нас чоловіком і дружиною, одруженими на час 
і на всю вічність. У мене немає слів, щоб описати 
той мир і спокій, які прийшли від запевнення, що 
якщо я буду й далі жити гідно, то зможу вічно 
бути з моєю любою Дженін і нашими дітьми зав-
дяки священному обряду, виконаному належною 
владою священства в домі Господа.

Наші семеро дітей поєднані з нами завдяки свя-
щенним храмовим обрядам. Моя люба дружина 
Дженін та двоє наших дітей уже за завісою. Вони 
могутньо спонукають кожного з решти нашої 
сім’ї жити так, щоб разом ми отримали всі вічні 
благословення, обіцяні в храмі.

Шлюб і сім’я—ось ті два основні стовпи, що 
підтримують план щастя, даний нам Небесним 
Батьком. Їхнє надзвичайно велике значення під-
тверджується тим, що Сатана невпинно нама-
гається розколоти сім’ю і принизити значення 

храмових обрядів, якими сім’я об’єднується разом 
на вічність. З плином нашого життя храмове запе-
чатування набуває для нас все більшого значення. 
Воно допомагатиме нам навіть більше зблизитися 
одне з одним і знаходити більше радості і задово-
лення в земному житті. . . .

Прошу вибачити мене за те, що розповідаю про 
свою любу дружину Дженін, але ми—вічна сім’я. 
Дженін завжди була радісно щасливою, і вели-
ким джерелом цієї радості було служіння іншим. 
Навіть вже будучи дуже хворою, у своїх ранкових 
молитвах вона просила Небесного Батька спря-
мувати її до когось, кому вона могла б допомогти. 
На те щире прохання відповідь приходила знову і 
знову. Тягарі багатьох людей полегшувалися, їхнє 
життя ставало яскравішим. Господь завжди благо-
словляв її бути знаряддям в Його руках.

Я знаю, що означає любити дочку Небесного 
Батька, яка витончено і віддано пережила в житті 
все багатство відчуттів праведного жіноцтва. Я 
впевнений, що коли в майбутньому знову побачу 
її, за завісою, ми зрозуміємо, що ще більше кохає-
мо одне одного. Ми будемо навіть більше цінува-
ти одне одного завдяки тому часу, який провели 
по різні боки завіси.
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СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому сім’я важлива?
Сім’ю встановлено Богом і вона є центральною частиною Його плану щодо 
вічної долі Його дітей. Завдяки цьому божественному плану особи можуть 
повернутися в Його присутність, а сім’ї можуть бути поєднаними вічно.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте наступні уривки з Писань і матеріали, обравши ті, 
які допоможуть молодим чоловікам зрозуміти, чому сім’я є важливою.

Римлянам 8:16–17; Євреям 12:9 
(Ми—діти Небесного Батька)

Буття 2:18–24; УЗ 131:1–4; 138:48 
(Євангельські істини стосовно сім’ї)

Мосія 4:14–15; УЗ 68:25, 27–29; 93:40, 
43, 48- 50 (Діти навчаються євангелії 
від своїх батьків)

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, с. 3 
обкладинки (див. також Стійкі у вірі 
[2005], с. 135)

Керол М. Стівенс, “Сім’ю створив 
Господь”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, сс. 11—13

Д. Тодд Крістофферсон, “Чому 
шлюб, чому сім’я”, Ensign або Ліяго-
на, трав. 2015, сс. 50—53

Л. Том Перрі, “Ставати порядними 
батьками ”, Ensign або Ліягона, лист. 
2012, сс. 26—28

Відео: “Може сімʼя святих жити 
вічно”; “Домівка є божественною 
інституцією”

Музика для молодіжної теми: “Ніщо 
не може відділити нас”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Чому, на вашу думку, сім’ї 
є центральною частиною 
в плані щастя Небесного 
Батька? Як ви дізналися 
про важливість сім’ї?

Які послання отримують 
молоді чоловіки від світу, 
що суперечать сказаному 
пророками про важли-
вість сім’ї? Як ви можете 
допомогти молодим 
чоловікам зрозуміти віч-
не значення сім’ї?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків роз-
ділитися на пари і розповісти своєму 
напарнику, що вони дізналися на уро-
ці минулого тижня і як вони можуть 
застосувати це у своєму житті.

• До початку зборів кворуму попро-
сіть молодих чоловіків принести 

предмет, який символізує один з 
їхніх улюблених спогадів, пов’язаних 
з їхньою сім’єю (наприклад: сімейні 
традиції, відпустки або інші заходи). 
Попросіть кожного молодого чолові-
ка показати цей предмет і пояснити, 
чому його сім’я для нього важлива.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти важли-
вість сім’ї. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати виступ старійшини Д. Тодда 
Кристофферсона “Чому шлюб, чому 
сімʼя” або останні вісім абзаців з 
виступу старійшини Л. Тома Перрі 
“Ставати порядними батьками”, 
знаходячи відповіді на запитання: 
“Чому сімʼї важливі?” Попросіть 
молодих чоловіків поділитися знай-
деним. Що можуть робити молоді 
чоловіки, аби показувати, що вони 
розуміють, наскільки важливими є 
сімʼї? Як їхнє розуміння важливості 
сімей буде впливати на їхнє ставлен-
ня до членів своєї сімʼї?

• Поділіть кворум на чотири групи. 
Нехай кожна група опрацює один 
з розділів виступу Керол М. Стівенс 
“Сімʼю створив Господь” (кожний 
розділ починається із виділеної жир-
ним шрифтом істини про сімʼю). 
Попросіть кожну групу підготувати-
ся, щоб навчати інші групи того, про 
що вони дізналися з їхнього розділу. 

Як вони можуть навчати цих істин 
і бути прикладом їх дотримання у 
своїх сімʼях та громадах?

• Покажіть одне із наведених у 
цьому навчальному плані відео та 
запропонуйте молодим чоловікам 
послухати, чому Небесний Батько 
дав нам сімʼї. Запитайте молодих 
чоловіків, як би вони відповіли 
людині, яка каже приблизно таке: 
“Не розумію, навіщо мені одру-
жуватися?” або “Я не думаю, що 
захочу мати дітей, коли стану 
дорослим”. Що б вони сказали 
комусь, чия ситуація в сім’ї в цей час 
не є ідеальною? Див. “Сім’я”, Заради 
зміцнення молоді, сс. 14—15)

• Дайте кожному молодому чолові-
кові на опрацювання один з уривків 
з Писань, вказаних в цьому нав-
чальному плані. Попросіть членів 
кворуму опрацювати документ 
“Сімʼя: Проголошення світові” і 

Підказка для вчителя

“Якщо кілька учнів 
мають щось сказати сто-
совно одного й того само-
го питання, то ви можете 
сказати, наприклад, так: 
“Спочатку ми вислухає-
мо вашу думку, а потім 
вашу”. У такому разі ті, 
кого ви навчаєте, будуть 
залишатися спокійними, 
бо знатимуть, що їм буде 
надано можливість висло-
витися” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 69).
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знайти місце, що стосується їхнього 
уривка з Писань. Попросіть кожного 
молодого чоловіка поділитися своїм 
уривком з Писань та частиною з 

цього Проголошення, що стосується 
його. Попросіть молодих чоловіків 
поділитися досвідом, який вони 
мали, що ілюструє важливість сімей.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, чому сімʼя є важливою? Які у них є почуття або вражен-
ня? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приділити більше 
часу вивченню цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Принести своє свідчення про важ-
ливість сім’ї у плані Бога.

• Запропонувати членам квору-
му поділитися з членом сім’ї або з 
другом документом “Сім’я: Прого-
лошення світові”.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх послідовників 
свідчити, і коли вони 
свідчили, Дух торкався 
їхніх сердець. Коли ви 
навчаєте молодих чоло-
віків про важливість сім’ї, 
запрошуйте їх ділитися 
своїми свідченнями про 
важливість сім’ї у Божому 
плані спасіння.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Л. Тома Перрі, “Ставати поряд-
ними батьками”, Ensign або Ліягона, лист. 2012, 
сс. 26–28

Наша сильна культура сім’ї буде для наших дітей 
захистом від “вогненних стріл супротивника” 
(1 Нефій 15:24), що існують в культурі їхніх одноліт-
ків, у культурі розваг і знаменитостей, у культурі 
довіри і права, у культурі Інтернету і медіа-куль-
тури, з якими вони у постійному контакті. Сильна 
культура сім’ї допоможе нашим дітям жити у світі і 
не ставати “світ[ом]” (Іван 15:19).

Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав: “Обов’я-
зок батьків—навчати своїх дітей цим спаситель-
ним принципам євангелії Ісуса Христа, щоб вони 
знали, чому їм потрібно охриститися, і щоб після 
свого хрищення вони відчували в серці бажання 
й далі виконувати заповіді Бога, аби повернути-
ся назад в Його присутність. Чи ви, мої порядні 
брати і сестри, хочете мати свої сім’ї, своїх дітей; 
чи ви хочете бути запечатаними до ваших батьків 
і ваших матерів . . . ? Якщо так, тоді ви повинні 
почати навчати своїх дітей ще з колиски. Ви маєте 
навчати як прикладом, так і повчанням” [Joseph 
Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 1948, 153].

У Проголошенні про сім’ю сказано:

“Чоловік і дружина мають урочисту відповідаль-
ність любити одне одного і своїх дітей і піклува-
тися одне про одного, а також про своїх дітей. 
“Діти—спадщина Господня” (Псалми 127:3). 
Батьки мають священний обов’язок виховувати 
своїх дітей у любові й праведності, забезпечувати 
їхні фізичні й духовні потреби і вчити їх любити 

один одного й служити один одному, дотримува-
тися заповідей Божих і бути законопослушними 
громадянами, де б вони не жили. . . .

“. . .За божественним задумом, батько має голову-
вати над своєю сім’єю в любові й праведності; він 
відповідає за забезпечення своєї сім’ї всім необ-
хідним та її захист. Мати в першу чергу відпові-
дальна за виховання їхніх дітей. Як рівноправні 
партнери, матері й батьки зобов’язані допомагати 
один одному у виконанні цих священних обов’яз-
ків” [“Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона та 
Ensign, лист. 2010, сс. 129].

Я вірю, що саме за божественним задумом роль 
матері включає особливу відповідальність за 
виховання і навчання наступного покоління. Але 
чудово бачити чоловіків і дружин, які працювали 
у справжньому партнерстві і в гармонії, вплива-
ючи через спілкування як на своїх дітей, так і на 
дітей їхніх дітей.

Шалена атака злочестивості на наших дітей є від-
чутнішою і безсоромнішою, ніж вона будь-коли 
була. Створення сильної культури сім’ї додає ще 
один рівень захисту для наших дітей, ізолюючи їх 
від впливу світу.

Нехай Бог благословить вас, порядних матерів 
і батьків у Сіоні. Він довірив у ваше піклування 
Своїх вічних дітей. Як батьки, ми з Ним парт-
нери, навіть приєднуємося до Бога, здійснюючи 
Його роботу і Його славу серед Його дітей. Це—
наш священний обов’язок, який ми маємо вико-
нувати якнайкраще. Про це я свідчу в ім’я Ісуса 
Христа, амінь.



223

СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому важливо дотримуватися 
церковних норм стосовно 
побачень?
Пророки останніх днів дали нам норми стосовно побачень, щоб захищати 
нас від духовної небезпеки і допомагати нам підготуватися, аби одного дня 
зустріти гідного, вічного супутника життя. Серед цих норм є такі: не ходи-
ти на побачення до 16 років, уникати частих побачень з однією людиною і 
ходити на побачення лише з тими, хто має високі моральні стандарти.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що, згідно з 
вашими відчуттями, найбільше підійде молодим чоловікам в цей час, коли 
вони починають більше спілкуватися з молодими жінками?

Повторення закону 7:3–4 (Не укла-
дайте шлюб поза завітом)

Учення і Завіти 46:33 (Творіть чесно-
ти і святість перед Господом)

“Побачення”, Заради зміцнення 
молоді (2011), сс. 4–5

Гордон Б. Хінклі, “Living Worthy of 
the Girl You Will Someday Marry,” 
Ensign, трав. 1998, сс. 49–51

Відео: “Новий 2010 рік: Побачення”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Які побачені вами 
приклади навчили вас 
важливості виконувати 
Господні норми стосовно 
побачень?

Який досвід і які ідеї 
впливають на сприйняття 
побачень молодими чоло-
віками? Який вони відчу-
вають тиск? Що їм треба 
знати, аби залишатися 
вірними нормам Господа?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка описати одним словом 
урок минулого тижня. Запитайте 
молодих чоловіків, чи не хочуть 
вони поділитися досвідом, пов’яза-
ним з тим уроком, який у них був 
минулого тижня. 

• Попросіть молодих чоловіків пере-
лічити на дошці, що їм відомо про 
норми Господа стосовно побачень. 
Додавайте до цього переліку по мірі 
того, як вони дізнаватимуться більше 
про ці норми протягом уроку.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти церковні 
норми стосовно побачень. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запропонуйте кожному молодо-
му чоловіку написати особистий 
список рис, які він хоче, щоб мала 
його майбутня дружина. Запро-
понуйте молодим чоловікам поді-
литися своїми списками з класом, 
якщо це доречно. Попросіть одного 
з молодих чоловіків прочитати 
наступне висловлювання старій-
шини Роберта Д. Хейлза: “Якщо ви 
хочете одружитися з розсудливою, 
привабливою, чесною, щасливою, 
працьовитою, духовною осо-
бою, будьте такою особою” (“Боро-
тися з викликами сьогоднішнього 
світу”, Ensign або Ліягона, лист. 2015, 
с. 46). Поки молоді чоловіки прогля-
дають списки, які вони склали, ви 
можете їх запитати, що б вони відчу-
вали, якби у їхньої майбутньої дру-
жини був відповідний список щодо 
них. Що вони вже зараз роблять, 
щоб бути такою особою, за яку їх 
майбутня дружина хотіла би вийти 
заміж? Запропонуйте молодим  

чоловікам обговорити, як вони осо-
бисто можуть розвивати ці риси вже 
зараз та як ці риси будуть впливати 
на те, з якими саме людьми вони 
будуть ходити на побачення.

• Виберіть виступ або статтю з цер-
ковних видань, в якій даються пора-
ди щодо побачень. Чого ця стаття 
навчає про вибір, який роблять 
молоді чоловіки, коли ходять на 
побачення? Попросіть їх записа-
ти деякі якості, які вони бажають 
бачити у своїй майбутній дружині, 
і вибрати з того списку хоча б одну 
якість, над покращенням якої вони 
можуть працювати, аби самим стати 
таким супутником, зустріти якого 
вони сподіваються. Як їхній тепе-
рішній досвід з побаченнями може 
вплинути на те, з якою людиною 
вони зрештою укладуть шлюб?

• Покажіть частини відео “Новий 
2010 рік: Побачення”, та зупиняйте 
відео, щоб дати молодим чоловікам 

Підказка для вчителя

“Запитайте учнів, що 
саме вони б розказали, 
якби хтось запитав у них, 
про що вони дізналися з 
цього уроку” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 94).
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час визначити норми щодо поба-
чень, зазначені цимилюдьми у відео. 
Попросіть молодих чоловіків перег-
лянути розділ “Побачення” у брошу-
рі Заради зміцнення молоді  та шукати 
норми, які ще не були обговорені у 
відео. Запропонуйте їм відповісти 
на такі питання як: “Якими є цер-
ковні норми стосовно побачень?” 
“Чому вам важливо дотримуватися 
цих норм?” та “Яка мета побачень?” 
Запропонуйте молодим чоловікам 
обговорити варіанти того, як вони 
можуть відповісти, коли відчува-
ють себе змушеними зробити щось, 
що суперечить церковним нормам 
стосовно побачень. Ви можете поді-
литися прикладами того, як ви були 
благословенні виконанням церковних 

норм стосовно побачень та запро-
понуйте іншим поділитися схожим 
досвідом. Запросіть молодих чоловіків 
поділитися тим, що вони будуть роби-
ти, щоб дотримуватися цих норм.

• Попросіть членів кворуму 
переглянути розділ “Побачення” 
в брошурі Заради зміцнення молоді 
і записати будь- які свої запитання 
стосовно побачень. Запросіть групу 
старших молодих чоловіків і жінок 
дати відповіді на їхні запитання 
й обговорити норми побачень. 
Заохочуйте членів групи наводити 
приклади того, як вони під час поба-
чень дотримувалися таких норм, як 
скромний одяг, вибір прийнятних 
занять і побачення лише з людьми, 
які мають високі норми.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони Церковні норми щодо побачень? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Заохочувати членів кворуму 
поставити цілі дотримуватися норм 
Господа стосовно побачень.

• Принести своє свідчення про бла-
гословення, які приходять завдяки 
дотриманню норм Господа стосовно 
побачень.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знав тих, кого 
навчав, і знав, ким вони 
можуть стати. Він знахо-
див унікальні способи, 
щоб допомагати їм навча-
тися й зростати—спосо-
би, які підходили тільки 
їм. Коли у них виникали 
труднощі, Він не зали-
шав їх, а продовжував 
любити їх й служити їм. 
Моліться, щоб знати і 
любити молодих чолові-
ків, яких ви навчаєте, щоб 
ви могли зрозуміти, що 
їм потрібно, коли будете 
навчати їх про пошуки 
вічного супутника і підго-
товку до цього.
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СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу зараз готуватися 
до того, щоб стати праведним 
чоловіком і батьком?
“За божественним задумом, батько має головувати над своєю сім’єю в 
любові й праведності; він відповідає за забезпечення своєї сім’ї всім необхід-
ним та її захист” (“Сім’я: Проголошення світові”, Ensign або Ліягона, лист. 
2010, 3 с. обкладинки). Ми можемо підготуватися до цих обов’язків, вірно 
виконуючи наші обов’язки у священстві, навчаючись отримувати особисте 
одкровення, люблячи наші теперішні сім’ї і служачи їм, здобуваючи освіту і 
навчаючись працювати.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Що, на вашу думку, 
буде найкориснішим для молодих чоловіків, яких ви навчаєте?

Авраам 1:1–4, 18–19 (Авраам бачить 
благословення, які він і його потом-
ство можуть отримати в своєму 
житті завдяки тому, що вони мають 
священство)

1 Нефій 2:1–3 (Легій отримує благо-
словення від Господа задля безпеки 
його сім’ї)

1 Нефій 16:14–32 (Нефій допомагає 
своїй сім’ї і виявляє до неї повагу, 
коли вони голодують у пустелі)

УЗ 42:22 (Чоловік має бути вірним 
своїй дружині)

УЗ 58:26–28; 107:99–100 (Писання 
описують важливість праці)

Д. Тодд Крістофферсон, “Бать-
ки”, Ensign або Ліягона, трав 2016, сс. 
93- - 97

Л. Уітні Клейтон, “Шлюб: дивіться 
і навчайтеся”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2013, сс. 83–85

Леррі М. Гібсон, “Батьківство—наша 
вічна доля”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, сс. 77—80

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. 
обкладинки

Відео: “Батьки можуть використову-
вати священство, щоб благословляти 
свої сім’ї”; “Земний батько, Небес-
ний Батько”

Як ваше служіння у свя-
щенстві в юності підготу-
вало вас до того, щоб бути 
праведним чоловіком і 
батьком? Що ще ви зроби-
ли, аби підготуватися? Що 
ще ви хотіли б зробити?

Який досвід можуть мати 
молоді чоловіки зараз, що 
допоможе їм підготува-
тися стати праведними 
чоловіками і батьками? Як 
їхня підготовка благосло-
вить їхні майбутні сім’ї?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть членів кворуму розді-
литися на пари і розповісти напар-
нику, що вони пам’ятають з уроку, 
який був на минулому тижні. 

• Запропонуйте членам кворуму 
прочитати Авраам 1:1–2 і написати 

їхній варіант цих віршів, описуючи, 
якими чоловіками і батьками вони 
хотіли б стати. Попросіть їх, якщо 
вони згодні, прочитати для присут-
ніх те, що вони написали. Запро-
понуйте їм додавати щось до цього 
опису впродовж уроку.

Навчайтеся разом

Кожна, з наведених нижче вправ, допоможе членам кворуму зрозуміти, як ста-
ти праведними чоловіками і батьками. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Запропонуйте молодим чолові-
кам опрацювати виступ старійшини 
Д. Тодда Крістофферсона “Батьки”, 
шукаючи риси праведних батьків. 
Запропонуйте кожному молодому 
чоловіку подумати про час, коли 
його батько або образ батька у його 
житті уособлював одну з рис, якими 
поділився старійшина Крістоффер-
сон. Ви можете допомогти молодим 
чоловікам поділитися цим досвідом, 
запропонувавши їм намалювати 
малюнки ситуацій, про які вони 

подумали, та показати ці малюнки 
класу. Ви також можете написати 
кілька речень з виступу старійшини 
Д. Тодда Крістофферсона на дошці, 
залишаючи пробіли на місці декіль-
кох слів. Запропонуйте молодим 
чоловікам здогадатися, які слова 
мають бути на місці пробілів. Як 
молоді чоловіки можуть дослухати-
ся до поради, яку старійшина Крі-
стофферсон дав їм? (Для ідей див. 
“Праця і самостійність” та “Освіта” 
у брошурі Заради зміцнення молоді)

Підказка для вчителя

“Ставте запитання, які 
вимагають від тих, кого 
ви навчаєте, шукати від-
повіді в Писаннях і вчен-
нях пророків останніх 
днів” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 62).
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• Попросіть молодих чоловіків про-
читати виступ “Батьківство—наша 
вічна доля”, починаючи з абзацу, 
де першими словами є: “Тепер, ви, 
молоді чоловіки” (Ensign або Ліяго-
на, трав. 2015, с. 79). Запропонуйте 
молодим чоловікам вибрати один з 
обов’язків священства, перерахова-
них братом Гібсоном, і попросіть їх 
розіграти за ролями ситуації, в яких 
вони можуть виконувати цей обов’я-
зок вдома. Як виконання обов’язків 
в Аароновому священстві допомагає 
їм підготуватися до виконання ролі 
батька? Заохотьте молодих чоловіків 
поставити перед собою одну або дві 
конкретні цілі стосовно виконання 
їхніх обов’язків у священстві вдома.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати сьомий абзац документа 
“Сім’я: Проголошення світові” (або 
подивіться відео “Батьки можуть 
використовувати священство, щоб 
благословляти свою сім’ю”) та звер-
ніть увагу на те, якими будуть їхні 
обов’язки, коли вони стануть чолові-
ками і батьками. Поділіть кворум на 
маленькі групи і попросіть кожну 
групу подумати про те, як вони 
можуть готуватися вже зараз до 
виконання цих обов’язків. Попросіть 
по одному представнику з кожної 
групи розповісти кворуму те, що 
вони обговорювали всією групою.

• Усім кворумом прочитайте 1 
Нефій 2:1—3, де Легій отримує 

одкровення про те, що треба втікати 
від злочестя в Єрусалимі. Що молоді 
чоловіки засвоїли з прикладу Легія 
стосовно того, як бути праведним 
батьком? Що вони можуть робити 
вже зараз, щоб розвивати якості, при-
таманні Легію? Попросіть молодих 
чоловіків прочитати 1 Нефій 16:14—
32 і звернути увагу на те, як Нефій 
ставився до своєї сім’ї. Як це могло 
допомагати Нефію у виконанні його 
ролі чоловіка і батька? Запитайте у 
молодих чоловіків, що вони роблять 
у своїх сім’ях уже зараз, щоб підготу-
ватися до ролі чоловіка і батька?

• Дайте завдання кожному молодо-
му чоловіку прочитати один абзац з 
розділу “Праця і самостійність” або 
“Освіта” в брошурі Заради зміцнення 
молоді або покажіть відео “Робота, 
що триває”. Що молоді чоловіки діз-
налися з цих матеріалів, що допомо-
же їм стати успішними чоловіками і 
батьками?

• Доручіть кожному члену кворуму 
прочитати один з п’яти принципів 
міцних шлюбів, згаданих старій-
шиною Л. Уітні Клейтоном у його 
виступі “Шлюб: дивіться і навчай-
теся”. Які приклади цих принципів 
молоді чоловіки вже спостерігали? 
Що ще вони бачили в міцних парах 
такого, що вони хотіли б наслідува-
ти? Що, на думку молодих чоловіків, 
вони можуть робити, аби жити за 
цими принципами зараз?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізнали-
ся. Чи розуміють вони, як підготуватися до їхніх майбутніх ролей чоловіка і 
батька? Які вони мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові 
запитання? Чи потрібно приділити більше часу для вивчення цього вчення?
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Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Запропонувати членам кворуму 
зробити щось, що зміцнило б їхні сім’ї.

• Поділитися цілями, які він поста-
вив, аби підготуватися стати правед-
ним чоловіком і батьком.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив Своїх 
учнів, молився за них і 
постійно їм служив. Він 
знав їхні інтереси, надії, 
бажання і що відбувало-
ся в їхньому житті. Що 
ви знаєте про молодих 
чоловіків, яким служите? 
Що ви можете робити, 
аби допомогти їм стати 
праведними чоловіками і 
батьками в майбутньому?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Леррі М. Гібсона “Батьківство- - - 
наша вічна доля”, Ensign або Ліягона, трав. 2015, с. 79

Тепер, ви, молоді чоловіки, яких я дуже люблю, ви 
знаєте, що ви готуєтеся отримати Мелхиседекове 
священство, отримати священні храмові завіти, 
виконати ваш обов’язок і зобовʼязання служити на 
місії повного дня, і потім, не очікуючи занадто 
довго, одружитися в храмі з дочкою Бога і мати 
сім’ю.  Ви потім маєте вести вашу сім’ю в духов-
них справах за підказками Святого Духа (див. УЗ 
20:44; 46:2; 107:12).

Я запитував багатьох молодих чоловіків по всьому 
світу: “Чому ви тут?”

Досі ще ніхто не відповів: “Навчатися бути хоро-
шим батьком, щоб я був готовий і гідний отрима-
ти усе, що має Небесний Батько”.

Давайте подивимося, у чому полягають ваші обо-
в’язки в Аароновому священстві, як це описано у 
20 розділі Учення і Завітів. Намагайтеся зрозуміти 
свої відчуття, коли почуєте, як я буду застосовува-
ти ці обов’язки до вашого служіння у вашій сім’ї.

“Запрошувати [усю свою сім’ю] прийти до Хри-
ста” (вірш 59).

“Завжди пильнувати [їх], бути з ними і укріпляти 
їх” (вірш 53).

“Проповідувати, вчити, роз’яснювати, напучува-
ти, і христити” членів вашої сім’ї (вірш 46).

“Напучувати їх молитися вголос і таємно, і вико-
нувати всі сімейні обов’язки” (вірш 47).

“І дивитися, щоб не було ні беззаконня [серед 
членів вашої сім’ї], ні бездушності між ними, ні 
брехні, ні наклепів, ні лихослів’я” (вірш 54).

“І дивитися, щоб [ваша сім’я] часто збиралася 
разом” (вірш 55).

Допомагати вашому батьку виконувати обов’язки 
патріарха. Підтримувати вашу матір силою свя-
щенства за відсутності батька (див. вірші 52, 56).

За проханням “висвячувати інших священиків, 
учителів та дияконів” у вашій сім’ї (вірш 48).
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СЕРПЕНЬ: ШЛЮБ І СІМ’Я

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як в сім’ях ролі чоловіків і 
жінок доповнюють одна одну?
“Стать є невід’ємною властивістю доземної, смертної й вічної особистості 
та її призначення. … Батько має головувати над своєю сім’єю в любові й 
праведності; він відповідає за забезпечення своєї сім’ї всім необхідним та 
її захист. Мати в першу чергу відповідальна за виховання їхніх дітей. Як 
рівноправні партнери, матері й батьки зобов’язані допомагати один одно-
му у виконанні цих священних обов’язків” (“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. обкладинки).

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим, за відчу-
тим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

УЗ 121:41–43 (Принципи праведного 
застосування священства)

Мойсей 3:21–24; 5:1–4 (Адам і Єва 
працювали разом як рівноправні 
партнери)

Лінда К. Бертон, “Ми піднімемося 
разом”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, сс. 29–32

Л. Том Перрі, “Знайти тривалий 
мир і побудувати вічні сім’ї”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2014, сс. 43- 45

Д. Тодд Крістофферсон, “Мораль-
на сила жінок”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2013, сс. 29—32

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. 
обкладинки

Відео: “Будьмо мужами”, “Жінки в 
нашому житті”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Які ви бачили прикла-
ди матерів і батьків, що 
доповнювали одне одного 
в їхніх ролях? Як знання 
про ці вічні ролі вплину-
ло на вашу сім’ю?

Як ви можете допомогти 
молодим чоловікам зро-
зуміти їхню божественну 
роль майбутнього батька? 
Що вони можуть робити 
зараз, аби підготуватися 
до цієї ролі?



232

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Покажіть членам кворуму пред-
мет або малюнок і попросіть їх 
пояснити, як він стосується поперед-
нього уроку.

• Принесіть два предмети, які вико-
ристовують разом для досягнення 
спільної мети (наприклад: олівець і 
папір або молоток і гвіздок). Попро-
сіть молодих чоловіків пояснити 

різницю між предметами і тим, 
як вони використовуються разом. 
Поясніть, що чоловікам і жінкам 
дані різні обов’язки, які доповнюють 
(або “довершують”) один одного, 
щоб досягнути цілі Бога. Попросіть 
молодих чоловіків описати деякі із 
способів того, як чоловіки й жінки 
доповнюють одне одного.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти взаємодо-
повнюючі ролі чоловіків і жінок у сім’ях. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Напишіть на дошці такі заголовки: 
Обов’язки батька і Обов’язки матері. 
Попросіть молодих чоловіків пере-
лічити обов’язки, виконання яких 
очікує Господь від батьків і матерів. 
Аби допомогти їм у складанні такого 
списку, запропонуйте їм опрацюва-
ти сьомий абзац документа “Сімʼя: 
Проголошення світові” (див. Обов’я-
зок перед Богом, с. 107) та підходящі 
уривки з виступів Л. Тома Перрі 
“Знайти тривалий мир і побудувати 
вічні сім’ї” і старійшини Д. Тодда 
Крістофферсона “Моральна сила 
жінок”. Що вони можуть дізнатися з 
цих матеріалів стосовно божествен-
ної ролі батьків і матерів? Як ці ролі 
доповнюють одна одну? Як ці учення 
відрізняються від учень світу? Запро-
сіть молодих чоловіків назвати при-
клади, коли вони бачили, як батьки і 

матері виконують свої взаємодопов-
нюючі ролі.

• Попросіть молодих чоловіків 
опрацювати Мойсей 5:1–12 і пере-
лічити на дошці усе, що Адам і 
Єва робили разом як пара (можна 
використати ілюстрацію з Альбо-
му “Євангелія в мистецтві”, с. 5). 
Попросіть молодих чоловіків дода-
вати до цього переліку нові прикла-
ди того, як чоловіки і жінки мають 
працювати разом як рівноправні 
партнери.

• Покажіть відео “Жінки в нашому 
житті” або “Будьмо мужами”. Що 
дізнаються молоді чоловіки з відео 
про те, як чоловіки благословляють 
своїх дружин? Попросіть молодих 
чоловіків подумати над тим, яким 
чоловіком вони хочуть колись стати. 

Підказка для вчителя

“Святий Дух може 
підказати одному або 
кільком з тих, кого ви 
навчаєте, висловити дум-
ки, які потрібно почути 
іншим. Будьте відкриті 
до отримуваних вами 
підказувань звертатися із 
запитаннями до якихось 
певних людей. Ви навіть 
можете мати таке від-
чуття, що вам потрібно 
попросити висловити 
свою точку зору саме ту 
людину, яка й не вияв-
ляє особливого бажання 
зробити це” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], сс. 63).
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Що вони можуть робити вже зараз, 
щоб стати такою людиною?

• З дозволу єпископа, запросіть 
подружжя на збори кворуму. Разом 
прочитайте розділ, що називається 
“Піднімати і допомагати у наших 
взаємодоповнюючих ролях” з висту-
пу Лінди К. Бертон “Ми підніме-
мося разом”. Що дізнаються молоді 
чоловіки про те, як чоловіки і жінки 
підтримують одне одного в сім’ях? 
Попросіть запрошене подружжя 
розповісти про те, як вони допома-
гають одне одному виконувати свої 
ролі. Можете розповісти, як шлюб 
допоміг вам або членам вашої сім’ї 
стати кращими.

• Попросіть молодих чоловіків 
перелічити якості, які допомагають 
жінкам бути гарними матерями або 
вихователями. Як Сатана намагається 
ослабити вплив жінок? Що можуть 
робити молоді чоловіки, щоб під-
тримувати вплив праведних жінок 
у світі та сприяти цьому? Як вплив 
праведних жінок скеровує молодих 
чоловіків, коли вони готуються бути 
чоловіками й батьками? Під час цього 
обговорення молоді чоловіки можуть 
зачитувати вибрані частини з виступу 
старійшини Д. Тодда Крістофферсона 
“Моральна сила жінок”. Розгляньте, 
наприклад, перші два абзаци й три 
тенденції, які є причиною ослаблення 
моральної сили жінок.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони взаємодоповнюючі ролі чоловіків і жінок у сім’ях? Які у них 
виникли почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити членів кворуму подя-
кувати їхнім матерям і батькам за 
особливі благословення, які вони 
отримали завдяки виконанню їхніми 
батьками своїх божественних ролей.

• Попросити молодих чоловіків 
знайти способи, які допоможуть їм 
підготуватися до їхньої майбутньої 
відповідальності головувати у своїх 
сім’ях, забезпечувати і захищати їх.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив Своїх 
учнів, молився за них і 
постійно їм служив. Він 
знав їхні інтереси, надії, 
бажання і що відбувалося 
в їхньому житті. Що ви 
знаєте про молодих чоло-
віків, яким служите? Що 
ви можете робити вже 
зараз, аби допомогти їм 
підготуватися, щоб голо-
вувати у своїх майбутніх 
сім’ях, забезпечувати і 
захищати їх?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Д. Тодда Крістофферсона, “Мораль-
на сила жінок”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

З давніх-давен суспільство покладалося на мораль-
ну силу жінок. Безперечно, не будучи єдиною 
силою, що позитивно впливає на суспільство, 
моральний фундамент, який мають жінки, довів 
свою унікальну користь заради спільного блага. 
Можливо через те, що він має такий глибокий 
вплив, цей вклад жінок недооцінюють. Я хочу 
висловити подяку за вплив хороших жінок, наз-
вати деякі філософські точки зору й тенденції, які 

загрожують силі й становищу жінок, і попросити 
жінок розвивати природну моральну силу, що 
знаходиться в них.

Жінки приносять з собою у цей світ певну чесно-
ту, божественний дар, який робить їх експертами 
в запровадженні таких якостей, як: віра, сміли-
вість, співчуття та здатність покращувати сто-
сунки й культури. Хвалячи “нелицемірну віру” 
Тимофія, Павло зазначив, що подібна віра “перше 
була оселилася в бабі твоїй Лоіді, та в твоїй матері 
Евнікії” [2 Тимофію 1:5].
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Зваж[те] на благословенний і щасливий стан тих, хто виконує заповіді Бога” (Мосія 2:41).

Навчальні плани цього блоку допоможуть кожному молодому чоловікові дізна-
ватися про благословення, які приходять від дотримання заповідей Небесного 
Батька. Коли молоді чоловіки дотримуються заповідей і постійно каються, вони 
проявляють їхню любов до Господа і залишаються вільними від впливу світу.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як я можу жити в світі, але бути не від світу? (Обов’язок перед Богом)
Як мої слова впливають на мене і на оточуючих?
Як мені протистояти порнографії?
Чому ми постимося?
Чому нам заповідано утримувати Суботній день у святості?
Чому ми сплачуємо десятину?
Чому важливо бути чесним?

Вересень: Заповіді
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Живи гідно”, сс. 16–17, 40–41, 64–65

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68
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ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як я можу жити в світі, 
але бути не від світу?
“Якщо колись норми Церкви і норми суспільства переважно збігалися, нині 
між ними широке провалля, і воно дедалі збільшується” (Томас С. Монсон, 
“Сила священства”, Ensign або Ліягона, трав. 2011, с. 66). Господь хоче, щоб 
ми залишалися вірними Його нормам і не торкалися зла цього світу. У той 
же час Він очікує, що ми матимемо хороший вплив на оточуючих.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Що, згідно з вашими 
відчуттями, буде найкориснішим для молодих чоловіків, яких ви навчаєте?

“Живи гідно”,Виконання програми 
“Мій обов’язок перед Богом” (2010), 
диякони, сс. 16–17; учителі, сс. 
40–41; священики, сс. 64–65

Буття 39:1–20 (Йосип з Єгипту 
протистоїть пропозиціям дружини 
Потіфара)

2 Царів 6:14–17 (Слуга Єлисея усві-
домив, що він не сам)

Матвій 26:41; УЗ 10:5 (Пильнуйте і 
моліться, щоб не увійти вам у спокусу)

Іван 15:19; 1 Нефій 8:24–28 (Світ 
часто насміхається над тими, хто 
наслідує Христа, і ненавидить їх)

1 Коринтянам 10:13 (Нас не будуть 
спокушати понад нашу силу витри-
мати)

УЗ 3:6–8 (Якщо ми довіряємо Богові 
більше, ніж людям, Він підтримає 
нас проти супротивника)

УЗ 62:1 (Господь знає наші слабкості 
і як підтримати нас у час спокуси)

УЗ 87:8 (Стійте на святих місцях)

Уліссес Соарес, “Так, ми може-
мо перемогти, і ми переможе-
мо! Ensign або Ліягона, трав. 2015, сс. 
70- - 77.

Томас С. Монсон, “Мати сміливість 
вистояти наодинці”, Ensign або Лія-
гона, лист. 2011, сс. 60–67

Відео: “Розквітайте на своїй грядці”; 
“Мати сміливість вистояти наодинці”

Які норми світу не відпо-
відають нормам Церкви? 
Які благословення при-
йшли до вас і до вашої 
сім’ї завдяки дотриманню 
Господніх норм? Як ваше 
життя за високими норма-
ми впливає на оточуючих?

Як світ намагається 
вплинути на сприйняття 
молодими чоловіками 
норм Господа? Як молоді 
чоловіки можуть продов-
жувати дотримуватися 
норм Господа у той час 
як норми суспільства 
продовжують деградува-
ти? Як молоді чоловіки 
можуть мати хороший 
вплив на оточуючих?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка написати на аркуші паперу 
одне речення, яке підсумовує, що 
він дізнався на уроці минулого тиж-
ня. Нехай декілька молодих чолові-
ків прочитають ці підсумки вголос.

• Покажіть членам кворуму апель-
син (або інший цитрусовий фрукт). 
Попросіть їх назвати деякі з норм, які 
містяться в брошурі Заради зміцнення 

молоді. Коли вони називатимуть їх, 
записуйте їх на апельсині. Помістіть 
апельсин у посудину з водою (він 
не потоне). Вийміть апельсин з води 
і почистіть його. Поверніть його у 
воду, і він потоне. Попросіть моло-
дих чоловіків розповісти, чого це 
навчає їх стосовно дотримання норм 
Господа. Поділіться конкретними 
прикладами того, як дотримання 
норм благословило ваше життя.

Навчайтеся разом

Мета цього уроку- - - допомогти кожному молодому чоловікові зрозуміти, як він 
може бути у світі, але не від світу, і як це допомагає йому бути гідним засто-
совувати священство. В рамках цього уроку члени кворуму можуть скласти 
плани у своїх путівниках Обов’язок перед Богом вивчати норми, вказані у 
брошурі Заради зміцнення молоді, і жити за ними. До зборів кворуму попро-
сіть молодих чоловіків принести у Церкву свої путівники Обов’язок перед 
Богом разом з брошурою Заради зміцнення молоді. На майбутніх зборах 
кворуму просіть їх розповідати про досвід виконання їхніх планів.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Писання, посилання на 
які вказані у цьому навчальному 
плані, (індивідуально чи кворумом) й 
обговоріть, що вони дізналися про те, 

як долати спокуси. Як вони живуть за 
нормами Господа, коли світ спокушає 
їх чинити іншим способом або висмі-
ює їхні високі норми? Що вони відчу-
вали, коли жили за нормами Господа 

Плани за програмою 
“Обов’язок перед 
Богом”

Виділіть в кінці зборів кво-
руму час на те, щоб молоді 
чоловіки склали плани у 
своїх путівниках Обов’я-
зок перед Богом. Ці плани 
є особистими, але члени 
кворуму можуть допомог-
ти один одному знайти 
ідеї для своїх планів.
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і протистояли спокусам? Про які 
випадки вони можуть розповісти?

• У виступах “В якому напрямку ви 
дивитеся?” старійшини Лінна Г. Роб-
бінса та “Так, ми можемо перемогти, 
і ми переможемо!” старійшини Уліс-
сеса Соареса наводяться декілька 
позитивних і негативних прикладів 
реакції людей на негативний вплив 
світу. Запросіть кожного молодого 
чоловіка опрацювати виступи, знай-
ти приклад, який справив на нього 
враження, і підсумувати цю історію 
для класу. Попросіть, щоб кожний 
молодий чоловік розповів, чого 
навчає його історія про те, як жити 
у світі, і в той же час долати спокусу 
бути від світу.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати Зміст в брошурі Заради 
зміцнення молоді і вибрати одну 
чи більше норм, які вони хотіли б 
обговорити. Попросіть кожного 
молодого чоловіка вивчати протя-
гом кількох хвилин вибрану ним 
норму і підготуватися навчати того, 

про що він дізнався. Попросіть кож-
ного молодого чоловіка відкрити 
свій путівник Обов’язок перед Богом 
і написати у розділі “Дій” свій план 
жити за цією нормою (сс. 17, 41, 
або 65). Заохочуйте молодих чоло-
віків ділитися один з одним своїми 
планами, якщо це буде прийнятно. 
Попросіть молодих чоловіків прихо-
дити наступні кілька тижнів гото-
вими розповісти, як виконання їхніх 
планів допомогло їм бути “у світі 
але не від світу” (див. Іван 15:19).

• Кворумом прочитайте Учення і 
Завіти 87:8 і спитайте молодих чоло-
віків, що означає стояти на святих 
місцях. Попросіть їх обдумати це 
запитання під час перегляду відео 
“Розквітайте на своїй грядці”. Які 
інші думки вони отримали, перег-
лядаючи це відео, стосовно того, як 
стояти на святих місцях? Запитайте 
молодих чоловіків, як, згідно з їхні-
ми відчуттями, вони можуть зро-
бити свою сім’ю, школу чи громаду 
більш святим місцем.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони чому, як носії священства, вони мають бути у світі, але 
не від світу? Які вони мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь 
нові запитання? Чи потрібно приділити більше часу вивченню цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням 
про важливість життя за нормами 
Господа.

• Взяти з молодих чоловіків зобо-
в’язання виконувати плани, які вони 
склали у розділі “Живи гідно” їхніх 
путівників Обов’язок перед Богом.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель готувався нав-
чати, молячись наодинці 
і постячись. В особисті 
моменти Він прагнув 
скерування Небесного 
Батька. Готуючись нав-
чати молодих чоловіків, 
проводьте час у молитві і 
прагніть отримати допо-
могу Небесного Батька, 
аби знати, як допомогти 
молодим чоловікам зро-
зуміти благословення, які 
приходять від життя за 
нормами Господа.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Уліссеса Соареса “Так, ми можемо 
перемогти, і ми переможемо!”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2015, сс. 70, 75

У Писаннях міститься безліч прикладів людей, які 
перемогли у своїх війнах, навіть перебуваючи в 
дуже небезпечних ситуаціях. Одним з таких при-
кладів є полководець Мороній у Книзі Мормона. 
Цей видатний молодий чоловік мав мужність 
захищати істину в часи, коли було багато розко-
лів і воєн, які загрожували самому виживанню 
всього нефійського народу. Незважаючи на те, 
що Мороній блискуче виконував свої обов’язки, 
він залишався смиренним. Завдяки цій та іншим 
якостям він став надзвичайним знаряддям в руках 
Бога у той час. У книзі Алми пояснюється, що 
якби всі люди були подібні Моронію, тоді “самі 
сили пекла було б зруйновано назавжди; [і], 
диявол ніколи вже не мав би сили над серцями 
дітей людських”[Алма 48:17]. Усі риси Моронія 
походили від його великої віри в Бога та Господа 
Ісуса Христа і його твердої рішучості дослухатися 
до голосу Бога та Його пророків.

Образно кажучи, усім нам потрібно сьогодні 
перетворитися в сучасних полководців Мороніїв, 
щоб перемогти у війнах проти зла. Я знаю одного 
дуже відданого юного диякона, який перетворив-
ся на сучасного полководця Моронія. Оскільки він 

прагнув дотримуватися порад своїх батьків і цер-
ковних провідників, його віра і рішучість випро-
бовувалися щодня, навіть в його юному віці. Він 
розповів мені, що одного дня, підійшовши до своїх 
однокласників, він був здивований дуже складною 
і незручною ситуацією—його друзі розглядали 
порнографічні зображення на своїх мобільних 
телефонах. У той самий момент цей юнак мав 
вирішити, що для нього найважливіше—його 
популярність або його праведність. Не минуло 
й кількох секунд, як він, сповнений мужності, 
сказав своїм друзям, що те, що вони роблять, 
неправильне. Більш того, він сказав їм, що вони 
мають припинити це робити або стануть рабами 
цього. Більшість його однокласників висміяли 
його пораду, кажучи, що це частина життя і що 
в цьому немає нічого поганого. Однак серед них 
був один юнак, який дослухався до поради цього 
молодого чоловіка і вирішив припинити робити 
те, що робив.

Приклад цього диякона мав позитивний вплив 
принаймні на одного з його однокласників. 
Безсумнівно він і його друг зазнали глузування і 
переслідувань через це рішення. З іншого боку, 
вони дотрималися поради Алми його народу, 
коли він сказав: “Відійдіть геть від злочестивих, 
і відділіться, і не торкайтеся їхніх нечистих 
речей”[Алма 5:57].
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ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мої слова впливають на 
мене і на оточуючих?
Наша мова відображає наше розуміння того, хто ми є як діти Бога. Наша 
мова може або надихати і заохочувати інших, або ранити й ображати їх. 
Коли ми користуємося надихаючою мовою, ми запрошуємо Святого Духа 
бути з нами.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань і виступи допоможуть молодим чоловікам відчути важ-
ливість слів, за допомогою яких вони спілкуються з іншими?

Приповісті 15:1–4; 16:24; 1 Тимофію 
4:12; Якова 3:2–10; Алма 31:5; УЗ 
108:7 (Наші слова мають на інших 
могутній вплив)

Матвій 12:36; 15:11; Ефесянам 
4:29–32; Мосія 4:30 (Нам слід бути 
обережними з тим, які ми викори-
стовуємо слова)

Джеффрі Р. Холланд, “Язик ангелів”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2007, сс. 16–18

У. Крейг Цвік, “Що ви думаєте?” 
Ensign або Ліягона, трав. 2014

“Мова”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 20–21

“Богохульство”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 14–15

Відео: “Клуб чистої мови”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Як мова, яку ви вико-
ристовуєте, відображає 
ваше розуміння того, ким 
ви є? Як ви за допомогою 
слів надихали, навчали, 
втішали і спілкувалися? 
Як норми світу стосовно 
допустимої мови змінили-
ся за час вашого життя?

Чи мова, яку використо-
вують молоді чоловіки, 
надихає і заохочує чи 
ранить і ображає інших? 
Як можуть молоді чоло-
віки заохочувати оточу-
ючих використовувати 
мову, яка запрошує Духа?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть кількох молодих чоло-
віків поділитися тим, що вразило їх в 
уроці минулого тижня.

• Напишіть на дошці такі фрази: 
Слова, які ми читаємо. Слова, які ми 
чуємо. Слова, які ми пишемо. Слова, 
які ми промовляємо. Попросіть моло-
дих чоловіків прочитати Ефесянам 

4:29–32 і пояснити, як цей уривок 
стосується чотирьох фраз, записаних 
на дошці. Попросіть молодих чоло-
віків обдумати ці запитання: Що ви 
відчуваєте щодо мови, яку ви читає-
те, чуєте і використовуєте? Як слова 
запрошують чи заглушають підказки 
від Святого Духа? 

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе молодим чоловікам зрозуміти важли-
вість використання хорошої мови. Керуючись підказками Духа, виберіть одну 
або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Напишіть на дошці наступне: 
“Якщо людина може управляти 
своїм язиком, вона може управля-
ти _________________”. Попросіть 
молодих чоловіків опрацювати 
Якова 3:2–10 і заповнити пусті місця. 
Призначте кожному молодому 
чоловікові прочитати одну з анало-
гій, яку використав Яків (вуздечка 
для коня, вірші 2–3; корабель, вірш 
4; лісовий вогонь, вірші 5–6; отрута, 
вірші 7–8; джерело води, вірші 
10–11). Попросіть молодих чоловіків 
підготуватися навчати решту квору-
му того, що в їхній аналогії заохочує 
стежити за своєю мовою. Запросіть 
їх розповісти, що вони можуть роби-
ти, аби контролювати свою мову.

• За кілька днів заздалегідь попросіть 
молодих чоловіків принести на збори 
кворуму свою улюблену надихаючу 
цитату. Попросіть кожного молодого 
чоловіка поділитися своєю цитатою 

і пояснити, як вона вплинула на його 
життя. Попросіть членів кворуму 
знайти в Писаннях приклади, які 
ілюструють сильний позитивний 
вплив, який можуть мати наші слова 
на інших (наприклад, полководець 
Мороній та гасло волі [див. Алма 
46:11–22], Спаситель і жінка, яку схо-
пили в перелюбі [див. Іван 8:1–11], або 
Авінадій та Алма [див. Алма 5:9–12]). 
Чого ці приклади навчають молодих 
чоловіків про те, як їхні слова можуть 
впливати на інших?

• Призначте всім молодим чоло-
вікам різні уривки з Писань, з 
першого переліку уривків цього нав-
чального плану. Попросіть кожного 
з них намалювати простий малюнок 
або схему, що представляє головну 
думку цього уривка. Попросіть його 
показати свій малюнок, а інших 
членів кворуму здогадатися, чого 
він навчає стосовно спілкування з 

Підказка для вчителя

“Коли ви з молитвою 
готуєтеся навчати, … вас 
може бути підведено до 
думки наголосити на пев-
них принципах. До вас 
може прийти розуміння, 
як найкраще викласти 
якісь ідеї. Ви можете 
знайти приклади, теми 
для уроків і натхненні 
історії в простих випад-
ках із життя. До вас може 
прийти відчуття, що 
слід запросити на урок 
якусь особливу люди-
ну. Ви можете згадати 
особистий досвід, щоб 
поділитися ним” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 48).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

За всіх обставин Спаси-
тель був для нас взірцем 
і наставником. Він учив 
Своїх послідовників моли-
тися, молячись з ними. 
Він учив їх любити й слу-
жити так, як Він любив 
їх і служив їм. Він Своїм 
прикладом учив їх, як 
навчати інших Його єван-
гелії. Під час підготовки 
до навчання подумайте 
про те, як спілкувався 
Господь і як ми можемо 
спілкуватися способом, 
який надихає і заохочує 
інших та запрошує супро-
від Святого Духа.

іншими. Попросіть молодих чолові-
ків поділитися досвідом, який мож-
на пов’язати з основною думкою цих 
уривків з Писань.

• Дайте кожному молодому чоло-
вікові уривок з виступу старійшини 
Джеффрі Р. Холланда “Язик ангелів” 
і попросіть їх підкреслити головну 
думку цього уривка (не називай-
те молодим чоловікам заголовок 
виступу). Нехай кожен з них напише 
на дошці підкреслені ним слова чи 
фрази і пояснить, чому він їх вибрав. 
Попросіть членів кворуму запропо-
нувати варіанти можливого заголов-
ку виступу, основуючись на головних 
думках, які вони знайшли. Попросіть 
кількох чоловіків розповісти про час, 
коли їхні слова когось надихнули або 
коли хтось надихнув їх.

• Покажіть один з відеофільмів, 
запропонованих у цьому навчаль-
ному плані, і попросіть молодих 
чоловіків розповісти про те, що вони 
засвоїли з цього відео. Запропонуйте 
їм поміркувати над тим, що вони 
можуть робити, аби впливати на 

інших людей спілкуватися у такій 
спосіб, який запрошує Духа Госпо-
да. Наприклад, як вони могли б 
допомогти другові, який має звичку 
погано висловлюватись? Або як вони 
можуть використовувати віртуальне 
спілкування, щоб підбадьорити і 
заохотити інших? Запросіть їх шука-
ти відповіді, коли вони читають 
розділ “Мова” у брошурі Заради 
зміцнення молоді. Попросіть їх поді-
литися своїми думками.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати 1 Нефій 5:1–7 і розпові-
сти, про що вони дізналися з при-
кладів Сарії та Легія стосовно того, 
як наша мова впливає на нас самих 
і на інших. Попросіть їх прочита-
ти висловлювання старійшини У. 
Крейга Цвіка стосовно цього питан-
ня в його виступі “Що ви думаєте?” 
Яке додаткове розуміння здобули 
молоді чоловіки з цього виступу? 
Заохотьте їх розповісти про те, як 
вони можуть наслідувати приклад 
Легія в своєму спілкуванні з членами 
сім’ї та іншим людьми.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони важливість використання чистої, надихаючої мови? Що 
вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запи-
тання? Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням про 
те, як використання належної мови 
може надихати і заохочувати інших та 
запрошувати супровід Святого Духа.

• Взяти з молодих чоловіків обіцян-
ня, що вони будуть використовувати 
мову, яка відображатиме їхнє свя-
щенне покликання носіїв Аароново-
го священства.
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Обрані матеріали

“Мова”, Заради зміцнення молоді (2011), сс. 20–21

Спосіб вашого спілкування повинен відображати 
вашу сутність як сина або дочки Бога. Чиста та 
інтелігентна мова є проявом яскравого та добро-
чинного розуму. Культурна мова, яка надихає, 
заохочує та підносить інших, запрошує до вас 
товариство Духа. Наші слова, як і наші справи, 
мають бути сповнені вірою, надією і милосердям.

Вибирайте друзів, які вживають гарну мову. 
Допомагайте іншим власним прикладом покра-
щити свою мову. Будьте готові ввічливо піти або 
змінити тему розмови, якщо оточуючі вживають 
непристойну мову.

Згадуйте інших людей позитивно і по-доброму. 
Прийміть рішення не ображати інших і не при-
нижуйте їх навіть жартома. Уникайте будь-яких 
пліток і не промовляйте гнівні слова. Коли ви 
відчуваєте спокусу сказати щось різке або болюче, 
залиште це несказаним.

Завжди використовуйте імена Бога і Ісуса Христа 
з благоговінням і повагою. Неправильне вживання 
імен Божества є гріхом. Під час молитви звертайтеся 
до вашого Небесного Батька благоговійною і шано-
бливою мовою. Саме таку шанобливу мову вживав 
Спаситель у Своїй молитві (див. Матвій 6:9–12).

Не вживайте непристойну, вульгарну або бру-
тальну мову чи жести, і не розповідайте жартів 
або історій про аморальні вчинки. Все це ображає 
Бога і людей.

Пам’ятайте, що ці норми вашої мови стосуються 
всіх форм спілкування, включаючи набір тек-
стових повідомлень на мобільному телефоні або 
спілкування в Інтернеті.

Якщо ви набули звички вживати мову, яка не 
узгоджується з даними нормами—зокрема, лаяти-
ся, висміювати, розпускати плітки або промовляти 
гнівні слова до інших людей—ви можете змінитися. 
Моліться про допомогу. Просіть вашу сім’ю і друзів 
про підтримку в бажанні вживати чисту мову.
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ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені протистояти 
порнографії?
“Бруд порнографії розтікається по землі як жахливий, поглинаючий потік 
зла. Це отрута. Не дивіться і не читайте її. Вона вас зруйнує. Вона позбавить 
вас самоповаги. Вона вкраде відчуття краси життя. Вона охопить вас і втяг-
не у болото поганих думок і, можливо, поганих вчинків. Обходьте її подалі. 
Остерігайтеся її як мерзенної хвороби, бо вона така ж смертельно небезпеч-
на” (Гордон Б. Хінклі, “Some Thoughts on Temples, Retention of Converts, 
and Missionary Service,” Ensign, Nov. 1997, с. 51). Коли ми “зодягаємося в 
повну Божу зброю” (див. Ефесянам 6:11–17) і покладаємося на силу Господа, 
то можемо захистити себе від нападок супротивника на цнотливість і збері-
гати наші думки і дії в чистоті.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Як ви можете 
заохочувати молодих чоловіків уникати порнографії?

Буття 39:7–21; Римлянам 12:21; 2 
Тимофію 2:22; Алма 39:9; Мороній 
10:30; УЗ 27:15–18; 121:45–46 (Нам 
слід негайно відвернутися від споку-
си хтивості і замість цього наповню-
вати наш розум чистими думками)

Ісая 1:18; Геламан 12:23; УЗ 58:42–43 
(Нас може бути прощено, якщо ми 
покаємося)

Матвій 5:27–28; Римлянам 6:12; Алма 
39:9; УЗ 42:23 (Мати хтиві почуття 
до жінки—це гріх із серйозними 
наслідками)

1 Нефій 17:3; Мосія 24:14; Алма 26:12 
(Бог зміцнить нас в наших зусиллях 
виконувати заповіді)

Джеффрі Р. Холланд, “Не впускати 
ворога душі моєї”, Ensign або Ліягона, 

трав. 2010, сс. 44–46; див. також відео 
“Слідкуйте за своїми вчинками”

Квентін Л. Кук, “Чи можете ви 
відчувати це тепер?”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2012, сс. 6–9

Лінда Ш. Рівз, “Захист від порногра-
фії—домівка, де зосереджуються на 
Христі”, Ensign або Ліягона, трав. 2014

Нехай чеснота прикрашає твої думки 
(2006)

“Порнографія”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 109–110

“Розваги та медіа”, Заради зміцнення 
молоді (2011), сс. 11–13

Відео: “І побачив він”

Чим корисним і нади-
хаючим ви наповнили 
своє життя, щоб проти-
стояти порнографії? Як 
уникання порнографії 
благословило вас як носія 
священства? Як чоловіка? 
Як батька?

За яких обставин ваші 
молоді чоловіки можуть 
мати доступ до порногра-
фії? Як це може вплинути 
на їхню силу священства? 
Які корисні й надихаючі 
джерела впливу ви б мог-
ли їм запропонувати, аби 
допомогти їм уникати 
порнографії?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці якусь фразу з 
уроку минулого тижня і попросіть 
молодого чоловіка пояснити, що 
вона для нього означає.

• Покажіть якийсь предмет із білої 
тканини (наприклад, носову хустин-
ку або рукавичку) і маленьку посуди-

ну з брудом. Обговоріть з молодими 
чоловіками, що станеться, якщо 
занурити білу тканину в бруд. Що 
в результаті піддасться впливу, бруд 
чи біла тканина? Як на наш розум і 
дух впливає порнографія? Обговоріть 
цитату Президента Хінклі, наведену 
на початку цього уроку.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе молодим чоловікам навчитися про-
тистояти порнографії. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Покажіть відео “І побачив він” і 
попросіть молодих чоловіків казати 
вам робити паузу в моменти, коли 
Давид міг прийняти інше рішення. 
Що сталося з Давидом в результаті 
цього випадку (див. 2 Самуїла 11–12)? 
Як це вплинуло на його сім’ю? Чому 
дивитися порнографію настільки 
небезпечно? Попросіть молодих 
чоловіків прочитати Буття 39:7–21 і 
знайти, якою була реакція Йосипа в 
подібних ситуаціях. Коротко порів-
няйте результати дій царя Давида і 

Йосипа. Чому перегляд порнографії 
є гріхом проти Бога? Який захист 
використовували молоді чоловіки 
або чули, що його використовували 
інші, щоб уникати порнографії? Які 
корисні заняття або думки вони 
можуть використовувати, щоб уни-
кати непідходящих думок?

• Запитайте молодих чоловіків, 
чому, на їхню думку, порнографія 
руйнує душу? Усім кворумом про-
читайте розділ про порнографію у 

Підказка для вчителя

“Вашою основною тур-
ботою має бути допо-
мога іншим у вивченні 
євангелії, а не вражаюче 
викладання. Цього можна 
досягти, надаючи можли-
вість тим, кого навчаєте, 
учити один одного” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 64).
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довіднику Стійкі у вірі. Після прочи-
тання кожного абзацу виділіть час 
на те, щоб обговорити важливість 
прочитаного. (Наприклад, ви можете 
обговорити з молодими чоловіками 
різні місця чи ситуації, в яких вони 
можуть зустрітися з порнографією. 
Що вони можуть зробити, аби не 
піддаватися її впливу? Попросіть їх 
запланувати способи дій на той випа-
док, якщо вони натраплять на неї 
випадково). Після прочитання тре-
тього абзацу обговоріть силу Споку-
ти і те, яку роль відіграє єпископ або 
президент приходу у процесі покаян-
ня. Запропонуйте молодим чоловікам 
зустрітися з єпископом, якщо вони 
вже переглядали порнографію.

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, що вони розмовляють зі 
своїм майбутнім 12- літнім сином 
про те, чому порнографія настіль-
ки руйнівна і як її уникати. Дайте 
завдання половині кворуму опрацю-
вати виступ старійшини Джеффрі Р. 
Холланда “Не впускати ворога душі 
моєї”, а іншій половині- - - опрацювати 
виступ сестри Лінди Ш. Рівз “Захист 
від порнографії—домівка, де зосе-
реджуються на Христі” і знайти 
інформацію або фрази, які можуть 
допомогти їм в цьому обговоренні. 
(Вони також можуть подивитись 
якесь відео із запропонованих у 
цьому навчальному плані). Запросіть 
їх поділитися знайденим. Як їхній 
вибір стосовно порнографії зараз 
вплине на їхнє майбутнє щастя, коли 
вони стануть чоловіками і батьками?

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, що у них є можливість 
розповісти члену Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів про випробування, 
які є у молоді сьогодні, пов’язані з 
порнографією. Що вони можуть 
йому сказати? Дайте кожному моло-
дому чоловікові копію шести абзаців 
з виступу старійшини Квентіна Л. 
Кука “Чи можете ви відчувати це 
тепер”, починаючи із фрази “Сек-
суальна аморальність та нечисті 
думки”. Попросіть членів кворуму 
знайти і поділитися тим, що старій-
шина Кук дізнався від 15- літнього 
молодого чоловіка, і попросити іншу 
половину знайти пораду, яку дав 
старійшина Кук, і поділитися нею. 
Що можуть зробити молоді чолові-
ки, аби їхні домівки стали “прихист-
ком” від порнографії?

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, що у них є друг, який 
бореться із залежністю від порно-
графії. Що б вони йому сказали, 
аби допомогти? Попросіть кожного 
молодого чоловіка прочитати розділ 
“Розваги та медіа” в брошурі  Заради 
зміцнення молоді або уривки з роз-
ділу “Знайти сили залишити гріх” з 
брошури Нехай чеснота прикрашає 
твої думки. Чим з цього розділу 
поділились би молоді чоловіки зі 
своїм другом? Які інші уривки з 
Писань могли б допомогти тому, хто 
намагається подолати залежність від 
порнографії? (Дивись, наприклад, 
уривки з Писань, запропоновані у 
цьому навчальному плані). 

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, як протистояти порнографії? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде 
приділити цій темі більше часу?
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Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися тим, що він робить, аби 
не дивитися на щось непристойне.

• Заохочувати інших членів квору-
му створити особистий план того, 
як уникати порнографії і не піддава-
тися її впливу.

• Запросити членів кворуму зустрі-
тися з єпископом або президентом 
приходу, якщо у них є проблеми з 
порнографією.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх учнів діяти з вірою 
й жити за істинами, яких 
Він навчав. Навчаючи, 
Він завжди зосереджував-
ся на тому, щоб допомог-
ти Своїм послідовникам 
жити за євангелією всім 
серцем. Як ви можете 
допомогти молодим 
чоловікам зрозуміти їхні 
завіти і жити за ними 
усім їхнім серцем?

ПРИМІТКА ДЛЯ 
ПОРАДНИКА:  
Багато молодих чоловіків 
знаходяться під впливом 
порнографії або особисто, 
або через члена сім’ї, або 
через друга. Не обго-
ворюйте якісь життєві 
випадки або чиїсь зізнан-
ня в залежності на зборах 
кворуму. Ви можете попе-
редити батьків, що будете 
проводити цей урок і 
попросити їх продовжува-
ти це обговорення в їхніх 
домівках. Якщо молодо-
му чоловікові потрібна 
допомога, порадьте йому 
поговорити з його батька-
ми, єпископом або прези-
дентом приходу.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Квентіна Л. Кука, “Чи можете 
ви відчувати це тепер?” Ensign або Ліягона, лист. 
2012, сс. 6–9

Сексуальна аморальність та нечисті думки є 
порушенням норм, встановлених Спасителем 
[Див. Алма 39]. Нас попередили на початку цього 
розподілу, що сексуальна аморальність, можливо, 
буде найбільшим викликом [Див. Ezra Taft Benson, 
“Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, May 1986, 4]. 
Така поведінка, якщо немає покаяння, буде викли-
кати згасання духовності та втрату відданості. 
Фільми, телебачення та Інтернет часто доносять 
вульгарні послання та зображення. Президент 
Дітер Ф. Ухтдорф і я нещодавно побували в селі, 
розташованому в джунглях Амазонки, і бачили 
супутникові тарілки навіть на деяких маленьких, 
просто побудованих хатинках. Ми раділи тому, 
що чудова інформація доступна у цій віддале-
ній місцевості. Ми також визнали, що на землі 
практично немає місця, яке б не зазнавало впли-
ву аморальних і похітливих зображень. Це одна 
з причин того, чому порнографія стала такою 
пошестю в наш час.

Нещодавно у мене була надихаюча розмова з 
одним 15-річним носієм Ааронового священства. 
Він допоміг мені зрозуміти, наскільки легко моло-
дим людям у цю добу Інтернету майже ненав-
мисне побачити нечисті та навіть порнографічні 
зображення. Він зазначив, що стосовно більшості 
принципів, яких навчає Церква, суспільство зага-
лом, принаймні частково, визнає, що порушення 
цих принципів може мати спустошливі наслід-
ки у сферах здоров’я і благополуччя. Він згадав 
про паління цигарок молоддю і вживання ними 
наркотиків та алкоголю. Але, зазначив він, з боку 
суспільства здебільшого немає відповідного про-
тесту чи навіть серйозного попередження щодо 
небезпеки порнографії чи аморальності.

Мої дорогі брати та сестри, аналіз цього юнака є 
правильним. Якою буде відповідь? Протягом бага-
тьох років пророки і апостоли навчали важливо-
сті життя за релігією вдома.

Батьки, вже давно минули ті дні, коли за рахунок 
регулярної, активної участі у церковних зборах 
і програмах, хоча без неї і не обійтись, ви могли 
виконувати ваш священний обов’язок навчати 
своїх дітей жити моральним, праведним життям 
і ходити непорочними перед Господом. Як було 
сказано сьогодні вранці в оголошенні Президента 
Монсона, надзвичайно важливо, щоб це відда-
но здійснювалося у домівках, які є безпечними 
місцями, де панують доброта, прощення, істина 
та праведність. Батьки повинні мати сміливість 
фільтрувати доступ до Інтернету, телебачення, 
фільмів та музики або стежити за цим. Батьки 
повинні мати мужність сказати “Ні”, захищати 
істину та виголошувати могутнє свідчення. Ваші 
діти повинні знати, що ви маєте віру в Спасителя, 
любите вашого Небесного Батька та підтримує-
те провідників Церкви. У наших домах повинна 
процвітати духовна зрілість. Я сподіваюсь, що 
жоден не піде з цієї конференції без розуміння 
того, що моральні питання сьогодення повинні 
обговорюватися у сім’ї. Єпископам та провідни-
кам священства і допоміжних організацій слід 
підтримувати сім’ї і пересвідчуватися, що в них 
навчають духовним принципам. Домашні вчителі 
та візитні вчительки можуть допомагати, особли-
во дітям батьків одинаків.

Молодий чоловік, про якого я згадував, палко 
запитав, чи знають апостоли, з якого наймен-
шого віку слід починати навчати про небезпеку 
порнографії і нечистих думок і захист від них. 
Він наголосив, що у деяких місцевостях про це не 
буде зарано говорити навіть ще до завершення 
навчання у Початковому товаристві.
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Молодь, яка дивилася аморальні зображення у 
дуже ранньому віці, жахається того, що вони вже 
позбавили себе гідності служити на місії та укла-
дати священні завіти. Внаслідок цього може дуже 
сильно постраждати їхня віра. Я хочу запевнити 
вас, молоді люди, як про це навчав Алма, що через 

покаяння ви можете стати гідними усіх небесних 
благословень [див. Алма 13:27–30; 41:11–15]. Саме 
для цього Спаситель і здійснив Спокуту. Будь ласка, 
поговоріть зі своїми батьками або порадником, яко-
му ви довіряєте, та порадьтеся зі своїм єпископом.
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ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому ми постимося?
Поститися означає добровільно не приймати їжі і питва упродовж певного 
часу. Піст, який супроводжується щирою молитвою, може допомогти вам 
та іншим підготуватися до отримання Божих благословень. Піст також 
включає надання щедрих пожертвувань від посту нужденним. Носіїв 
Ааронового священства можуть попросити допомагати єпископу збирати 
пожертвування від посту.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали допоможуть молодим чоловікам зрозу-
міти, що таке піст і які благословення приходять в результаті посту?

Естер 4:10–17; Матвій 4:1–11; УЗ 
59:12–14 (Піст є джерелом духовної 
сили)

Ісая 58:3–12; Матвій 6:16–18 (Господь 
описує правильний піст, який вклю-
чає пожертвування від посту)

Матвій 17:14–21 (Ісус каже Своїм 
учням, що піст і молитва дають біль-
шу силу для зцілення)

Мосія 27:18–24; Алма 6:6 (Піст може 
благословити інших)

Алма 5:45–46; 17:1–3, 9; Геламан 3:35 
(Піст допомагає зміцнити свідчення)

Генрі Б. Айрінг, ““Чи ж ось 
це не той піст, що Я вибрав 
його?”” Ensign або Ліягона,  трав. 
2015, сс. 22- - 25

Л. Toм Перрі, “Чого ви шукаєте?” 
Ensign або Ліягона, трав. 2005, сс. 
84- - 87

Дін М. Девіс, “Закон посту: особи-
ста відповідальність за турботу про 
бідних і нужденних”, Ensign або Лія-
гона, лист. 2014, сс. 53–55

“Піст і пожертвування від посту”, 
Стійкі у вірі (2005), сс. 98–101

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Якими були деякі з при-
чин, з яких ви постилися, 
і якими були результати 
вашого посту? Що ви 
робите, аби зробити піст 
більш змістовним?

Чому для молодих чоло-
віків важливо розуміти 
принцип посту? Які у 
молодих чоловіків є 
найбільші перепони до 
отримання всіх благосло-
вень посту?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Запросіть молодих чоловіків 
поділитися уривком з Писань, який 
вони пам’ятають зі зборів кворуму 
минулого тижня. 

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, що друг з іншої віри хоче 

знати, що означає поститися і чому 
ми це робимо. Як би вони поясни-
ли принцип посту своєму другові? 
Обговоріть різницю між постом і 
простим голодуванням.

Навчайтеся разом

Кожна з наведених нижче вправ допоможе молодим чоловікам зрозуміти, що 
означає поститися. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть молодих чоловіків 
прочитати чи подивитись виступ 
президента Генрі Б. Айрінга “Чи 
ж ось це не той піст, що Я вибрав 
його?” всі разом. Під час читання чи 
перегляду попросіть їх шукати від-
повіді на такі питання, як “Що озна-
чає поститися? ” “Які цілі посту? ” 
і “Які благословення приходять від 
посту?” Запросіть молодих чоловіків 
поділитися, як піст благословив їхні 
життя і що вони будуть робити, щоб 
удосконалити їхні пости. 

• Усім кворумом складіть пере-
лік типових випробувань, з якими 
можуть зустрітися молоді чоловіки. 
Попросіть молодих чоловіків прочи-
тати уривки з Писань, які описують 
благословення від посту, як ті, що 
вказані у цьому навчальному плані. 
Попросіть їх написати на дошці 
перелік благословень належного 
посту. Як ці благословення можуть 
допомогти молодим чоловікам 

подолати випробування життя? Як 
вони можуть допомогти їм у їхніх 
ролях носіїв священства? Свідчіть 
про благословення посту і запросіть 
молодих чоловіків зробити те саме.

• Попросіть молодих чоловіків 
намалювати на аркуші паперу 
графік з трьома колонками і наз-
віть ці колонки так: “Що ми маємо 
робити?” “Чого нам слід уникати 
робити?” і “Які благословення 
обіцяє Бог?” Попросіть їх записати 
знайдені ними відповіді стосовно 
посту в Iсая 58:3–12. (Якщо буде 
необхідність, поясніть, що пожер-
твування від посту є одним із 
способів “вламати голодному хліба 
свого”, і що молоді чоловіки запро-
шуються сплачувати пожертвування 
від посту). Заохочуйте їх поділитися 
їхніми відповідями і благословен-
нями, які вони отримали завдяки 
посту у Господній спосіб.

Підказка для вчителя

“Може статися, що ви не 
знаєте відповіді на запи-
тання. Якщо таке тра-
пляється, просто скажіть, 
що ви не знаєте. Можете 
сказати, що постараєтеся 
знайти відповідь на це 
запитання. Або ж можете 
запропонувати тим, кого 
навчаєте, самим знайти 
відповідь, а на наступному 
уроці дати їм можливість 
розповісти, про що вони 
дізналися” (Навчати- - - 
немає покликання величні-
шого [2000], с. 64).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель готувався 
навчати, молячись нао-
динці і постячись. Що 
ви можете зробити, аби 
підготуватися навчати 
молодих чоловіків про те, 
що таке піст?

ПРИМІТКА ДЛЯ 
ВЧИТЕЛЯ:  
Деякі молоді чоловіки 
можуть мати захворю-
вання, через які вони 
не можуть поститися. 
Скажіть, що існують інші 
способи отримати благо-
словення посту (напри-
клад: вони й так можуть 
робити щедрі пожертву-
вання від посту).

• Якщо молоді чоловіки вашого 
приходу допомагають єпископу 
збирати пожертвування від посту 
(див. Обов’язок перед Богом, с. 23), 
ви можете попросити президента 
кворуму провести обговорення 
щодо того, як вони можуть викону-
вати цей обов’язок у приємний для 
Господа спосіб. Наприклад, пре-
зидент кворуму може обговорити, 
для чого існують пожертвування від 
посту, яким має бути ставлення чле-
нів кворуму під час виконання цього 
обов’язку і якими є благословення 
за служіння людям. В рамках цього 
обговорення ви можете переглянути 

пораду єпископа Діна М. Девіса, яку 
він дав носіям Ааронового священ-
ства в його виступі “Закон посту: 
особиста відповідальність за турбо-
ту про бідних і нужденних” (див. 
Ensign або Ліягона, лист. 2014, с. 55). 
Попросіть члена єпископату пояс-
нити членам кворуму, як викори-
стовуються пожертвування від посту 
для надання допомоги бідним і нуж-
денним. Ви можете організувати для 
членів кворуму можливість навчати 
клас у Початковому товаристві про 
їхній обов’язок у священстві збирати 
пожертвування від посту.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи вони розуміють, що означає поститися? Які вони мають почуття або 
враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно приділити 
більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися досвідом, який у ньо-
го був, коли він постився.

• Запросити членів кворуму 
наступного разу, коли вони будуть 

поститися, застосувати те, про що 
вони сьогодні дізналися.

• Попросити молодих чоловіків 
сплачувати пожертвування від посту.
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ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому нам заповідано 
утримувати Суботній 
день у святості?
Господь дав Суботній день нам на користь і заповідав зберігати його свя-
тим. Дотримання Суботи наблизить нас до Господа і до наших сімей. Воно 
дасть нам вічну перспективу і духовну силу. Суботній день також дозволяє 
нам відпочивати від фізичної праці й поклонятися Господу.

Підготуйтеся духовно

З молитвою дослідіть наступні уривки з Писань та матеріали, обираючи ті, 
які найбільше підійдуть молодим чоловікам, щоб навчати їх про Суботній день.

Буття 2:2 (Поява Суботнього дня)

Вихід 20:8–11 (Дотримуйтеся Субот-
нього дня у святості)

Марк 2:27 (Суботній день створено 
для людини)

УЗ 59:9–13 (Дотримання Суботньо-
го дня допомагає нам залишатися 
незаплямованими від світу)

Рассел М. Нельсон, “Субота є при-
ємністю”, Ensign або Ліягона, трав. 
2015, сс. 129- - 132

Томас С. Монсон, “Три принципи 
вибору”, Ensign або Ліягона, лист. 
2010, сс. 67–70

Кевін С. Гамільтон, “Весь час міцно 
триматися”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2013, сс. 99- - 101

“Субота”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
161–163

“Дотримання Суботнього дня”, 
Заради зміцнення молоді (2011), сс. 
30–31

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Якими благословеннями 
ви насолоджуєтеся завдя-
ки тому, що дотримуєтеся 
Суботнього дня у святості? 
Як ви знаєте, що є при-
йнятним, а що неприйнят-
ним в Суботній день?

Чому для молодих чоло-
віків важливо розуміти 
причину існування Субот-
нього дня? Як ви можете 
допомогти прищепити 
їм бажання шанувати 
Суботній день? Як ви 
можете допомогти моло-
дим чоловікам визначити 
самим для себе, які заходи 
будуть прийнятними для 
Суботнього дня?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Покажіть молодим чоловікам 
малюнок або предмет, пов’язані з 
уроком минулого тижня, і попросіть 
їх пояснити, як вони стосуються 
засвоєного ними минулого тижня.

• Запитайте молодих чоловіків, 
чи запрошував їх коли- небудь друг 

робити щось у неділю, що не від-
повідало Суботньому дню. Як вони 
пояснили своєму другові, чому ми 
дотримуємося дня Суботнього в свя-
тості? Поділіться з кворумом абзацом 
з початку цього навчального плану, 
щоб знайти інші ідеї, як пояснити 
іншим важливість Суботнього дня.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе молодим чоловікам розуміти мету 
Суботнього дня. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Розділіть виступ “Субота є 
приємністю” на три або чотири 
невеликі частини. Запросіть моло-
дих чоловіків прочитати ці частини 
разом у групах або індивідуально. 
Які цікаві пропозиції вони знахо-
дять, щоб отримати задоволення від 
Суботнього дня? Що саме будуть 
робити молоді чоловіки для того, 
аби впевнитися, що їхня поведінка в 
Суботній день принесе їм радість?

• Розділіть молодих чоловіків на 
пари. Попросіть одного молодого 
чоловіка з кожної пари прочитати УЗ 
59:9–15 і перелічити, що нас просять 
робити в Суботній день. Попросіть 
іншого молодого чоловіка дослідити 
вірші 16–19, щоб знайти, які благо-
словення обіцяні нам за дотримання 
Суботнього дня у святості. Попросіть 
їх поділитися один з одним знайденим 
і обговорити, чому важливо шанува-
ти день Суботній. Попросіть кворум 

обговорити, чому Господь дав нам 
Суботній день. Попросіть кожного 
молодого чоловіка подумати, що він 
може зробити, аби переконатися, що 
цілі Господа стосовно Суботнього дня 
виконуються в його власному житті.

• Запитайте молодих чоловіків, як 
вони визначають, чи є якийсь захід 
підходящим для Суботнього дня. 
Попросіть їх прочитати Учення і 
Завіти 59:9–13 і в брошурі Заради зміц-
нення молодісторінки 30–31 та знайти 
принципи, які можуть їм допомогти, 
і написати знайдене на дошці. Попро-
сіть кожного молодого чоловіка 
подумати про те, чим він займається 
в Суботній день, і визначити для 
самого себе, чи відповідає це знайде-
ним принципам. Заохочуйте моло-
дих чоловіків поставити конкретну 
ціль зробити будь- які необхідні, на 
їхню думку, зміни у тому, як вони 
проводять Суботній день.

Підказка для вчителя

“Під час навчання з 
Писань буває корисним 
запропонувати учням 
знайти чи прислухатись до 
чогось конкретного” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 55).
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• Покажіть або розкажіть історію 
батька старійшини Кевіна С. Гаміль-
тона, яка міститься в перших двох 
абзацах його виступу “Весь час міцно 
триматися”. Що молоді чоловіки 
дізналися про важливість дотриму-
ватися Суботнього дня з цієї історії? 
Дайте молодим чоловікам по копії 
уривку з виступу старійшини Гаміль-
тона, який починається з фрази “У 
кожного з нас є багато можливостей 
вибору”. Попросіть їх прочитати 
абзац і попрацювати в парах, щоб 
скласти список “хороших”, “кра-
щих” і “найкращих” заходів Субот-
нього дня. Запросіть їх розповісти 
класу про те, що вони склали.

• Коли ви будете читати вголос 
статтю “Субота” з довідника Стійкі 
у вірі, попросіть молодих чоло-
віків прислухатися до прикладів 
прийнятних занять у неділю. Як 
уявлення світу про недільні заходи 
відрізняється від того, що Господь 
хоче, щоб ми робили? Попросіть їх 
подумати про те, як деякі заходи 
можуть посилювати дух Суботньо-
го дня або відволікати від нього. 
Як вони знають, сприяють їхні дії 
дотриманню Суботнього дня у 
святості чи ні? Коли вони відчували, 
що їхні вчинки були в гармонії з 
Суботнім днем?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони мету Суботнього дня? Що вони відчувають, або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням про 
важливість дотримання Суботньо-
го дня у святості і розповісти, як 
покращується його життя, коли він 
так робить.

• Запросити членів кворуму зміц-
нювати їхні сім’ї та оточуючих, 
показуючи хороший приклад дотри-
мання Суботнього дня у святості.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
Своїх учнів діяти з вірою 
й жити за істинами, яких 
Він навчав. Навчаючи, 
Він завжди зосереджував-
ся на тому, щоб допомог-
ти Своїм послідовникам 
жити за євангелією всім 
серцем. Свідчіть про бла-
гословення дотримання 
Суботнього дня у святості 
і запросіть молодих чоло-
віків отримати власне 
знання, застосувавши 
віру, щоб шанувати 
Суботній день.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Томаса С. Монсона, “Три принци-
пи вибору”, Ensign або Ліягона, лист. 2010, сс. 67–70

Дозвольте мені поділитися з вами прикладом 
людини, яка змолоду визначила свої цілі. Я говори-
тиму про брата Клейтона М. Крістенсена, члена 
Церкви, який є професором з управління бізнесом 
в Школі бізнесу Гарвардського університету.

Коли йому було 16 років, брат Крістенсен вирі-
шив, що серед інших справ, які він не робитиме 
у неділю, він також не займатиметься у той день 
спортом. Кілька років потому, навчаючись в Окс-
фордському університеті в Англії, він грав центро-
вим у баскетбольній команді. В сезоні того року 
вони були непереможними і дійшли до баскет-
больного турніру, який в Британії прирівнюється 
до того, який у Сполучених Штатах проводить 
Національна студентська спортивна асоціація.

Вони достатньо легко вигравали свої ігри в турні-
рі, ставши однією з чотирьох команд, що вийшли 
у півфінал. Саме тоді брат Крістенсен подивився 
на розклад ігор і, на свій превеликий жах, поба-
чив, що баскетбольну гру фіналу було запланова-
но на неділю. Він і команда так сильно старалися, 
щоб дістатися туди, де вони зараз були, а він був 
центровим, який починав гру. Зі своєю диле-
мою він підійшов до тренера. Його тренер не 
перейнявся його проблемою і сказав брату Крі-
стенсену, що очікує його участі в грі.

Однак перед фінальною грою була ще півфінальна 
гра. На жаль, запасний центровий вивихнув собі 
плече, що ще більше змушувало брата Крістен-

сена взяти участь у фінальній грі. Він пішов до 
своєї кімнати у готелі, став навколішки і запитав 
свого Небесного Батька, чи буде це неправильно, 
якщо він, лише цього разу, гратиме у неділю. Він 
сказав, що відповідь прийшла ще навіть до того, як 
він закінчив молитися: “Клейтоне, чому ти взагалі 
питаєш Мене? Ти знаєш відповідь”.

Він пішов сказати своєму тренеру, як прикро 
йому, що він не зможе взяти участь у фінальній 
грі. Після цього він пішов на недільні збори до 
місцевого приходу, а його команда грала без ньо-
го. Він палко молився, щоб їм пощастило, і вони 
дійсно перемогли.

Він прийняв те доленосне, важке рішення більш 
як тридцять років тому. Брат Крістенсен сказав, 
що з плином часу він все більше вважає його 
одним із найважливіших рішень, які він будь-ко-
ли приймав. Було б дуже легко сказати: “Знаєте, 
взагалі, дотримання Суботнього дня в святості—
це вірна заповідь, але, враховуючи мої особливі, 
пом’якшувальні обставини, буде нормально тіль-
ки цього разу порушити її”. Втім, він говорить, 
що все його життя видалося одним нескінченним 
потоком пом’якшувальних обставин, і якщо б він 
перетнув межу тільки того разу, то наступного 
разу, коли з’явилося б щось надто вимогливе і 
критичне, було б набагато легше перетнути цю 
межу знову. Засвоєний ним урок полягає в тому, 
що легше, коли дотримуєшся заповідей 100 від-
сотків часу, ніж 98 [див. Clayton M. Christensen, 
“Decisions for Which I’ve Been Grateful” (Brigham 
Young University–Idaho devotional, June 8, 2004), 
www.byui.edu/presentations].
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Кевіна С. Гамільтона, “Весь час 
міцно триматися”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

Мій батько міг пам’ятати той самий день, навіть 
ту саму годину, коли його сім’я—батько, мати і 
четверо дітей—полишили Церкву. Багато з них 
так ніколи і не повернулися до неї у цьому житті. 
Йому було 13 років, він був дияконом, і у ті дні 
сім’ї відвідували Недільну школу вранці, а потім, 
після обіду, причасні збори. Одного чудового вес-
няного дня, після повернення додому з недільного 
ранкового богослужіння і спільного обіду, його 
мати обернулася до його батька і просто запита-
ла: “Любий, як ти думаєш, нам варто після обіду 
піти на причасні збори або всією сім’єю вируши-
ти на прогулянку за місто?”

Думка про те, що можна кудись піти замість 
причасних зборів, ще ніколи не з’являлася у мого 
батька, але він та три інші дитини, підлітки, зосе-

редилися і уважно слухали. Тієї неділі прогулянка 
за містом у післяобідню пору була, ймовірно, 
приємним сімейним заходом, але те маленьке 
рішення стало початком руху в новому напрямку, 
просування в якому зрештою відвело його сім’ю 
від Церкви, з її безпекою, захистом і благословен-
нями, на інший шлях . . .

У кожного з нас є багато можливостей вибору 
того, як нам дотримуватися святості Суботнього 
дня. Завжди знайдеться якийсь добрий захід, який 
можна і слід принести в жертву заради кращого 
вибору—відвідання церковних зборів. Насправді 
наявність таких заходів є одним зі шляхів, у які 
супротивник “ошукує [наші] душі, і веде [нас] 
старанно до пекла” [2 Нефій 28:21]. Він підміняє 
добрими заходами ті, які є кращими або навіть най-
кращими [Див. Даллін Х. Оукс, “Добре, краще, най-
краще”, Ensign або Ліягона, лист. 2007, сс. 104–108].
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ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому ми сплачуємо десятину? 
Платити десятину—це священний привілей. Коли ми платимо десятину, 
то показуємо вдячність за все, що нам дав Бог, і повертаємо Йому частину 
того, що ми отримали. Десятина використовується для побудови храмів, 
будинків зборів, для перекладу і друку Писань, для виконання місіонер-
ської та сімейно- історичної роботи і для інших способів побудови царства 
Бога на землі.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали допоможуть молодим чоловікам зрозу-
міти, чому ми платимо десятину?

Малахія 3:8–10; 3 Нефій 24:8–10; УЗ 
64:23 (Обіцяні благословення деся-
тини)

УЗ 119 (Через одкровення було дано 
закон десятини)

Девід А. Беднар, “Сили небес”, Ensign 
або Ліягона, трав. 2012, сс. 48–51

Генрі Б. Айрінг, “Благословення 
десятини”, Ліягона, черв. 2011, сс. 4–5

Карл Б. Пратт, “Найцінніші Господ-
ні благословення”, Ensign та Ліягона, 
трав. 2011, сс. 101–103

“Десятина”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
35–37

“Десятина і пожертвування”, Заради 
зміцнення молоді (2011), сс. 38–39

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про духовні і 
тимчасові благословення, 
отримані вами за сплату 
десятини. Яким влас-
ним досвідом ви б могли 
поділитися з молодими 
чоловіками?

Чому молодим чоло-
вікам було б важливо 
платити десятину? Як 
ви можете навчати їх 
важливості дотримання 
закону десятини?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці запитання, 
пов’язане із заголовком минулого 
уроку, і запитайте, чи не міг би один 
з молодих чоловіків дати на нього 
відповідь, основуючись на тому, що 
він дізнався минулого тижня.

• Напишіть на дошці: “Чому ви пла-
тите десятину?” Попросіть молодих 
чоловіків уявити, що друг з іншої 
віри ставить їм це запитання. Як би 
вони відповіли? Заохотьте їх поділи-
тися досвідом, пов’язаним з десяти-
ною, який був у них чи в їхній сім’ї. 

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе молодим чоловікам зрозуміти закон 
десятини. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
опрацювати Малахія 3:8–10 та УЗ 
64:23 і назвати обіцяння, які давали-
ся платникам десятини. Попросіть 
молодих чоловіків дізнатися, чого 
від нас очікує Господь при опла-
ті десятини, прочитавши УЗ 119 
(поясніть, що “надлишок”—це наш 
щорічний “дохід”). Роздайте бланки 
для сплати десятини і дайте моло-
дим чоловікам завдання пояснити 
один одному, як їх використовува-
ти. Поділіться тим, як вас благосло-
вила сплата десятини.

• Намалюйте на дошці три колонки 
з наступними заголовками: Благосло-
вення, Як використовуються кошти 
та Ставлення. Поділіть кворум на 
маленькі групи і призначте кожній 
групі опрацювати одну з цих тем за 
брошурою Заради зміцнення моло-
ді: “Десятина і пожертвування”. 
Попросіть їх написати знайдене 
в підходящій колонці на дошці. 

Попросіть кількох з них поділити-
ся своїми свідченнями про закон 
десятини.

• Прочитайте, покажіть або розка-
жіть історію про дідуся старійши-
ни Пратта з виступу “Найцінніші 
Господні благословення”. Роздайте 
копії виступу молодим чоловікам і 
попросіть їх знайти один з уроків, 
які старійшина Пратт засвоїв у свого 
дідуся, і поділитися ними з кворумом. 
Попросіть молодих чоловіків розпо-
вісти про час, коли сплата десятини 
благословила їх або членів їхніх сімей 
(або поділіться власним досвідом).

• Поділіть клас на дві групи. 
Попросіть одну групу прочитати 
статтю Президента Генрі Б. Айрінга 
“Благословення десятини”, а іншу 
групу прочитати абзаци 2–13 з 
виступу старійшини Девіда А. Бед-
нара “Небесні отвори”. Попросіть 
кожну групу скласти перелік бла-
гословень, які ми отримуємо, коли 

Підказка для вчителя

“Реагуйте на неправиль-
ну відповідь з повагою і 
ввічливо. Пересвідчіться, 
що людина не стала почу-
вати себе незручно після 
такої відповіді” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 69).



261

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель довіряв Своїм 
учням, готував їх і давав 
їм важливу відповідаль-
ність навчати і благослов-
ляти людей та служити 
їм. Як ви можете прояви-
ти вашу довіру молодим 
чоловікам і дати їм мож-
ливості навчати інших?

платимо десятину, а потім напишіть 
ці благословення на дошці. Запро-
сіть молодих чоловіків розповісти 
про благословення, які вони і їхні 

сім’ї отримали за сплату десятини. 
Спитайте їх, як життя за законом 
десятини допоможе їм в їхніх май-
бутніх шлюбах і сім’ях.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони, чому ми платимо десятину? Що вони відчувають, або 
якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Розповісти, чому сплата десятини 
є важливою частиною його життя.

• Запросити членів кворуму завжди 
платити десятину.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Девіда А. Беднара, “Небесні отво-
ри”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

Матір сестри Беднар—віддана жінка і натхненна 
господиня. Із самих перших днів свого шлюбу вона 
ретельно вела фінансові записи їхнього сімейства. 
Десятиліттями вона старанно рахувала доходи 
і витрати сім’ї за допомогою дуже простих книг 
обліку витрат і доходів. Інформація, зібрана нею 
протягом років,—вичерпна і змістовна.

Коли сестра Беднар була молодою жінкою, її 
матір використовувала дані з книг обліку витрат 
і доходів, щоб зробити наголос на основних 
принципах завбачливого життя і розсудливого 
ведення господарства. Одного дня, коли вони 
разом переглядали різні категорії витрат, її матір 
звернула увагу на цікаву закономірність. Витрати 
на візити до лікаря і придбання ліків для їхньої 
сім’ї були набагато меншими, ніж могли би бути. 
Вона потім пов’язала це відкриття з євангелією 
Ісуса Христа і пояснила своїй дочці важливу істи-
ну: якщо ми дотримуємося закону десятини, ми 
часто отримуємо великі, але непомітні благосло-
вення, на які не завжди сподіваємося, і які легко 
не помітити. Сім’я не отримувала якихось неспо-
діваних або великих доповнень до свого доходу. 
Натомість люблячий Небесний Батько надавав 
прості благословення, здавалось би, звичайними 
способами. Сестра Беднар завжди згадувала цей 
важливий урок своєї матері про допомогу, яка 
приходить до нас через небесні отвори, як обіця-
но Малахією у Старому Завіті (див. Малахія 3:10).

Часто, коли ми навчаємо і свідчимо про закон деся-
тини, ми робимо наголос на негайних, яскравих 
та легко пізнаваних мирських благословеннях, які 

ми отримуємо. І, безсумнівно, такі благословення 
дійсно трапляються. Однак з різних благословень, 
які ми отримуємо за послушність цій заповіді, деякі 
є значними, але непомітними. Такі благословення 
можна розпізнати лише тоді, коли ми духовно і 
уважні і спостережливі (див. 1 Коринтянам 2:14).

Образ “отворів”, яким скористався Малахія, є 
дуже ілюстративним. Отвори у вигляді вікон 
допомагають природному світлу надходити в 
будівлю. Подібним чином духовне світло і розу-
міння виливаються через небесні отвори в наші 
життя, коли ми шануємо закон десятини.

Наприклад, приховане, але важливе благословен-
ня, яке ми отримуємо,—це духовний дар вдячно-
сті, бо цінуючи те, що ми маємо, ми стримуємо 
прагнення до того, чого нам хочеться. Вдячна 
особа є багатою завдяки своєму вдоволенню. 
Невдячна людина страждає у злиденності свого 
безкінечного невдоволення (див. Лука 12:15).

Можливо, нам потрібна допомога, щоб знайти 
підходящу роботу і ми молимося про це. Однак 
потрібні очі та вуха віри (див. Етер 12:19), щоб 
розпізнати духовний дар глибшої проникливості, 
завдяки якому ми зможемо бачити ті можливості 
працевлаштування, на які багато інших людей, 
можливо, не звертають уваги. Або мати благо-
словення з більшою особистою рішучістю довше і 
старанніше шукати певну посаду, ніж це можуть 
чи хочуть робити інші люди. Ми можемо бажати і 
очікувати, що нам запропонують роботу, але благо-
словенням, яке прийде до нас через небесні отвори, 
може бути краща здатність діяти і змінювати наші 
власні обставини, замість того, щоб чекати на те, як 
наші обставини змінить хтось або щось, крім нас.
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Обрані матеріали

Для нас доречно бажати і працювати над тим, щоб 
отримати підвищення зарплатні на нашій роботі, 
аби краще забезпечувати життєві потреби. Однак 
знадобляться очі та вуха віри, щоб помітити в собі 
зростання духовної і мирської спроможності (див. 
Лука 2:52) робити більше, користуючись меншим, 
краще вміння визначати пріоритети і спрощувати 
складне, і ретельнішу здатність належним чином 

піклуватися про майно, яке у нас вже є. Ми може-
мо бажати отримати кращу зарплатню й очіку-
вати на це, але благословенням, яке прийде до нас 
через небесні отвори, може бути краща здатність 
діяти і змінювати наші власні обставини, замість 
того, щоб чекати на те, як наші обставини змінить 
хтось або щось, крім нас.



264

ВЕРЕСЕНЬ: ЗАПОВІДІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому важливо бути чесним?
Бути чесним означає, що ми робимо вибір ніяким чином не казати неправ-
ди, не красти, не обдурювати і не вводити в оману. Коли ми чесні, то зміц-
нюємо силу характеру, яка дозволить нам бути у великому служінні Богові 
та іншим. З нами буде благословення спокійного розуму та самоповаги і ми 
заслужимо довіру Господа та інших людей. 

Підготуйтеся духовно

З молитвою дослідіть наступні уривки з Писань та інші матеріали, обираючи ті, 
які найкраще підходять для того, щоб навчати молодих чоловіків про чесність.

Псалми 101:7; Приповісті 12:22; 2 
Коринтянам 4:2; Ефесянам 4:29; 
Алма 27:27; Уложення віри 1:13 
(Бути чесним і відвертим у всьому)

Дії 5: 1–10 (Ми не можемо обманути 
Господа)

2 Нефій 9:34; Алма 12:1–5 (Нечес-
ність—це гріх із серйозними наслід-
ками)

Джозеф Сміт—Історія 1:21–25 (Чес-
ність Джозефа всупереч пересліду-
ванням)

Томас С. Монсон, “Підготовка—
шлях до благословень”,Ensign або 
Ліягона, трав. 2010, сс. 64–67

Роберт С. Гей, “Що дасть людина 
взамін за душу свою?” Ensign або 
Ліягона, лист. 2012, сс. 34–36

Річард С. Еджлі, “Три рушника та 
газета ціною в 25 центів”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2006, сс. 72–74

“Чесність і цілісність”, Заради зміц-
нення молоді (2011), с. 19

“Чесність”, Стійкі у вірі (2005), с. 192

Відео: “Чесність: вам краще в це 
повірити”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що, на вашу думку, 
означає бути чесним у 
всьому? Чому ви відчу-
ваєте, що важливо бути 
чесним? Як на вас чи на 
ваших знайомих, вплинув 
вибір інших людей бути 
чесними або нечесними?

Які випробування на чес-
ність проходять молоді 
чоловіки в своєму житті? 
Як ви можете допомогти 
їм зрозуміти, що бла-
гословення приходять 
від чесності у будь- яких 
ситуаціях? Як ви можете 
допомогти їм сміливо 
робити чесний вибір?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків роз-
повісти про свій досвід, пов’язаний з 
уроком минулого тижня.

• Попросіть молодих чоловіків 
написати на аркуші паперу (не 
вказуючи імені) кілька ситуацій, 
в яких вони можуть спокуситися 

бути нечесними (як це буває, можна 
знайти в брошурі Заради зміцнен-
ня молоді). Зберіть їхні аркуші і 
розкажіть кворуму про деякі з цих 
ситуацій. Що б вони зробили в цих 
ситуаціях? Якими були б наслідки 
чесності чи нечесності?

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму зрозуміти, чому 
важливо бути чесним. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
подивитися “Чесність: вам краще в 
це повірити” або прочитати історію 
про придбання квитків у кінотеатрі 
з виступу старійшини Роберта С. Гея 
“Що дасть людина взамін за душу 
свою?” Попросіть їх записати спо-
соби, якими вони можуть підготу-
ватися зараз подолати спокусу бути 
нечесними до того, як виникне така 
ситуація. Попросіть їх поділитися 
своїми думками з рештою кворуму.

• Усім кворумом прочитайте “Чес-
ність і цілісність” в брошурі Заради 
зміцнення молоді. Попросіть моло-
дих чоловіків назвати благословення 
чесності і перелічити їх на дошці. 
Як чесність впливає на їхню здат-
ність чинити добро для інших і для 
Господа? Чому чесність важлива для 
кожного з них як для носія священ-
ства, сина, брата, друга, провідника 
чи найманого працівника?

• Прочитайте усім кворумом Джо-
зеф Сміт—Історія 1:21–25 і запитайте 
молодих чоловіків, що вони дізна-
ються з цієї історії про чесність. Як 
їх благословило те, що Джозеф був 
вірним пережитому ним і проханню 
Небесного Батька та Ісуса Христа? 
Коли чесність вимагає від молодих 
чоловіків сміливості? Які благосло-
вення вони отримували за чесність?

• Проведіть по центру дошки лінію. 
З одного боку напишіть: “Якщо я 
чесний, то …”; а з іншого: “Якщо я 
нечесний, то …”. Попросіть моло-
дих чоловіків пошукати можливі 
продовження цих речень, коли вони 
читатимуть тему “Чесність” у довід-
нику Стійкі у вірі та історію про 
нечесного учня з виступу Президен-
та Томаса С. Монсона “Підготовка—
шлях до благословень”. Які власні 
думки вони можуть додати? Попро-
сіть молодих чоловіків розповісти, 
як вони бачили здійснення цього 

Підказка для вчителя

“Ви можете допомогти 
тим, кого навчаєте, від-
чути більше впевненості 
у своїй здатності брати 
участь в обговореннях, 
якщо позитивно реагува-
тимете на кожний щирий 
коментар. Наприклад, 
можна сказати: “Дякую 
за вашу відповідь. Вона 
була дуже глибокою” 
… або “Це гарний при-
клад!”, або “Я високо 
ціную сказане вами сьо-
годні” (Навчати—немає 
покликання величнішого, 
[2000], с. 64).
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в їхньому житті. Попросіть членів 
кворуму розповісти, як іноді люди 
виправдовують власну нечесність. 
Як вони пояснять іншим свої причи-
ни бути чесними?

• Доручіть кожному молодому 
чоловікові один з уривків з Писань 
цього уроку. Попросіть кожного 

молодого чоловіка написати від 
одного до чотирьох слів, які пояс-
нюють, чого цей уривок навчає 
про чесність. Попросіть молодих 
чоловіків поділитися тим, що вони 
написали, висловити їхні почуття і 
розповісти про випадки, коли вони 
залишалися чесними.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони важливість того, щоб бути чесними? Що вони відчувають, 
або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто 
було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням про 
те, що він дізнався сьогодні на уроці.

• Заохочувати кожного молодого 
чоловіка бути у всьому чесним.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель навчав через 
приклад. Він навчав 
інших молитися, моля-
чись з ними. Він учив їх 
любити й служити так, 
як Він любив їх і служив 
їм. Він Своїм прикладом 
учив їх, як навчати інших 
Його євангелії. Молоді 
чоловіки будуть зміцнені, 
коли побачать, що ви є 
чесними, і коли навчаєте, 
і у вашій поведінці.



267

Обрані матеріали

Уривок з виступу Роберта С. Гея, “Що дасть люди-
на взамін за душу свою?” Ensign або Ліягона, лист. 
2012, сс. 34–36

Якось Спаситель поставив Своїм учням таке запи-
тання: “Що дасть людина взамін за душу свою?” 
[Матвій 16:26].

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, варті-
стю 5 центів за штуку. Кіно і п’ять цукерок! Що 
ще було треба.

Все було добре, поки мені не виповнилося 12 
років. Стоячи у черзі одного дня, я усвідомив, що 
з 12 років квиток коштував 35 центів, і це озна-
чало, 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 поди-
вився на мене і сказав: “Синку, хіба ти продаси 
свою душу за 5 центів?” Його слова пройняли моє 
12-річне серце. Цей урок я ніколи не забував.
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Промовляє до нього Ісус: “Я- - - дорога, і правда, і життя”.(Іван 14:6).

Навчальні плани в цьому блоці допоможуть молодим чоловікам дізнатися про 
якості, притаманні Христу, і розвинути їх в себе. Ісус Христос заповідав усім нам: 
“Будьте досконалими, сами Яким є Я, або яким досконалим є ваш Батько” (див. 3 
Нефій 12:48). Розвиток у собі якостей, притаманних Христу, допомагатиме моло-
дим чоловікам виконувати обов’язки носіїв Його священства. Їм потрібні будуть ці 
риси, коли вони зіткнуться з життєвими труднощами у критичні часи свого жит-
тя і коли вони будуть готуватися до служіння на місії повного дня та у майбутньо-
му виховувати свої праведні сім’ї.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як я можу служити іншим? (Обов’язок перед Богом)
Як мені стати більш схожим на Христа?
Як я можу розвивати в собі Христову любов?
Як мені навчитися бути більш терплячим?
Чому важливо бути вдячним?

Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Живи гідно”, сс. 16–17, 40–41, 64–65

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68

Жовтень: Ставати більше 
схожими на Христа
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ЖОВТЕНЬ: СТАВАТИ БІЛЬШЕ СХОЖИМИ НА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу служити іншим? 
Ісус Христос подав досконалий приклад, як любити інших та служити їм. Як 
носії священства, ми маємо обов’язок служити іншим. Ми можемо служити 
іншим, як служив Спаситель, різними способами, у т.ч. виконуючи обряди свя-
щенства, ділячись євангелією з іншими та роблячи щодня прості добрі вчинки.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи уривки з Писань та інші матеріали, шукайте те, що надихне моло-
дих чоловіків служити так, як служив Христос.

Матвій 25:31–46; Мосія 2:17 (Коли ми 
служимо іншим, ми служимо Богу)

Іван 13:34–35 (Ми повинні любити 
інших так, як Спаситель любить нас)

Якова 1:27 (Чиста побожність—це 
зглянутися над сиротами і вдовами)

1 Нефій 2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 
17:7–19, 50–51; 18:1–4 (Ставлення 
Нефія і Ламана та Лемуїла до завдань)

Мосія 18:8–10 (Ми повинні з готов-
ністю втішити тих, хто потребує 
втішення)

Мій обов’язок перед Богом (2010), сс. 
26, 50, 74

Генрі Б. Айрінг, “Обв’яжіть їм 
рани”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

“Служіння”, Заради зміцнення моло-
ді (2011), сс. 32–33

Відео: “Ноги Дейтона”, “Якщо ми 
забудемо про себе”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Подумайте про деякі з 
випадків, коли ви слу-
жили іншим. Якими 
були результати вашого 
служіння? Про які з цих 
випадків ви могли б роз-
казати, щоб допомогти 
молодим чоловікам відчу-
ти важливість служіння?

Коли ви бачили, що 
молоді чоловіки служили 
іншим? Яким досвідом 
служіння молоді чоловіки 
можуть поділитися між 
собою? Чому важливо 
навчитися служити так, 
як служив Христос?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці назву уроку, що 
проводився минулого тижня, і нехай 
кожний молодий чоловік швидко 
напише щось з того, про що він дізнав-
ся з того уроку або що застосував.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
розповісти, як вони нещодавно 

служили іншим (якщо можливо, 
нехай вони розкажуть про проект 
служіння, виконаний кворумом 
або індивідуально як частину їхніх 
планів за путівником “Обов’язок 
перед Богом”). Як вплинуло це 
служіння на них самих? Як воно 
вплинуло на інших?

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти кожному молодому чоловікові зрозуміти, як вико-
нувати свій обов’язок священства, щоб служити іншим. На цьому уроці члени 
кворуму повинні скласти план виконання цього обов’язку у своїх путівниках 
Обов’язок перед Богом. До зборів кворуму попросіть молодих чоловіків принести 
свої путівники Обов’язок перед Богом з собою у церкву. На наступних зборах 
кворуму попросіть їх поділитися досвідом, набутим при виконанні їхніх планів.

• Розділіть вказані далі уривки з 
Писань між молодими чоловіка-
ми: Матвій 25:31–46; Іван 13:34–35; 
Мосія 2:17; Якова 1:27 і Мосія 18:8–10. 
Попросіть їх знайти ці вірші і запи-
сати, що вони дізналися з них про 
служіння (див. Обов’язок перед Богом, 
с. 26). Нехай вони розкажуть, що 
знайшли в цих віршах, а потім попро-
сіть їх поділитися їхнім власним 
досвідом стосовно того, як вони були 
благословенні через служіння інших.

• Попросіть членів кворуму прочи-
тати вказані далі уривки з Писань 
і порівняти, як ставилися Нефій та 
Ламан з Лемуїлом до завдань, що 
їм давалися: 1 Нефій 2:16–18; 3:1–7, 
28–31; 4:1–2; 17:7–19, 50–51; 18:1–4 
(можете запропонувати їм написати 
відповіді на дошці). Попросіть їх 

подумати, як вони поставилися до 
можливості служити іншим, яка їм 
нещодавно випала. Нехай молоді 
чоловіки напишуть у відповідному 
місці на с. 50 путівника Обов’язок 
перед Богом кілька фраз, описуючи 
ставлення, з яким ми маємо викону-
вати завдання священства.

• Покажіть одне чи обидва відео, 
що пропонуються в цьому навчаль-
ному плані, і попросіть молодих 
чоловіків знайти, які благословення 
приходять від служіння іншим, у т.ч. 
й членам їхнього кворуму. Нехай 
члени кворуму знайдуть у своїх 
примірниках путівника Обов’язок 
перед Богом, як саме вони як носії 
Ааронового священства можуть слу-
жити іншим (див. с. 23 [диякони], с. 
47 [учителі] або с. 71 [священики]). 

Плани за програмою 
“Обов’язок перед Богом”

Наприкінці зборів кво-
руму виділіть молодим 
чоловікам час на те, щоб 
скласти плани у своїх 
путівниках Обов’язок 
перед Богом. Ці плани є 
особистими, але члени 
кворуму можуть допома-
гати один одному знахо-
дити ідеї для їхніх планів.
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Під час Свого служіння 
на землі Ісус Христос 
присвячував Свій час 
служінню й допомозі 
тим, хто був навколо 
Нього. Справжні учні 
Христа роблять те саме. 
Спаситель сказав: “По 
тому пізнають усі, що ви 
учні Мої, як будете мати 
любов між собою” (Іван 
13:35). Навчаючи моло-
дих чоловіків, шукайте 
нагоди запрошувати їх 
розказувати, як вони слу-
жили іншим і що надих-
нуло їх служити.

Попросіть молодих чоловіків поду-
мати, як саме вони можуть зміцню-
вати свій кворум через служіння.

• Покажіть фотографію Генрі Б. 
Айрінга в юності. Прочитайте про 
досвід президента Айрінга, коли він 

в якості священика відвідував членів 
Церкви зі своїм єпископом. Що діз-
налися молоді чоловіки про служін-
ня з досвіду президента Айрінга? 
Якими випадками з власного життя 
вони можуть поділитися?

Після того, як молоді чоловіки виконають одну чи більше вправ, що були вказа-
ні раніше, зробіть наступне:

• Попросіть членів кворуму 
звернутися до розділу “Служіння 
іншим” у путівнику Обов’язок перед 
Богом (сс. 26–27 [диякони], сс. 50–51 
[учителі] або 74–75 [священики]). 
Запропонуйте, щоб всі члени 
кворуму склали особистий план 
служіння. Наприклад, вони можуть 
послухатися поради старійшини М. 
Рассела Балларда: молитися щодня 

про можливості служити іншим 
(див. “Завзято займатися справою”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2012, 
сс. 29–31). Після цього попросіть 
президента кворуму провести 
обговорення стосовно того, що 
кворум може зробити, аби служити 
іншим, і попросіть молодих 
чоловіків написати цей план в їхніх 
путівниках.

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Розказати про свій план служіння 
комусь і попросити молодих чолові-
ків виконувати їхні плани.

• Пояснити, що на наступних 
тижнях членам кворуму буде 
запропоновано поділитися досвідом 
служіння іншим.
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ЖОВТЕНЬ: СТАВАТИ БІЛЬШЕ СХОЖИМИ НА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені стати більш 
схожим на Христа?
Ісус Христос подав нам досконалий приклад і дав заповідь стати такими, 
як Він. Він виявив такі риси характеру, як віра, надія, милосердя, терпіння, 
смиренність, чистота, старанність і слухняність. Якщо ми дізнаємося про 
Нього і прагнемо розвивати в собі Його риси, то станемо такими носіями 
священства, якими нас хочуть бачити Він і Небесний Батько. 

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Чим, за відчутим 
натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Матвій 26:36- - 45; Лука 7:11- - 15; 23:33- 
- 34; Іван 13:4- - 10 (Риси Спасителя, 
які Він виявляв у Своєму житті)

Мосія 3:19 (Завдяки Спокуті Ісуса 
Христа ми можемо стати святими)

3 Нефій 27:27 (Нам заповідано бути 
такими, як Христос)

Стівен В. Оуен, “Найкращі провід-
ники є найкращими послідовника-
ми”, Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 70–76

Річард Дж. Мейнз, “Радість 
життя, зосередженого на Хри-

сті”, Ensign або Ліягона, лист. 2015, 
сс. 27- - 30

М. Рассел Баллард, “Найвелич-
ніше покоління дорослої моло-
ді”, Ensign чи Ліягона, трав. 2015, сс. 
67–70

Томас С. Монсон, “Стежку ніг своїх 
вирівняй”, Ensign або Ліягона, лист. 
2014, сс. 86- - 88

“Як мені розвинути характер, подіб-
ний до Христового?”, Проповідуйте 
Мою євангелію (2004), сс. 121- - 134.

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого члена кворуму про-
вести євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів 
президентства порядок денний зборів кворуму.

Назвіть деякі з рис Ісуса 
Христа? Які з цих рис вам 
треба розвинути найбіль-
ше? Кого ви бачили або 
знаєте у своєму житті, 
хто є прикладом у вияв-
ленні цих рис?

Які риси, подібні до Ісу-
сових, ви бачите у кож-
ному з молодих чоловіків, 
яких навчаєте? Які риси 
їм слід розвинути зараз, 
аби стати більш вірними 
носіями священства?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Запропонуйте, щоб кожний член 
кворуму знайшов уривок з Писань 
про вчення, про яке він дізнався на 
уроці минулого тижня, і поділився 
ним з іншим членом кворуму.

• Дайте кожному молодому чоло-
вікові копію завдання “Вправа на 
характер”, що на с. 133 у посібни-

ку Проповідуйте Мою євангелію, і 
попросіть їх за кілька хвилин вико-
нати це завдання, оцінивши себе. 
Запропонуйте молодим чоловікам 
розповісти, про що вони дізналися з 
цієї вправи. Попросіть кількох з них 
назвати риси, схожі на Христові, 
якими вони захоплюються в комусь 
із членів кворуму чи сім’ї.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнатися про харак-
терні риси Ісуса Христа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька 
вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Щоб допомогти молодим чолові-
кам зрозуміти чому нам слід зосере-
джувати наше життя на Ісусі Христі, 
ви можете запросити їх зіграти в 
гру, що включає в себе центрування 
предметів (такі як кидання колець 
або балансування блоків у високій 
купі). Покажіть перші чотири хви-
лини виступу старійшини Річарда 
Дж. Мейнза “Радість життя, зосе-
редженого на Христі”. Чого вони 
навчилися з гри та виступу про важ-
ливість зосередження свого життя 
на Спасителі? Попросіть членів кво-
руму попрацювати парами і знайти 
у виступі історію, що демонструє 
благословення, які ми отримуємо, 
коли зосереджуємо наше життя на 
Христі. Що вони робитимуть, аби 
більше зосередити своє життя на 
Спасителі та Його вченнях? 

• Забезпечте молодих чоловіків 
копіями дев’яти запитань, які ста-
рійшина М. Рассел Баллард ста-
вить молодим чоловікам у своєму 
виступі “Найвеличніше покоління 
дорослої молоді” (чи подивіться в 
запису частину виступу, де старій-
шина Баллард ставить ці запитання).  
Запросіть їх обміркувати, як би вони 
відповіли на ці запитання, і попро-
сіть їх подумати про якусь сферу 
їхнього життя, яку вони можуть 
покращити. Які риси характеру, що 
подібний до Христового, ці запитан-
ня допоможуть їм розвинути?

• Переконайтеся, що у кожного 
молодого чоловіка є копія розді-
лу 6 путівника Проповідуйте Мою 
євангелію. Попросіть молодих чоло-
віків вибрати одну Христову рису, 
описану у цьому розділі, яку вони б 
хотіли у себе покращити. Попросіть 

Підказка для вчителя

“Часто свідчення мають 
найбільшу силу впливу, 
коли вони короткі, чіткі 
й відверті” (Навчати- - - 
немає покликання величні-
шого [2000], с. 43).
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їх розповісти, чому для них ця риса 
важлива. Виділіть для них час на збо-
рах кворуму, щоб дослідити вибрану 
ними рису, виконавши пункти плану, 
вказані під заголовком “Розвинення 
характеру, подібного до Христово-
го” на сторінках 129- - 130 путівника 
Проповідуйте Мою євангелію.

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка вибрати один з трьох 
шляхів, перелічених Президен-
том Томасом С. Монсоном у його 
виступі “Стежку ніг своїх вирівняй”. 
Попросіть його підсумувати слова 
Президента Монсона про той шлях 
і створити план короткого виступу 
про те, як Спаситель служить при-
кладом просування тим шляхом. Він 
може включити у свій план вірш з 
Писань, особистий досвід і своє свід-
чення. Допоможіть молодим чолові-
кам запланувати виступити з цими 
виступами під час вступної частини 
Спільних заходів, на причасних збо-
рах, на зборах кворуму або вдома.

• Попросіть молодих чоловіків 
визначити їхні обов’язки священства, 
як вказано у путівнику Обов’язок перед 
Богом (див. с. 23 [диякони], сс. 46- - 47 
[учителі], сс. 70- - 71 [священики]) і 
обговоріть різні ситуації, в яких вони 
можуть виконувати ці обов’язки 

(наприклад, під час домашнього 
вчителювання в сім’ї, яка не сприймає 
євангелію або під час відстоювання 
Господніх норм). Як риси Христа 
допоможуть молодим чоловікам в 
цих ситуаціях? Коли вони бачили, 
як хтось із членів їхнього кворуму 
був прикладом у виявленні однієї з 
цих рис? Молоді чоловіки можуть 
розглянути виступ Стівена В. 
Оуена “Найкращі провідники є 
найкращими послідовниками” та 
обговорити приклади провідництва 
у священстві, які вони бачили у 
своєму житті. Яким чином Христос є 
найкращим прикладом провідника? 
Як ми можемо стати провідниками, 
схожими на Христа, виконуючи наші 
обов’язки у священстві?

• Попросіть членів кворуму само-
стійно прочитати один уривок з 
Писань, запропонованих у цьому 
навчальному плані, відмічаючи 
слова і фрази, які показують деякі з 
рис характеру Спасителя. Виділіть 
їм час на те, щоб поділитися своїми 
почуттями до Спасителя і щодо 
притаманних Йому рис. Як вони 
можуть розвивати ці риси у своєму 
характері? Вони також можуть роз-
повісти про знайомих їм людей, які, 
на їхню думку, мають деякі з рис, 
притаманних Христу.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, як стати більш схожими на Христа? Які вони мають 
почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно 
приділити більше часу для вивчення цього вчення?
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Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Ділитися своїм свідченням про 
важливість розвитку рис, притаман-
них Христу, оскільки це допомагає 
і буде допомагати йому виконувати 
свої обов’язки у священстві.

• Запрошувати молодих чоловіків 
ставити перед собою цілі та скла-
дати плани, щоб розвинути в собі 
риси, притаманні Христу. Він може 
закликати їх звертатися по допомо-
гу до Небесного Батька.

Навчати, як навчав 
Спаситель

У будь- якій ситуації 
Спаситель був прикладом 
і наставником для Своїх 
учнів. Якщо ви будете 
прагнути стати більш 
схожими на Нього і розви-
вати у себе Його риси, це 
допоможе вам стати кра-
щим учителем. Готуючись 
навчатись, подумайте, які 
риси, подібні до Христо-
вих, потрібні вам, аби нав-
чати молодих чоловіків.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Річарда Дж. Мейнза “Радість 
життя, зосередженого на Христі”, Ensign або Лія-
гона, лист. 2015, сс. 27- - 28

Старійшину Таічі Аоба, сімдесятника, який живе 
у невеликому гірському селі в Сікоку, Японія, 
попросили провести урок на молодіжній кон-
ференції. Тема цієї конференції була “Стійте на 
святих місцях”. Обміркувавши цю тему і те, чого 
навчати, старійшина Аоба вирішив скористатися 
своєю професією в якості навчальної ілюстрації. 
За професією він гончар.

Старійшина Аоба розповідає, що молодь у його 
класі справді пожвавішала, коли побачила, як він 
майже чарівним способом перетворював у своїх 
руках глину на тарілки, миски і чашки. Після цієї 
демонстрації він запитав, чи не хоче хтось із них 
теж спробувати. Вони всі підняли руки.

Старійшина Аоба дозволив кільком молодим 
людям підійти і спробувати себе у цій новій для 
них справі. Подивившись, як він працює, вони 
вирішили, що це має бути досить легко. Та ніхто 
не зміг після кількох спроб зробити навіть про-
сту миску. Вони казали: “Я не можу це зроби-
ти!” “Чому це так важко?” “Це так складно”. Ці 
коментарі звучали, коли по всій кімнаті розліта-
лася глина.

Він запитав молодих людей, чому їм було так 
складно виготовити гончарний виріб. Вони 

відповідали по- різному: “У мене немає досвіду”, 
“Мене ніколи не навчали” або “У мене немає 
хисту”. З огляду на результат, усе сказане було 
правдою; однак найважливіша причина їхньої 
невдачі полягала в тому, що вони не клали глину 
чітко по центру гончарного кола. Молоді люди 
вважали, що клали глину по центру, але на око 
професіонала то не був справжній центр. Тоді він 
їм сказав: “Давайте спробуємо ще раз”.

Цього разу старійшина Аоба поклав глину у 
самий центр кола і почав крутити його, роблячи 
виїмку в середині глини. Кілька молодих людей 
спробували ще раз. Цього разу усі заплескали 
в долоні і сказали: “Ого, воно не хитається”, “У 
мене виходить” або “У мене вийшло!” Звичай-
но ж, форма не була досконалою, але результат 
разюче відрізнявся від першої спроби. Причиною 
їхнього успіху було те, що глина лежала чітко 
посередині гончарного кола.

Світ, у якому ми живемо, схожий на гончарне 
коло, і швидкість обертів цього кола зростає. Як 
глині на гончарному колі, так і нам треба трима-
тися центру. Серцевиною, центром нашого життя 
має бути Ісус Христос і Його євангелія. Життя, 
зосереджене на Христі, полягає у тому, щоб дізна-
ватися про Ісуса Христа і Його євангелію, а потім 
наслідувати Його приклад і виконувати Його 
заповіді з точністю.
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ЖОВТЕНЬ: СТАВАТИ БІЛЬШЕ СХОЖИМИ НА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу розвивати в собі 
Христову любов?
Чиста любов Христова, відома як милосердя, є найвищим, найблагородні-
шим і найсильнішим видом любові і найрадіснішим для душі (див. 1 Нефій 
11:23). Ісус Христос є досконалим прикладом милосердя. Під час Свого 
служіння на землі “ходив Він, добро чинячи”, виявляючи ніжне співчуття 
до бідних, стражденних та недужих (див. Матвій 4:23; Дії 10:38). Щоб роз-
винути в собі Христову любов, ми повинні прагнути її, молитися про неї і 
наслідувати приклад Спасителя у своїх думках, словах і вчинках.

Підготуйтеся духовно

З молитвою вивчіть вказані далі уривки з Писань та інші матеріали, вибираю-
чи ті, які найбільше стосуються молодих чоловіків.

1 Самуїлова 16:7 (Господь дивиться 
на серце)

Лука 10:30- - 37 (Притча про милосерд-
ного самарянина); див. також відео 
на сюжети біблійних історій “Притча 
про милосердного самарянина”

Лука 23:33- - 34 (Ісус Христос простив 
римським солдатам, які розп’яли Його)

Іван 15:9- - 13 (Христос виявив Свою 
любов до нас, віддавши Своє життя 
заради нас)

1 Івана 4:7- - 11, 18- - 21 (Бог є любов)

Мороній 7:45- - 48 (Ми можемо моли-
тися, аби сповнитися милосердям, 
чистою любов’ю Христа)

Томас С. Монсон, “Любов- - - сама 
суть євангелії”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2014, сс. 91- - 94

Дітер Ф. Ухтдорф, “Милостиві отри-
мають милість”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2012, сс. 70- - 77

Даллін Х. Оукс, “Любити відмінних 
від нас людей і жити з ними”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2014, сс. 25- - 28

“Милосердя”, Стійкі у вірі (2005), сс. 
60- - 61

Відео: “Ділитися світлом Христа”, 
“Будьмо мужами”, “Ноги Дейтона”, 
“Висміювання- - - зупини це”

Коли хтось виявив до вас 
Христову любов? Як це 
вплинуло на вас? Коли 
ви відчували Христову 
любов? Як ви розвиваєте 
в собі Христову любов до 
інших?

Які можливості є у 
молодих чоловіків, щоб 
виявляти любов, схожу на 
Христову? Чому важли-
во, щоб вони навчилися 
любити інших так, як 
любив Христос?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) веде збори 
кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо справ кворуму, навчає 
їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника Обов’язок перед Богом), заохо-
чує їх ділитися досвідом виконання їхнього обов’язку перед Богом і запрошує порадни-
ка або іншого члена кворуму провести євангельський урок. Він може підготуватися, 
заповнивши під час зборів президентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Запропонуйте молодим чолові-
кам згадати, що вони застосували з 
вивченого на уроці минулого тиж-
ня, а потім розказати про це квору-
му або в маленьких групках.

• На кількох папірцях напишіть 
“Найсильнішу любов я відчував 

від когось, коли_____”. Роздайте ці 
папірці кожному з молодих чоло-
віків до початку зборів кворуму і 
попросіть їх подумати, як би вони 
закінчили це речення. Аби розпоча-
ти урок, попросіть молодих чолові-
ків поділитися їхніми думками.

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму навчитися, як роз-
вивати в собі Христову любов. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або 
кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть когось із членів кво-
руму прочитати вголос для кла-
суМороній 7:45. Попросіть решту 
молодих чоловіків слідкувати у 
своїх примірниках Писань і визна-
чити одну із згаданих якостей, якої 
вони хотіли б набути. Попросіть їх 
розказати, яку якість вони вибрали і 
чому. Потім прочитайте разом вірші 
47- - 48 і попросіть молодих чоловіків 
послухати, що, за словами Моронія, 
нам потрібно робити, аби почати 
розвивати ці якості. Як ці якості 

допоможуть їм стати більш ефектив-
ними служителями у священстві?

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати один з наступних уривків 
з Писань: Іван 15:9- - 13; 1 Івана 4:7- - 11; 
1 Івана 4:18- - 21. Що з цих віршів ми 
можемо дізнатися про любов, схожу 
на Христову? Запросіть молодих 
чоловіків знайти історії в уривках з 
Писань, що ілюструють Спасителеву 
любов, і попросіть їх розказати ці істо-
рії один одному. Вони також можуть 
прочитати й обговорити історії, про 
які написано у виступі Президента 

Підказка для вчителя

“Слухання є виразом 
любові. Часто це вимагає 
певної жертви. Коли ми 
по- справжньому слу-
хаємо інших, то часто 
відмовляємо собі сказати 
те, що хотіли б, аби дати 
можливість висловитися 
цим людям” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 66).
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Томаса С. Монсона “Любов- - - сама 
суть євангелії”. Запропонуйте їм наве-
сти приклади того, як вони або їхні 
знайомі були благословенні за те, що 
виявляли любов, схожу на Христову.

• Попросіть молодих чоловіків 
уважно прочитати Лука 10:25- - 29 та 
визначити, які запитання поставив 
законник Спасителю. Поясніть, що 
відповідаючи на ці запитання, Спа-
ситель розповів притчу про доброго 
самарянина. Призначте кількох 
молодих чоловіків представляти 
персонажів з цієї притчі і попросіть 
їх розіграти сценку за цією історією, 
коли ви будете разом читати (вірші 
30- - 35). Час від часу робіть паузу, щоб 
спитати тих, хто представляє левита, 
священика і самарянина, чому вони 
діяли так, як діяли, та обговоріть їхні 
відповіді кворумом. Прочитайте 
повеління Спасителя законнику у вір-
шах 36- - 37 та запропонуйте молодим 
чоловікам розказати про ситуації, 
в яких вони можуть опинитися, що 
нагадували б ситуацію у цій притчі.

• Усім кворумом прочитайте, 
подивіться або послухайте уривки з 

виступу президента Дітера Ф. Ухтдо-
рфа “Милостиві отримають милість” 
або старійшини Далліна Х. Оукса 
“Любити відмінних від нас людей і 
жити з ними”. Попросіть молодих 
чоловіків знайти пораду, яка допо-
може їм любити інших у складних 
ситуаціях. Попросіть молодих чоло-
віків подумати про когось у своєму 
житті, до кого вони, можливо, мають 
погані почуття, та поміркувати, як 
вони можуть виявляти більше Хри-
стової любові до цієї людини.

• Подивіться одне чи кілька відео із 
запропонованих у цьому навчальному 
плані. Що з цих відео молоді чолові-
ки дізнаються про любов, схожу на 
Христову? Чим відрізняється послання 
з цих відео від того, чого навчає світ 
стосовно того, що означає бути чоло-
віком? Попросіть молодих чоловіків 
розказати про випадки, коли хтось 
допоміг їм відчути любов Спасителя. 
Чого цей досвід навчає їх про Ісуса 
Христа? Попросіть молодих чоловіків 
подумати про когось зі своїх знайо-
мих, кому, можливо, потрібно відчути 
любов Господа. Що вони можуть зро-
бити, щоб допомогти цій людині?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, як розвинути в собі любов, подібну до Христової? Які вони 
мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
потрібно приділити більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїми почуттями 
стосовно того, як любов, подібна до 
Христової, пов’язана зі служінням у 
священстві.

• Запропонувати молодим чоло-
вікам діяти за відчуттями, які вони 
отримали під час зборів кворуму, 
щоб розвинути в собі любов, подіб-
ну до Христової, і покращити свої 
стосунки з іншими.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель навчав при-
кладом. Він навчав Своїх 
учнів молитися, молячись 
з ними. Він навчав їх, як 
навчати Його євангелії, 
навчаючи їй. Він навчає 
їх любити й служити так, 
як Він любив їх і служив 
їм. Ви будете кращим 
учителем, якщо молоді 
чоловіки відчувають, що 
ви любите їх любов’ю, 
схожою на Христову.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Дітера Ф. Ухтдорфа, “Милостиві 
отримають милість”, Ensign або Ліягона, трав. 
2012, сс. 70–77

Просте рішення

Тему засудження інших можна в дійсності роз-
крити у виступі з двох слів. Коли справа дійде до 
ненависті, пліток, ігнорування, висміювання, зата-
ювання образ чи бажання нашкодити, будь-ласка, 
застосуйте наступне:

Припиніть це!

Це настільки просто. Нам просто слід припинити 
судити інших і зробити так, щоб замість думок і 
почуттів засудження, наше серце було сповнене 
любов’ю до Бога і Його дітей. Бог—наш Батько. 
Ми—Його діти. Ми всі брати і сестри. Я не знаю, 
як саме передати цю думку про незасудження 
інших з достатньою красномовністю, пристрасні-
стю і переконливістю, щоб вона подіяла. Я можу 
цитувати Писання, можу намагатися роз’яснюва-
ти вчення, і навіть процитую наклейку на бампе-
рі, яку я недавно побачив. Вона була приклеєна 
ззаду машини, водій якої зовні виглядав трохи 
грубуватим, але слова наклейки доносили мудрий 
урок. Там було сказано: “Не засуджуйте мене за 
те, що я грішу не так, як ви”.

Ми маємо визнати, що ми всі недосконалі—що 
ми жебраки перед Богом. Чи не всі ми у той чи 
інший час смиренно підходили до трону милосер-
дя і благали про милість? Чи не бажали ми всіма 
силами наших душ милості—щоб бути прощени-
ми за вчинені помилки і за скоєні гріхи?

Оскільки ми всі залежимо від милості Бога, як ми 
можемо відмовити іншим в якійсь мірі милості, 
яку ми так сильно жадаємо отримати самі? Мої 
улюблені брати і сестри, чи не повинні ми проба-
чати так, як бажаємо, щоб пробачили нас?

Любов Бога

Чи це важко зробити?

Звичайно ж, так.

Пробачати себе та інших нелегко. Насправді, для 
більшості з нас це вимагає великої зміни ставлення 
і способу мислення—навіть переміни серця. Але є 
гарна новина. Ця “могутня зміна” [Мосія 5:2] сер-
ця є саме тим результатом, до якого має приводи-
ти євангелія Ісуса Христа у нашому житті.

Як це досягається? Через любов Бога.

Коли наші серця сповнені любов’ю Бога, з 
нами трапляється щось хороше і чисте. Ми 
“додержу[ємо] Його заповіді: Його ж заповіді не 
тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає 
світ” [1 Івана 5:3–4].

Чим більше ми дозволяємо любові Бога керувати 
нашим розумом і емоціями—чим більше ми дозво-
ляємо любові до нашого Небесного Батька напов-
нювати наші серця—тим легше буде любити інших 
з чистою любов’ю Христа. Коли ми відкриємо наші 
серця яскравому світанку любові Бога, темрява і 
холод ворожнечі та заздрощів зрештою відступлять.

Як завжди, Христос є нашим прикладом. Своїми 
вченнями та Своїм життям Він показав нам шлях. 
Він пробачав нечестивих, грубих і тих, хто бажав 
завдати Йому болю і нашкодити Йому. . . .

Чиста любов Христа може видалити нарости 
образи та гніву з наших очей, дозволяючи нам 
бачити інших так, як наш Небесний Батько 
бачить нас: як недосконалих смертних з вадами, 
котрі мають потенціал і цінність, які нам уявити 
неможливо. Оскільки Бог так сильно нас любить, 
ми теж повинні любити і пробачати один одного.
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ЖОВТЕНЬ: СТАВАТИ БІЛЬШЕ СХОЖИМИ НА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені навчитися бути 
більш терплячим?
Терпіння—це здатність витерпіти затримки, труднощі, спротив або страж-
дання без гніву, роздратування чи тривоги. Ми можемо набути терпіння, 
прагнучи виконувати Божу волю і приймати Його розклад часу, вірячи, що 
Він виконає всі Свої обіцяння, дані нам. Навчаючись бути терпеливими в 
малому, ми готуємося з терпінням зустріти більші випробування. 

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим, за відчу-
тим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Йов 1; 19:25–26 (Приклад Йова)

Псалми 37:7–9; Лука 21:19; Євреям 
10:35–36; Мосія 23:21–22; Алма 26:27; 
УЗ 24:8 (Благословення приходять до 
терпеливих)

Римлянам 5:3; Якова 1:3 (Випробу-
вання зміцнюють терпіння)

Дітер Ф. Ухтдорф, “Продовжуйте з 
терпінням”, Ensign або Ліягона, трав. 
2010, сс. 56—59; див. також відео 
“Продовжуйте з терпінням” 

Роберт С. Оукс, “Сила терпіння”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2006, сс. 15–17

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

Що з вашого життя 
навчило вас терпінню 
(можна навести приклади 
як великих випробувань, 
так і менш драматичних 
подій). Що допомогло 
вам розвинути терпіння? 
Як терпіння благословило 
ваше життя?

З чим стикаються молоді 
чоловіки в сьогодніш-
ньому суспільстві, що 
може викликати в них 
нетерпіння? Що потрібно 
робити молодим чоло-
вікам, аби зрозуміти, що 
це за риса—терпіння? Як 
вона допоможе їм в їхньо-
му майбутньому?
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• Попросіть, щоб кожний молодий 
чоловік написав на дошці одне речен-
ня, яким би підсумував те, про що 
дізнався на уроці минулого тижня.

• Напишіть назву цього уроку на 
дошці і прочитайте абзац, що на 
початку цього навчального плану. 
Попросіть молодих чоловіків розка-
зати про ситуації з їхнього життя, 
в яких від них може вимагатися 

терпіння (наприклад, у навчан-
ні, у шлюбі, на роботі). Покажіть 
кілька предметів, які вказували б 
на періоди вашого життя, коли від 
вас вимагалося виявляти терпіння 
(наприклад, диплом про освіту, 
обручку або місіонерську таблич-
ку). Нехай вони здогадаються, що 
з показаного вами вимагало від вас 
терпіння, а потім поділіться досві-
дом, який ви здобули.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти важливість 
терпіння. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Напишіть на дошці заголовки 
“Терпіння” і “Нетерпіння”. Дайте 
кожному молодому чоловікві для 
вивчення один з уривків з Писань 
про терпіння, які запропоновані в 
цьому навчальному плані. Нехай 
молоді чоловіки по черзі прочита-
ють вголос призначені їм уривки 
з Писань, обговорять, чого вони 
навчають, і напишуть на дошці, 
які благословення приходять через 
терпіння або якими є наслідки 
нетерпіння. Які ще благословення 
й наслідки можуть вони додати 
до своїх списків? Попросіть, щоб 
кожний молодий чоловік описав на 
аркуші паперу ситуацію, яка вима-
гала б терпіння (порадьте їм напи-
сати не тільки про важкі ситуації, 
але й про повсякденні, коли можуть 
виникати роздратування чи нез-
ручності). Нехай вони обміняються 
своїми аркушами один з одним, 
напишуть відповідь, як виявити 
терпіння, а потім нехай розкажуть 
кворуму, про що написали.

• Розкажіть історію про батьків-
ське терпіння з виступу старійшини 
Роберта С. Оукса “Сила терпіння” 
і запропонуйте молодим чоловікам 
розказати якусь відому їм історію 
про терпіння. Дайте кожному 
молодому чоловікові по невелич-
кому уривку з цього виступу, який, 
на вашу думку, міг би бути для них 
корисним. Нехай вони прочитають 
його для кворуму й узагальнять. 
Про що дізналися молоді чоловіки з 
цього виступу, що надихає їх довіря-
тися Господу і Його розкладу? Чому 
ми буваємо нетерпеливими? Як нам 
подолати цю схильність?

• Покажіть молодим чоловікам копії 
плакатів із серії “Мормонад”, що 
вміщені в недавніх номерах журналів 
New Era або Ліягона. Розділіть кворум 
на маленькі групи і запропонуйте їм 
намалювати власний плакат до цієї 
серії на тему терпіння. Вони можуть 
розпочати, знайшовши уривок з 
Писань про терпіння (наприклад, з 
тих, що вказані в цьому навчальному 

Підказка для вчителя

“Ви можете показати, що 
слухаєте, виявляючи інте-
рес. Ви можете дивитися 
на того, хто говорить, а не 
в матеріали свого уроку 
чи ще на щось у кімнаті. 
Ви можете підбадьорити 
тих, хто говорить, закін-
чити його чи її думку, 
при цьому не перебиваю-
чи їх. Ви можете уникати 
того, щоб квапливо пере-
ходити на розмови, під 
час яких даєте поради чи 
оцінки” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 66).
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плані), і подумати, як саме зобразити 
терпіння на плакаті. Запропонуйте 
їм показати свої плакати кворуму 
і пояснити, що для них означає 
терпіння. (Під час цього обговорення 
можна прочитати визначення тер-
піння, що дається на початку цього 
навчального плану).

• Покажіть відео “Продовжуйте з 
терпінням” і запропонуйте моло-
дим чоловікам обговорити те, про 
що вони дізнались із експерименту з 
цукерками. В яких ситуаціях моло-
ді чоловіки виявляють нетерпіння? 
Попросіть, щоб кожний молодий 
чоловік прочитав один із розділів 
виступу президента Дітера Ф. Ухт-
дорфа “Продовжуйте з терпінням”, а 
потім стисло розказав решті кворуму, 
про що він дізнався з прочитаного 
розділу. Як порада президента Ухтдо-
рфа може допомогти молодим чолові-
кам ставати більш терпеливими?

• Попросіть когось із членів кворуму 
переповісти історію про Йова (див. 
Йов 1). Чому, на думку молодих 

чоловіків, Йов був здатний прохо-
дити свої випробування з таким 
терпінням? Як йому допомагала віра 
у Спасителя (див. Йов 19:25–26)? 
Запропонуйте кворуму назвати, що 
конкретно вони можуть робити, 
щоб подолати нетерпіння—і під час 
великих страждань, як у випадку з 
Йовом, так і в менших, щоденних 
випробуваннях.

• Прочитайте кворумом 9–17 абза-
ци з виступу старійшини Роберта 
Д. Хейлза “Покладатись на Господа: 
Нехай станеться воля Твоя” і знай-
діть відповіді на запитання: “Що 
означає покладатись на Господа?” 
Щоб розширити їхнє розуміння, 
запропонуйте молодим чоловікам 
знайти уривки з Писань, які проци-
товані старійшиною Хейлзом, і наз-
вати якісь ще уривки з Писань, що 
вчать терпінню. Як можуть молоді 
чоловіки скористатися словами ста-
рійшини Хейлза або цими уривками 
з Писань, щоб допомогти людині, 
яка, можливо, втратила надію?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони важливість терпіння? Що вони відчувають або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися власними почуттями 
стосовно терпіння та запропонувати 
членам кворуму виявляти більше 
терпіння у стосунках зі своїми сім’я-
ми наступного тижня.

• Запропонувати, щоб інші члени 
кворуму розмістили якийсь уривок 
з Писань або вислів про терпіння (чи 
створений ними Мормонад) там, де 
це нагадувало б їм про необхідність 
бути терпеливими. 

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив запи-
тання, які викликали в 
оточуючих серйозні роз-
думи і глибокі почуття. 
Він виявляв щиру зацікав-
леність в їхніх відповідях 
і тішився, коли вони вияв-
ляли віру. Він давав їм 
можливості ставити свої 
запитання і слухав про 
їхній досвід. Які запитан-
ня могли б поставити ви, 
щоб допомогти молодим 
чоловікам мати глибокі 
почуття до Божества? Як 
ви можете виявити під 
час уроку свою зацікавле-
ність їхніми відповідями?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Роберта Д. Хейлза, “Покладатись 
на Господа: Нехай станеться воля Твоя”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2011, сс. 71–74

Що ж тоді означає покладатися на Господа? В 
Писаннях слово покладатися означає надіятися, 
очікувати й довіряти. Надія і довіра до Господа 
вимагають віри, терпіння, смирення, лагідності, 
довготерпіння, дотримання заповідей та терпіння 
до кінця.

Покладатися на Господа означає посадити зерно 
віри й підживлювати його “з великою старанні-
стю, і . . . терпінням” [Алма 32:41].

Це означає молитися так, як робив це Спаси-
тель—Богові, нашому Небесному Батькові—
такими словами: “Нехай прийде царство Твоє. 
Нехай буде воля Твоя” [Матвій 6:10; Лука 11:2]. 
Це молитва, яку ми промовляємо з усією своєю 
душею, в ім’я нашого Спасителя Ісуса Христа.

Це означає обдумувати в своїх серцях і “отримати 
Святого Духа”, щоб ми могли знати “усе, що [нам] 
слід робити” [2 Нефій 32:5].

Якщо ми будемо дослухатися до підказок Духа, то 
дізнаємося, що “утиски приносять терпеливість” 
[Римлянам 5:3], і навчимося “продовжувати з тер-
пінням, доки [нас] не буде вдосконалено” [Учення 
і Завіти 67:13].

Покладатися на Господа означає “стояти твердо” 
[Алма 45:17] і “просуватися вперед з вірою, “маю-
чи справжню яскравість надії” [2 Нефій 31:20].

Це означає “поклада[тися] тільки на заслуги 
Христа” [Мороній 6:4] та що “з допомогою [Його] 
благодаті [ми скажемо]: Нехай буде воля Твоя, о 
Господи, а не наша” [Учення і Завіти 109:44].

Коли ми покладаємося на Господа, ми 
“непохит[ні] у виконанні заповідей” [Алма 1:25], 
знаючи, що “одного дня відпочинемо від усіх 
[наших] скорбот” [Алма 34:41].

І ми “не відкида[ємо] відваги своєї” [Євре-
ям 10:35], аби “все, від чого [ми] страждали, 
спрацю[вало нам] на благо” [Учення і Завіти 98:3]. 
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ЖОВТЕНЬ: СТАВАТИ БІЛЬШЕ СХОЖИМИ НА ХРИСТА

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Чому важливо бути вдячними?
Господь хоче, щоб ми мали дух вдячності в усьому, що робимо й кажемо. 
Якщо ми вдячні, то будемо мати більше щастя й задоволення у своєму жит-
ті. Ми будемо визнавати вплив і благословення Господа.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та матеріали. Що, згідно з вашими 
відчуттями, допоможе молодим чоловікам розвивати вдячність?

Лука 17:11- - 19 (Ісус Христос зцілює 
десятьох прокажених, і один з них 
повертається, щоб подякувати Йому)

Мосія 2:20- - 24 (Цар Веніямин навчає 
нас, чому нам необхідно складати 
дяку і хвалу Господу)

УЗ 59:7, 15- - 21 (Ми маємо дякувати 
за все)

Томас С. Монсон, “Божественний 
дар вдячності”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2010, сс. 87- - 90

Дітер Ф. Ухтдорф, “Вдячні за будь- 
яких обставин”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2014, 70- - 77

Рассел М. Нельсон, “Дякуймо Богу”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2012, сс. 77- - 
79; див. також відео “Дякуйте”

“Вдячність”, Заради зміцнення молоді 
(2011), с. 18.

“Хвала Тобі”, Гімни, № 37; “Дякуй 
Богу”, Гімни, № 145

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

За що конкретно ви най-
більше вдячні? Як вдячність 
збільшила ваше щастя?

Що можуть робити моло-
ді чоловіки, аби розвину-
ти у себе вдячність? Як 
вдячність буде благосло-
венням для них зараз і в 
майбутньому?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть когось із молодих 
чоловіків намалювати на дошці 
картинку, яка нагадувала б їм щось з 
вивченого на минулому тижні.

• Назвіть кожному молодому чоло-
віку одну літеру алфавіту і дайте їм 
одну хвилину, щоб скласти список 

всіх благословень, що починаються на 
цю літеру. Чому ми іноді не помічає-
мо, здавалось би, незначних благосло-
вень, які дав нам Господь? Попросіть 
когось із кворуму прочитати Учення і 
Завіти 46:32 або 59:21. Як нам виявля-
ти більше вдячності за “кожне благо-
словення, яким [нас] благословлено”? 

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти важливість 
бути вдячними. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Запросіть молодих чоловіків 
прочитати Лука 17:11–19 і сказа-
ти, чому, на їхню думку, дев’ять з 
десяти прокажених не подякували 
Спасителю. Що може заважати нам 
висловлювати вдячність? Запросіть 
молодих чоловіків згадати благо-
словення, яке вони отримали і за 
яке, можливо, не висловили належ-
ної вдячності. Чому важливо бути 
вдячним? Що вони робитимуть, щоб 
виявляти вдячність?

• Розкажіть або прочитайте історію 
про рибок з виступу старійшини 
Рассела М. Нельсона “Дякуймо 
Богу”. Спитайте молодих чоловіків, 
чи допомагали вони коли- небудь 
іншим людям (подібно до господар-
ки в цій історії), не отримуючи за це 
вдячності . Поділіть решту виступу 
за заголовками сегментів і дайте зав-
дання кожному молодому чоловікові 
прочитати один сегмент. Попросіть 

молодих чоловіків написати щось, 
про що вони дізналися стосовно 
вдячності, а також уривок з Писань, 
пов’язаний з тим, що вони засвої-
ли (запропонуйте їм скористатися 
Путівником по Писаннях). Дозволь-
те молодим чоловікам поділитися 
тим, що вони написали, і розповісти 
про той час, коли вони відчували 
вдячність за один з дарів Бога.

• Прочитайте або розкажіть 
історію про сім’ю Гордона Гріна з 
виступу Президента Томаса С. Мон-
сона “Божественний дар вдячності”. 
Запросіть молодих чоловіків знайти 
те, що допомогло тій сім’ї відчути 
вдячність. Чому ставлення сім’ї 
змінилося в цій історії? Попросіть 
молодих чоловіків обдумати запи-
тання, подібні до наведених далі: 
“Чи була за мною коли- небудь про-
вина в тому, що я був не вдячним?” 
“Чи є в мене якісь благословення, 

Підказка для вчителя

“Досвідчений вчитель 
не думає: “Що я буду 
робити сьогодні у кла-
сі?”, а запитує: “Що мої 
студенти будуть робити 
сьогодні у класі?”; не 
“Чому саме я навчатиму 
сьогодні?”, а скоріше 
“Як мені допомогти моїм 
студентам зрозуміти, 
що їм потрібно знати?” 
(Вірджинія Х. Пірс в Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 61).
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які я не помічаю?” “Чому вдячність 
буде благословенням для мене?” 
Запропонуйте кільком з них поділи-
тися деякими їхніми думками.

• Дайте завдання кожному чле-
ну кворуму опрацювати уривок 
з виступу Президента Дітера Ф. 
Ухтдорфа “Вдячні за будь- яких 
обставин”, не даючи їм назв їхніх 
сегментів. Попросіть їх написати 
власні назви—фрази або речення, 
які, на їхню думку, підсумовують 
те, що вони вивчали. Попросіть 
їх озвучити їхні назви і все те, що 
вони засвоїли з поради Президента 

Ухтдорфа про вдячність. Що вони 
можуть зробити, щоб розвивати 
вдячність, про яку говорить Прези-
дент Ухтдорф?

• Разом із кворумом прочитайте 
уривки з Писань і заспівайте гімни 
хвали і вдячності. Наприклад ті, які 
перелічено в цьому навчальному 
плані. Запросіть молодих чоловіків 
знайти фрази про те, за що вони 
також відчувають вдячність чи 
бажання віддати хвалу. Запросіть їх 
зачитати вибрані ними фрази, пояс-
нити чому вони вибрали їх і висло-
вити їхні власні почуття вдячності.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи розуміють вони важливість вдячності? Що вони відчувають, або якими є 
їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приді-
лити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Розказати, за що він вдячний, і 
закликати молодих чоловіків подя-
кувати Небесному Батьку за щось, за 
що вони Йому ще не подякували.

• Запропонувати молодим чолові-
кам написати кілька пунктів, вказу-
ючи, за що вони вдячні щодня.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
інших діяти з вірою і 
жити згідно з істинами, 
яких Він навчав. Він зна-
ходив для них можливості 
навчати через сильні 
почуття. Що ви можете 
зробити, аби молоді чоло-
віки побачили силу вдяч-
ності в їхньому житті?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Томаса С. Монсона, “Божественний 
дар вдячності”, Ensign або Ліягона, лист. 2010, сс. 87–90

Гордон розповідає, як він зростав на фермі в 
Канаді, де разом з братами і сестрами мав швидко 
йти зі школи додому, в той час як інші діти грали 
в м’яч і йшли купатися. Однак їхній батько зумів 
допомогти зрозуміти, що їхня робота була чогось 
варта. Особливо це було зрозуміло після збирання 
врожаю, коли сім’я святкувала День подяки, бо в 
той день батько робив їм великий подарунок. Він 
складав опис усього, що вони мали.

На День подяки він вів їх у погріб, де були бочки 
з яблуками, ящики з буряками, морква, переси-
пана піском, гори картоплі в мішках, а крім того, 
горох, кукурудза, боби, желе, полуничне варення 
та інші консерви, що стояли на полицях. Він про-
сив дітей усе ретельно порахувати. Потім вони 
йшли в хлів і підраховували, скільки тонн сіна там 
було, скільки бушелів зерна в зерносховищі. Вони 
рахували корів, свиней, курей, індичок і гусей. 
Батько казав, що хоче подивитися, скільки у них 
всього є, але вони знали, що в дійсності він хотів, 
аби діти зрозуміли у цей день свята, як щедро 
Бог благословив їх, і раділи, що не марно працю-
вали стільки годин. У кінці, коли вони сідали за 
святковий обід, приготований мамою, то могли й 
відчути ті благословення.

Однак Гордон пише, що День подяки, який він 
згадує з найбільшою вдячністю, святкувався у той 
рік, коли, як здавалося, дякувати не було за що.

Рік почався добре: у них були надлишки сіна, 
багато насіння, чотири виводки свиней. . . .

. . . Коли почали сходити посіви, пішли дощі. Коли 
вода нарешті спала, вона не залишила жодної рос-
линки. Вони знову засіяли землю. Але ще сильніші 

дощі прибили посіви до землі. Картопля згнила в 
багні. Вони продали кількох корів і всіх свиней та 
інших тварин, яких збиралися залишити для себе, 
за дуже низькою ціною, бо всім довелося зробити 
так само. Усе, що вони того року зібрали, була 
ріпа з невеличкого клаптика землі, яка невідомо 
як перенесла всі дощі.

Потім знову настав День подяки. Мама сказала: 
“Може краще не будемо святкувати цього року? 
У нас навіть жодної гуски не залишилося”.

Однак вранці на День подяки батько Гордона 
приніс кролика і попросив дружину приготувати 
його. З неохотою вона взялася за роботу, кажучи, 
що таке старе м’ясо буде довго варитися. Коли 
його зрештою подали на стіл з ріпою, що вистояла 
в дощі, діти відмовилися їсти. Мати Гордона запла-
кала, а потім його батько зробив незвичайну річ. 
Він пішов на горище, взяв масляну лампу, поставив 
її на стіл і запалив. Він наказав дітям вимкнути 
електричні лампочки. Коли залишилася лише мас-
ляна лампа, всім було важко повірити, що раніше 
вони жили в такій темряві. Вони дивувалися, як 
взагалі могли щось бачити без цих яскравих лам-
почок, які працювали завдяки електриці.

Їжу благословили, і кожен її їв. Після обіду всі 
тихо сиділи. Гордон писав:

“У тьмяному світлі старої лампи ми знову почали 
чітко бачити. . . .

Їжа була чудовою. Кролик смакував, наче індич-
ка, ріпа була такою ніжною, як ніколи. . . .

“. . .І [наш] дім, . . . незважаючи на все, чого не 
вистачало, був таким багатим для нас” [Adapted 
from H. Gordon Green, “The Thanksgiving I Don’t 
Forget”, Reader’s Digest, Nov. 1956, 69–71].
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Бо є в них сила, завдяки якій вони є вільними в собі” (УЗ 58:28- - 28).

Навчальні плани цього блоку допоможуть носіям Ааронового священства зрозумі-
ти важливість набуття духовної впевненості і здатності самостійно забезпечувати 
мирські потреби. Хоча вони ще юні, ці молоді чоловіки були благословенні даром 
свободи вибору і вони навчаються того, як вибирати свій власний шлях і знаходи-
ти рішення своїм проблемам у євангелії Ісуса Христа. Чим більшою мірою вони 
стануть самозабезпеченими, тим більшою свободою насолоджуватимуться. Вони 
будуть більш готовими звеличувати свої покликання у священстві, зміцнювати свої 
сім’ї і виконувати свої майбутні ролі чоловіків і батьків.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Чому важливо отримувати освіту і розвивати навички? (Обов’язок перед Богом)
Що означає бути самозабезпеченими?
Чому праця є важливим євангельським принципом?
Чому Господь хоче, щоб ми були здоровими?
Яким є Господній шлях допомоги бідним і нужденним?
Як я можу знаходити способи вирішення своїх труднощів і проблем?

Листопад: Духовна впевненість 
і самостійне забезпечення 
мирських потреб
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, пов’я-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості Спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68

“Освіта”, сс. 55–59
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ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Обов’язок перед Богом

Чому важливо здобувати 
освіту і розвивати навички?
Освіта—важлива складова плану Небесного Батька, аби допомогти нам 
стати більш схожими на Нього. Освіта дає нам розуміння та навички, які 
допоможуть нам розвинути впевненість в собі, забезпечувати наші майбут-
ні сім’ї і краще служити Церкві та світу.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що допоможе 
молодим чоловікам зрозуміти важливість отримання освіти?

2 Нефій 9:29 (Бути освіченими 
добре, якщо ми прислухаємося до 
порад Бога)

УЗ 88:76–80 (Нам слід навчатися й 
навчати і духовному, і мирському)

УЗ 88:118 (Прагніть знання через 
навчання і через віру)

УЗ 90:15 (Нам слід ознайомитися з 
хорошими книжками, мовами, язи-
ками і людьми)

УЗ 130:18–19 (Будь- який рівень 
інтелекту, якого ми досягнемо у 
цьому житті, підніметься з нами у 
воскресінні)

Д. Тодд Крістофферсон, “Брати, у 
нас є робота”, Ensign aбо Ліягона, 
лист. 2012, с. 47–50

“Освіта”, Мій обов’язок перед Богом 
(2010), сс. 55–59

“Освіта”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 9–10

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Як ваша освіта допомог-
ла вам підготуватися до 
майбутнього життя? Які 
знання, освіта чи навички 
виявилися самими корис-
ними для вас і вашої 
сім’ї? Чого б ви ще хотіли 
навчитися?

Як молоді чоловіки 
ставляться до отримання 
освіти і навчання? Як 
освіта благословить їх 
зараз та у виконанні їхніх 
майбутніх обов’язків?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків роз-
повісти про те, як у них виходило 
застосовувати вивчене на минулих 
уроках (наприклад, вони можуть 
розповісти про те, як вони вико-
нують свій план, складений в їхніх 
путівниках Обов’язок перед Богом).

• Попросіть молодих чоловіків 
уявити, ніби друг каже їм, що 

хоче кинути школу. Як би молоді 
чоловіки заохочували цього друга 
продовжувати отримувати освіту? 
Попросіть їх написати свої відповіді 
на аркуші паперу. Зберіть ці аркуші, 
зачитайте відповіді й обговоріть їх 
усім класом. В кінці уроку дайте 
молодим чоловікам можливість 
додати відповіді, які вони дізнались 
під час уроку.

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти молодим чоловікам скласти плани стосовно 
отримання освіти чи розвинення навичок, аби підготуватися забезпечувати 
свої майбутні сім’ї. В рамках цього уроку члени кворуму мають почати плану-
вати проект з розділу “Освіта” своїх путівників Обов’язок перед Богом. Заз-
далегідь попросіть молодих чоловіків принести свої путівникиОбов’язок перед 
Богом з собою у Церкву. На наступних зборах кворуму попросіть їх ділитися 
досвідом, набутим при виконанні їхніх проектів.

• Попросіть молодих чоловіків 
опрацювати Учення і Завіти 88:77–
80, 118, і розділ “Освіта” в брошурі 
Зарадизміцнення молоді. Попросіть 
їх знайти: (а) чого Господь хоче, щоб 
вони навчилися, (б) чому Він хоче, 
щоб вони навчалися, і (в) як, на Його 
думку, вони мають ставитися до 
навчання (див. Обов’язок перед Богом, 
с. 55). Попросіть молодих чоловіків 
відкрити путівник Обов’язок перед 
Богом на сс. 56–58 і створити про-
ект, який допоможе їм застосувати 
засвоєні ними істини про отримання 
освіти. Усім кворумом заплануйте 
Спільні заходи, які могли б допомог-
ти молодим чоловікам зрозуміти 
важливість отримання освіти.

• Дайте кожному члену кворуму 
завдання прочитати один із уривків 
з Писань, наведених у цьому нав-
чальному плані, і знайти, чого цей 
уривок навчає стосовно отримання 
знань та освіти. Попросіть кожного 
молодого чоловіка поділитися тим, 
про що він дізнався, з іншим членом 
кворуму. Попросіть кожного моло-
дого чоловіка написати на дошці 
можливі професії, які вони плану-
ють отримати. Що вони дізналися з 
цих Писань такого, що може допо-
могти їм у підготовці до отримання 
їхніх професій?

• Усім кворумом прочитайте доку-
мент “Сім’я: Проголошення світові” і 

Плани за програмою 
“Обов’язок перед Богом”

Наприкінці зборів кво-
руму виділіть молодим 
чоловікам час на те, щоб 
скласти плани у своїх 
путівниках Обов’язок 
перед Богом. Ці плани є 
особистими, але члени 
кворуму можуть допома-
гати один одному знахо-
дити ідеї для їхніх планів.
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знайдіть слова і фрази, які описують 
ролі чоловіків і батьків (цей документ 
можна знайти на c. 107 путівника 
Обов’язок перед Богом). Попросіть їх 
написати на дошці свої відповіді на 
наступні запитання: (а) Як здобуття 
освіти пов’язано із вашою здатністю 
виконувати ролі чоловіка і батька? 
(б) Як розуміння цих ролей впли-
ває на ваші плани щодо отримання 
професії? (в) Що ви можете зробити 
зараз, аби підготуватися отримати 
професію? Попросіть молодих чолові-
ків звернутися до сс. 56–58 своїх путів-
ників Обов’язок перед Богом і створити 
проект, який би допоміг їм починати 
обдумувати варіанти їхніх майбутніх 
професій. Усім кворумом заплануйте 
Спільні заходи, які можуть допомогти 
молодим чоловікам дослідити варіан-
ти можливих професій.

• З дозволу єпископа запросіть 
кількох батьків членів кворуму поді-
литися тим, як вони здобули освіту 
чи засвоїли навичку, які допомогли 
їм забезпечувати свої сім’ї. Чим вони 
мали жертвувати? Що вони зроби-
ли, аби ці зусилля були успішними? 
Що б вони хотіли зробити інакше?

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка прочитати з 6 по 8 абзаци 
виступу старійшини Д. Тодда Крі-
стофферсона “Брати, у нас є робо-
та”. Попросіть молодих чоловіків 
поділитися з кворумом тим, що вони 
дізналися про важливість отримання 
освіти. Як рішення стосовно отриман-
ня освіти, прийняті ними зараз, впли-
нуть на їхні майбутні можливості?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони, чому 
освіта важлива? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приді-
лити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити молодих чоловіків 
скласти перелік того, що вони 
можуть робити, аби стати більш 
успішними в школі і почати робити 
це протягом тижня.

• Дати молодим чоловікам завдан-
ня почати заощаджувати гроші для 
своєї місії та майбутньої освіти.

• Попросити членів кворуму опра-
цювати уривки з Писань про освіту, 
наведені у цьому навчальному плані, 
під час їхнього особистого вивчення 
Писань і поділитися знайденим на 
майбутніх зборах кворуму.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знав тих, кого 
навчав. Він знаходив 
унікальні способи допо-
магати їм навчатися і 
рости. Які унікальні спо-
соби можете знайти ви, 
аби допомогти кожному 
молодому чоловікові зро-
зуміти важливість освіти?
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ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Що означає бути 
самозабезпеченими?
Коли ми самозабезпечені, ми використовуємо благословення та здібності, 
які нам дав Бог, щоб піклуватися про себе і наші сім’ї та знаходити вирішен-
ня наших власних проблем. Стаючи самозабезпеченими, ми також здатні 
краще служити й піклуватися про інших. Господь хоче, щоб ми були само-
забезпеченими як в духовному так і в мирському.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи ці уривки з Писань та інші матеріали, прагніть отримувати скеру-
вання від Духа, аби знати, як навчати молодих чоловіків про важливість бути 
самозабезпеченими.

Mатвій 25:1–13 (Притча про десять дів)

Лука 2:52 (Ісус зростав мудрістю, 
віком та благодаттю у Бога й людей)

1 Тимофію 5:8 (Люди мають забезпе-
чувати свої сім’ї)

УЗ 83:2, 4 (Жінки мають право на 
те, щоб їх забезпечували чоловіки; 
дітей—батьки)

Генрі Б. Айрінг, “Духовна готов-
ність: почніть заздалегідь і будьте 
твердими”, Ensign або Ліягона, лист. 
2005, сс. 37–40

Роберт Д. Хейлз, “Стати завбачли-
вими в забезпеченні матеріальним і 

духовним”, Ensign або Ліягона, трав. 
2009, сс. 7–10; див. також відео “Ста-
вати завбачливими годувальниками”

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, с. 3 
обкладинки

“Як стати здатним забезпечувати 
себе”, Стійкі у вірі (2005), сс. 10–11

“Самозабезпечення”, Довідник 2: 
Керування Церквою (2010), 6.1.1

Роберт Д. Хейлз, “Боротися з викли-
ками сьогоднішнього світу”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2015, сс. 44–47

Що для вас означає само-
забезпечення? Як здатність 
забезпечувати себе благо-
словила вас і вашу сім’ю?

Чому молодим чоловікам 
слід навчатися бути само-
забезпеченими? Що може 
утримувати їх від того, 
щоб ставати більш самоза-
безпеченими? Як здатність 
забезпечувати себе допо-
може їм витримати важкі 
часи? Як це благословить 
їхні майбутні сім’ї?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
поділитися досвідом, якого вони 
набули, застосовуючи вивчене на 
уроці минулого тижня, а також свід-
чити про це і навчати з нього.

• Напишіть на дошці “самозабезпе-
чення” і запитайте молодих чолові-
ків, що, на їхню думку, означає бути 
самозабезпеченими. Дайте їм час 
подумати і відповісти. Усім кворумом 

прочитайте підрозділ “Як стати 
здатним забезпечувати себе” на сс. 
10–11 довідника Стійкі у вірі. Що б 
вони додали до власного пояснення 
самозабезпечення, основуючись на 
тому, що вони прочитали? Запитайте 
молодих чоловіків, що вони можуть 
робити зараз, аби підготуватися 
стати самозабезпеченими, коли вони 
будуть жити самі і коли вони стануть 
чоловіками і батьками.

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнаватись про 
самозабезпечення. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, 
які будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Розділіть молодих чоловіків на 
групи і дайте кожній групі один з 
наступних аспектів самозабезпе-
чення: освіта, фінанси, стосунки і 
духовна сила. Попросіть кожну групу 
переглянути частину виступу старій-
шини Роберта Д. Хейлза “Боротися 
з викликами сьогоднішнього світу”, 
присвячену цій темі. Попросіть моло-
дих чоловіків поділитися тим, про що 

вони дізналися і що вони робитимуть, 
щоб стати більш самозабезпеченими 
в одній з цих областей.

• Напишіть на окремих аркушах 
паперу наступні теми, які стосуються 
самозабезпечення: Здоров’я, Освіта, 
Працевлаштування, Домашні запаси, 
Фінанси та Духовна сила. Дозволь-
те кожному молодому чоловікові 

Підказка для вчителя

“Чудові вчителі не вважа-
ють прогрес у навчанні 
і зростанні учнів своєю 
заслугою. Подібно до 
городників, які засаджу-
ють землю і піклуються 
про врожай, вони намага-
ються створити найкра-
щі умови для навчання. 
Потім вони дякують Бого-
ві, коли бачать розвиток 
тих, кого навчають” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 62).
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вибрати цікаву для нього тему і 
попросіть його прочитати про неї в 
примірнику підрозділу 6.1.1 Довідни-
ка 2 (на сс. 34–35). Попросіть кожно-
го молодого чоловіка навчати клас 
того, що він дізнався про цю тему, як 
вона стосується самозабезпечення і 
що він може робити зараз, аби під-
готуватися стати самозабезпеченим 
у цих областях. Як зусилля, докла-
дені молодими чоловіками в юності, 
благословлять їхні сім’ї, коли вони 
стануть чоловіками і батьками?

• До зборів кворуму запросіть 
одного чи кількох членів кворуму 
підготуватися навчати про те, як 
полководець Мороній підготував 
свою армію до зустрічі у битві з 
ламанійцями (див. Алма 46–49). 
Можливими темами можуть бути—
фізична підготовка (див. Алма 
43:18–21, 37–39; 48:8–9) і духовна 
підготовка (див. Алма 46:11–21, 48:7, 
11–13). Як ця підготовка вплинула 
на здатність нефійців захищати свої 
життя, свободу і сім’ї? Чого цей при-
клад навчає молодих чоловіків щодо 
самозабезпечення? Що можуть 
робити молоді чоловіки зараз, аби 
бути готовими зустріти можливі 
майбутні випробування?

• Напишіть зліва на дошці “Залеж-
ний”, а справа—“Здатний забезпе-
чувати себе”. Попросіть молодих 
чоловіків дати визначення обом 
словам (якщо їм потрібна допомога, 
попросіть їх звернутися до сторі-
нок 10–11 довідника Стійкі у вірі). 
Попросіть їх перелічити способи, 
якими вони є залежними від інших 
і якими вони можуть себе забезпе-
чувати. Чому Господь хоче, щоб ми 
ставали самозабезпеченими? Пока-
жіть відео “Стати завбачливими  

годувальниками” (або попросіть 
молодих чоловіків прочитати про 
цю історію у виступі старійшини 
Роберта Д. Хейлза “Стати завбачли-
вими в забезпеченні матеріальним 
і духовним”). Попросіть молодих 
чоловіків знайти, чого старійшина 
Хейлз навчає нас стосовно того, як 
стати самозабезпеченими і перелі-
чити їхні відповіді на дошці. Попро-
сіть молодих чоловіків назвати, 
які звички і яку поведінку їм слід 
засвоїти зараз, щоб забезпечувати 
свої майбутні сім’ї. Якої поведінки 
їм слід уникати? В рамках цього 
обговорення ви можете попросити 
їх прочитати третій абзац виступу 
старійшини Хейлза.

• Поділіть молодих чоловіків на 
пари або на маленькі групи. Дору-
чіть кожній групі прочитати уривок 
з Писань про самозабезпечення, як 
ті, що вказані в цьому навчальному 
плані. Попросіть молодих чоловіків 
прочитати свої уривки з Писань, а 
потім придумати сюжет для Мор-
монаду про самозабезпечення. Ви 
можете показати приклади Мормо-
наду з журналів New Era або Ліягона. 
Дайте кожному молодому чолові-
кові можливість поділитися своїми 
ідеями для Мормонаду з кворумом.

• Запитайте молодих чоловіків, що 
можуть робити вони та їхні сім’ї, 
аби підготуватися до стихійного 
лиха (як, наприклад, землетрусу чи 
урагану). Усім класом прочитайте 
перші три абзаци виступу президен-
та Генрі Б. Айрінга “Духовна готов-
ність: почніть заздалегідь і будьте 
твердими”. З якими “духовними 
лихами” або випробуваннями може-
мо зустрітися ми? Що ми можемо 
зробити, аби духовно підготуватися 
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до цих випробувань? Дайте кож-
ному молодому чоловікові частину 
решти виступу президента Айрінга 

і попросіть їх знайти відповіді на ці 
запитання. Запросіть їх поділитися 
своїми знахідками.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи достатньо добре вони зро-
зуміли, що таке самозабезпечення, щоб пояснити це поняття комусь іншому? 
Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приділити цій темі 
більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися з членами кворуму 
свідченням про те, як важливо бути 
самозабезпеченим і на які дії його 
надихнув цей урок.

• Дати молодим чоловікам з кво-
руму завдання діяти згідно з натх-
ненням, отриманим під час зборів 
кворуму про те, як стати більш 
самозабезпеченими.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель довіряв 
Своїм учням, готував їх 
і давав їм важливу від-
повідальність навчати і 
благословляти людей та 
служити їм. Його метою 
було допомогти їм стати 
наверненими і зроста-
ти через їхнє служіння 
іншим. Допоможіть моло-
дим чоловікам побачити, 
що їхня слухняність і їхнє 
служіння допоможуть їм 
підготуватися бути само-
забезпеченими.
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Обрані матеріали

“Благополуччя”, Стійкі у вірі (2005), сс. 10–12

Відповідальність за ваш соціальний, емоційний, 
духовний, фізичний і економічний добробут 
лежить у першу чергу на вас, у другу—на вашій 
сім’ї і в третю—на Церкві. За натхненням Госпо-
да і використовуючи власну працю, ви повинні 
забезпечувати духовні та фізичні потреби свої та 
своєї сім’ї.

Ви здатні турбуватися про себе і свою сім’ю краще, 
якщо впевнені у власних силах. Ви готові витрима-
ти скрутні часи, не стаючи залежним від інших.

Ви можете стати здатним забезпечувати себе, 
якщо (1) скористаєтесь нагодами навчатися; (2) 
застосовуватимете правильні принципи харчу-
вання і гігієни; (3) готуватиметесь до отримання 
придатної роботи; (4) накопичуватимете запаси 

їжі та одягу в дозволених законом межах; (5) 
мудро керуватимете своїми ресурсами, включа-
ючи сплату десятини і пожертвувань і уникнення 
боргу; і (6) розвиватимете духовну, емоційну і 
соціальну силу.

Щоб стати здатним забезпечувати себе, ви повин-
ні бажати працювати. Господь заповідав нам пра-
цювати (див. Буття 3:19; УЗ 42:42). Гідна поваги 
робота є основним джерелом щастя, самоповаги і 
процвітання.

Якщо ви будь-коли тимчасово не здатні задовольни-
ти свої основні потреби власними силами, чи при 
підтримці членів сім’ї, Церква може допомогти вам. 
У таких ситуаціях Церква часто надає засоби для 
підтримки життя, щоб допомогти вам і вашій сім’ї 
знову стати здатними забезпечувати себе.
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ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Як дізнатися, чи стаю 
я наверненим?
Навернення- - - це процес, який триває все життя і під час якого ми стаємо 
більш схожими на Христа завдяки Спокуті Ісуса Христа. Воно виявляється 
у зміні не лише нашої поведінки, але й наших бажань, нашого ставлення і 
самої нашої природи. Це настільки важлива зміна, що Господь називає її 
народженням знову і могутньою зміною серця (див. Мосія 27:25; Алма 5:14). 
Ми можемо знати, що стаємо наверненими до Господа, коли у нас вже 
немає бажання чинити гріх, коли ми сповнені любові та прагнемо ділитися 
євангелією з іншими.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали допоможуть членам кворуму поміча-
ти їхнє власне навернення до Господа?

Енош 1:1- - 19, 26- - 27; Мосія 5:1- - 5; 
27:23- - 37; Алма 23:6- - 7; Геламан 3:35; 
4 Нефій 1:1- - 4, 15 (Приклади навер-
нення)

Бонні Л. Оскарсон, “Чи дійсно я 
вірю?” Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 87–89

Девід А. Беднар, “Навернені до 
Господа”, Ensign або Ліягона, лист. 
2012, сс. 106- - 109

Дональд Л. Холлстром, “Якими 
людьми повинні ви бути?” Ensign 
або Ліягона, трав. 2014, сс. 53- - 55

Бонні Л. Оскарсон, “Станьте навер-
неними”, Ensign або Ліягона, лист. 
2013, сс. 76- - 78

“Навернення”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 161- - 163

Відео: “Очікування на дорозі до 
Дамаску”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
проводить збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад 
щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путів-
ника Обов'язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що саме поглибило ваше 
навернення? Які зміни ви 
помітили у своєму житті, 
коли старанно працюва-
ли над тим, щоб жити за 
євангелією?

Який ви бачите доказ 
того, що молоді чоловіки 
навертаються? Що їм 
потрібно аби зрозуміти, 
що таке навернення?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
поділитися чимось з того, що вони 
запам'ятали з уроку, який був на 
минулому тижні. Чому це їм запа-
м'яталося?

• Запропонуйте молодим чоло-
вікам скласти список того, що з 
плином часу зазнає змін (наприклад, 
насінина, яке виростає в дерево, або 
пуголовок, який стає жабою). Як 
вони можуть скористатися цим, щоб 
навчати інших про навернення?

Навчайтеся разом

Кожна з вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнаватися про 
навернення та розпізнати в собі доказ свого навернення. Керуючись підказками 
Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів 
вашого кворуму:

Заздалегідь за кілька днів попросіть 
когось з членів кворуму прийти на 
збори кворуму й бути готовим роз-
повісти про те, що сталося з Мішель 
Карнесеккою та її сином Ітаном, 
коли він серйозно захворів, як це 
описано у виступі Бонні Л. Оскар-
сон  “Чи дійсно я вірю?” Ви можете 
написати на дошці запитання: “Вірю 
я в це, чи ні?”  Запропонуйте моло-
дим чоловікам думати над цим запи-
танням, поки вони всім кворумом 
читатимуть про те, у що ми віримо, 
як це описує сестра Оскарсон. У 
кінці зборів кворуму дайте молодим 
чоловікам можливість свідчити про 
вміщені в цьому виступі євангель-
ські вчення, у які вони вірять. Яким 
чином вони повірили у все це самі ?

• Напишіть на дошці слово навер-
нення і попросіть молодих чоловіків 
пошукати слова та фрази в Мосія 
27:25–26, які допоможуть їм зрозуміти, 

що таке навернення. Запропонуйте їм 
обговорити те, про що вони дізналися 
з цих слів та фраз про навернення.

• Попросіть молодих чоловіків, щоб 
вони вибрали один із запропонова-
них виступів у цьому навчальному 
плані, прочитали з нього уривок і 
використали інформацію з цього 
виступу для створення плакатів, зміст 
яких відповідав би на запитання: 
“Як я знаю, що стаю наверненим?” 
Попросіть молодих чоловіків скори-
статися їхніми плакатами і виступа-
ми, які вони вивчали, щоб навчати 
один одного про навернення.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
опрацювати статтю “Навернен-
ня” в довіднику Стійкі у вірі або в 
уривках з Писань, вказаних у цьому 
плані, та скласти список запитань, 
які вони можуть ставити собі, аби 
оцінити свій прогрес у наверненні. 
Дайте членам кворуму час, щоб вони 

Підказка для вчителя

“Слухання є виразом 
любові. Часто це вимагає 
певної жертви. Коли ми 
по- справжньому слу-
хаємо інших, то часто 
відмовляємо собі сказати 
те, що хотіли б, аби дати 
можливість висловитися 
цим людям” (Навчати—
немає покликання величні-
шого [2000], с. 66).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель довіряв Своїм 
учням важливу відпові-
дальність стосовно інших 
людей: навчати, служити 
і благословляти. Його 
метою було допомогти їм 
стати наверненими через 
служіння іншим. Які 
можливості для служіння 
та зростання ви можете 
надати носіям Аароно-
вого священства, яких ви 
навчаєте?

назвали запитання зі свого списку 
та пояснили, чому вони їх записали. 
Запропонуйте їм поміркувати, як би 
вони відповіли на ці запитання.

• Покажіть одне із наведених у 
цьому плані відео та запропонуйте  

молодим чоловікам поділитися 
тим, що вони дізналися з цього 
відео про навернення. Розкажіть 
членам кворуму про досвід, який 
допоміг вам стати більш наверне-
ним, і запросіть їх поділитися їхнім 
власним досвідом.

Попросіть кворум поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. Які вони 
мають почуття або враження? Чи розуміють вони, як розпізнати навернення 
у своєму житті? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи потрібно для 
вивчення цієї теми виділити більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх.  Він може:

• Поділитися своїми почуттями про 
те, як важливо ставати наверненим.

• Попросити членів кворуму вибра-
ти якісь конкретні дії, аби поглиби-
ти своє навернення.
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Обрані матеріали

Уривок з “Навернення”, Стійкі у вірі (2005)

Характерні риси навернених людей

Книга Мормона надає опис людей, наверне-
них до Господа:

Вони бажають робити добро. Народ царя 
Веніямина проголошував: “[Дух] Господа 
Вседержителя,… звершив [таку] сильну зміну 
в нас, або в наших серцях, що ми вже не маємо 
бажання чинити зло, але постійно чинити добро” 
(Мосія 5:2). Алма розповідав про людей, які “не 
могли дивитися на гріх інакше, як з огидою” 
(Алма 13:12).

Вони не повстають проти Господа. Мормон 
розповів про групу Ламанійців, злочестивих 
і кровожерливих, але які були “навернені до 
Господа” (Алма 23:6). Ці люди стали називати себе 
Анті-Нефій-Легії і “стали праведним народом; 
вони відклали зброю своїх бунтів, щоб не 
боротися більше проти Бога, а також проти будь-
кого з своїх братів” (Алма 23:7).

Вони діляться євангелією. Енош, Алма старший, 
Алма молодший, сини Мосії, Амулек і Зизром після 
того, як були навернені до Господа, присвятили 
себе проповіді євангелії (див. Енош 1:26; Мосія 18:1; 
Мосія 27:32–37; Алма 10:1–12; 15:12).

Вони наповнені любов’ю. Після того, як 
воскреслий Спаситель відвідав народ Америки, 
“всіх людей було навернено до Господа, по 
всьому лицю землі, і Нефійців, і Ламанійців, і не 
було суперечок і сперечань серед них, і всі люди 
справедливо вели справи один з одним…

І сталося, що не було суперечок на цій землі через 
любов Бога, яка жила в серцях людей.

І не було ані заздрощів, ані розбрату, ані 
заворушень, ані розпусти, ані неправди, ані 
вбивств, ніякої похітливості; і певно не могло бути 
щасливішого народу серед усіх людей, яких було 
створено рукою Бога.

Не було ані розбійників, ані вбивць, не було 
також Ламанійців, і ніяких інших -ійців; але були 
вони всі як один дітьми Христа і спадкоємцями 
царства Бога” (4 Нефій 1:2, 15–17).

Докладання зусиль до більшого навернення

За своє власне навернення в першу чергу 
відповідальні ви самі. Жоден не може бути 
наверненим за вас, і жоден не може примусити 
вас стати наверненим. Однак, інші можуть 
допомогти вам у процесі навернення. Навчайтеся 
на прикладі праведних членів сім’ї, провідників 
Церкви і вчителів, чоловіків і жінок з Писань.

Ваша здатність зазнавати могутніх змін серця 
зростатиме, якщо ви намагатиметесь слідувати 
досконалому прикладу Спасителя. Вивчайте 
Писання, моліться з вірою, виконуйте заповіді 
і шукайте постійного товариства Святого 
Духа. Коли ви продовжуватимете процес 
навернення, ви відчуватимете “надзвичайно 
велик[у] радіст[ь]”, як це сталося з народом царя 
Веніямина, коли Дух “звершив сильну зміну 
в [їхніх] серцях (див. Мосія 5:2, 4). Ви будете 
здатні слідувати пораді царя Веніямина “бу[ти] 
стійк[ими] і непохитн[ими], завжди багат[ими] 
на добрі справи, щоб Христос, Господь Бог 
Вседержитель, міг запечатати вас до себе, щоб 
вас могли привести на небеса, щоб ви могли мати 
довічне спасіння і вічне життя” (Мосія 5:15).



305

ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Чому праця є важливим 
євангельським принципом?
Господь заповідав нам не лінуватися. Якщо ми розвиваємо в собі бажання і 
здатність працювати, це допомагає нам покращувати світ, в якому ми живе-
мо. Це посилює наше відчуття самоповаги. Це благословляє нас і наші сім’ї 
зараз і благословить їх в майбутньому.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що надихає 
вас працювати?

Буття 3:19 (Ми маємо працювати 
заради того, щоб забезпечувати себе)

Матвій 25:14–30 (Притча про таланти)

Галатам 6:3–5; 1 Солунянам 4:11; Мосія 
10:4–5 (Нам заповідано працювати)

Алма 38:12; УЗ 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99–100 (Не будьте ледачими чи 
недбалими)

Дітер Ф. Ухтдорф, “Два принципи 
для будь- якої економіки”, Ensign або 
Ліягона, лист. 2009, сс. 55–58

Х. Девід Бертон, “Благословення 
праці”, Ліягона, груд. 2009, сс. 36–40

“Праця і самостійність”, Заради зміц-
нення молоді (2011), сс. 40–41

Відео:  “Робота, що триває”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Заради отримання чого 
ви працювали? Як праця 
благословила вас і вашу 
сім’ю в мирському і 
духовному?

Коли молоді чоловіки 
відчували задоволення від 
наполегливої праці? Як 
ви можете допомогти їм 
усвідомити рясні благо-
словення, які приносить 
праця, і розвинути в собі 
бажання працювати?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці два запитання 
з минулого уроку і попросіть моло-
дих чоловіків відповісти.

• Попросіть молодого чоловіка 
розповісти про щось, над чим він 

старанно працював, аби заробити це 
чи досягти цього. Які жертви він мав 
принести? Що він відчував, коли 
досягнув своєї мети? Що він засвоїв з 
цього досвіду?

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму зрозуміти цінність 
праці. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть 
найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Напишіть на дошці запитання: 
“Що я дізнався?” “Чому це важли-
во?” та “Що я можу робити?” Роз-
дайте кожному молодому чоловікові 
примірник брошури Заради зміцнен-
ня молоді і попросіть кожного прочи-
тати один з абзаців розділу “Праця і 
самостійність”. Попросіть їх опрацю-
вати цей розділ і бути готовими дати 
відповіді на три запитання, записані 
на дошці. Поділіться якимось влас-
ним досвідом з вашого життя, який 
навчив вас важливості праці.

• Дайте завдання кожному моло-
дому чоловікові прочитати один з 
уривків з Писань, запропонованих у 
цьому навчальному плані. Попросіть 
кожного вийти і перед класом роз-
повісти, (а) що він дізнався з цього 
уривка, (б) чому це важливо, і (в) 
побачені ним самим приклади, які 
свідчать про істинність вчень цього 
уривка з Писань.

• Усім кворумом прочитайте Мат-
вій 25:14–30. Запропонуйте молодим 

чоловікам підкреслити якісь висло-
ви, які стосуються праці та резуль-
татів праці, а також обвести колом 
будь- які фрази про лінощі та резуль-
тати неробства. Попросіть молодих 
чоловіків поділитися знайденим і 
будь- яким власним досвідом напо-
легливої праці. Якими були наслід-
ки їхніх зусиль?

• Прочитайте розділ “Перший 
принцип: Працюйте” з виступу 
Дітера Ф. Ухтдорфа “Два принципи 
для будь- якої економіки”. Попросіть 
молодих чоловіків вибрати з цього 
виступу фразу, яку було б добре 
вивчити напам’ять, або щодня чита-
ти для того, щоб вона надихала їх 
працювати. Покажіть відео “Робота, 
що триває” і попросіть молодих 
чоловіків знайти приклади того, про 
що навчав президент Ухтдорф. Чого 
вони можуть навчитися стосовно 
праці з прикладу Тайлера? Як вони 
можуть робити те, що робив він, аби 
досягти власних цілей?

Підказка для вчителя

“Ставте запитання, які 
вимагають від тих, кого 
ви навчаєте, шукати від-
повіді в Писаннях і вчен-
нях пророків останніх 
днів” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 62).
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Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони, чому пра-
ця важлива? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто буде приділити 
цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися тим, до яких дій його 
надихнуло вивчене сьогодні.

• Розповісти кворуму про якісь 
потреби, які бачить в приході  

єпископ, і скласти плани проведен-
ня заходу кворуму, щоб допомогти 
задовольнити ці потреби.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель розповідав 
прості історії, притчі і 
наводив приклади з жит-
тя, які були зрозумілими 
Його учням. Він допома-
гав їм розгледіти єван-
гельські уроки у подіях 
їхнього життя. Якими 
життєвими прикладами 
стосовно праці можете 
поділитися ви? Що моло-
ді чоловіки дізналися 
стосовно праці?
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Обрані матеріали

“Праця і самостійність”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 40–41

Праця гідна пошани. Розвиток навичок праці 
допоможе вам зробити свій внесок у світ, в якому 
ви живете. Вона поглибить ваше відчуття власної 
гідності. Вона благословить вас і вашу сім’ю як 
зараз, так і в майбутньому.

Прищеплення навичок праці починається вдома. 
З готовністю допомагайте вашій сім’ї в роботі 
по дому. Поки ви в молодому віці, навчайтеся з 
мудрістю розпоряджатися грошима і жити за сво-
їм статком. Дотримуйтесь вчень пророків, спла-
чуючи десятину, уникаючи боргу і заощаджуючи 
на майбутнє.

Ставте для себе високі цілі і будьте готові старан-
но працювати над їхнім досягненням. Розвивайте 
самодисципліну і будьте людьми, на яких можна 
покластися. Якомога краще виконуйте церковні 
покликання, завдання у школі, на роботі та інші 
гідні справи. Молоді чоловіки повинні завзя-
то працювати над необхідною підготовкою до 
служіння на місії повного дня. Небесний Батько 
дав вам дари і таланти, і Він знає, чого ви здатні 
досягти. Прагніть Його допомоги і скерування, 
працюючи над досягненням ваших цілей.

Господь заповідав нам не бути лінивими. Ліно-
щі можуть призвести до неналежної поведінки, 
зіпсованих стосунків і гріха. Різновидом лінощів є 
надмірне проведення часу за заняттями, які утри-
мують нас від продуктивної праці; це стосується 
користування Інтернетом, захоплення відео іграми 
та перегляду телевізора.

Не витрачайте свого часу і грошей на азартні 
ігри. Азартні ігри—це зло, і вони не повинні вико-
ристовуватися в якості розваги. Вони викликають 
залежність і можуть призвести до втрачених 
можливостей, зруйнованого життя та розбитих 
сімей. Неправильно вірити, що ви можете щось 
одержати задарма.

Одним із благословень роботи є розвиток само-
стійності. Бути самостійним означає використо-
вувати дані вам Богом благословення та вміння, 
щоб піклуватися про себе, вашу сім’ю та самим 
знаходити вирішення власних проблем. Само-
стійність не означає, що ви зобов’язані робити все 
власними силами. Для того, щоб бути по-справж-
ньому самостійними, ви повинні навчитися 
співпрацювати з іншими людьми і звертатися до 
Господа по допомогу і силу.

Пам’ятайте, що Бог має для вас велику роботу. Він 
благословить ваші зусилля у здійсненні цієї роботи.
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ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Чому Господь хоче, щоб 
ми були здоровими?
Міцне здоров’я є важливою складовою самозабезпеченості. Збереження 
нашого здоров’я дозволить нам реалізувати наш божественний потенціал та 
ефективніше служити іншим. Наше ставлення до свого тіла впливає на наше 
духовне здоров’я і здатність отримувати скерування від Святого Духа. Для 
підтримання здоров’я нам слід виконувати Слово мудрості, їсти поживну 
їжу, регулярно робити фізичні вправи і достатньо спати. 

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи уривки з Писань та інші матеріали про Слово мудрості, пошукайте, 
що допоможе молодим чоловікам відчути, наскільки важливо добре піклуватися 
про свій розумовий стан і про своє тіло, і чому Господь хоче, щоб вони це робили.

Даниїл 1:3–20 (Даниїл та його друзі 
були благословенні за дотримання 
юдейських законів стосовно вживан-
ня певних видів їжі)

УЗ 88:124 (Господь дає нам поради 
про хороші звички, які стосуються 
роботи і сну)

УЗ 89 (Господь дає одкровення про 
Слово мудрості і про благословення 
за його дотримання)

М. Рассел Баллард, “О який же 
підступний план Злого”, Ensign або 

Ліягона, лист. 2010, сс. 108–110; див. 
також відео “Ви станете вільними”

“Фізичне та психо- емоційне здоро-
в’я”, Заради зміцнення молоді (2011), 
сс. 25–27

“Слово мудрості”, Стійкі у вірі 
(2005), сс. 140–142

Відео: “Дав їм Бог пізнання”; див. 
також Старий Завіт: відеоматеріали 
на DVD

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Як ваше фізичне та емо-
ційне здоров’я впливає 
на ваше духовне здо-
ров’я? Як підтримання 
хорошого стану здоров’я 
допомагає вам служити 
Господу більш ефектив-
но? Які інші благосло-
вення ви отримали, коли 
намагалися підтримувати 
здоровий спосіб життя?

Які спокуси, здатні 
зашкодити їхньому 
фізичному та емоційному 
здоров’ю, можуть мати 
молоді чоловіки? Як ви 
можете допомогти їм 
побачити благословення, 
які приходять завдяки 
життю згідно з Господнім 
законом здоров’я? Як 
дотримання цих законів 
у житті вплине на їхнє 
служіння у священстві?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці заголовок 
уроку минулого тижня і попросіть 
молодих чоловіків поділитися тим, 
що вони згадали з того уроку.

• Напишіть на дошці запитання: 
“Чому Господь хоче, щоб ми були 

здоровими?” Попросіть молодих 
чоловіків поділитися можливими 
відповідями і продовжувати шукати 
відповіді на це запитання протягом 
уроку. 

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ допоможе членам кворуму розуміти Господній 
закон здоров’я. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які 
будуть найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
відкрити свої путівники Мій обов’я-
зок перед Богом на сторінках 31–32 і 
виконати усім кворумом 1 і 2 кроки. 
Заохочуйте кворум запланувати 
проект кворуму, на додаток до їхніх 
особистих проектів, який допомо-
же їм підтримувати своє фізичне 
здоров’я. Попросіть тих молодих 
чоловіків, які вже виконали цей про-
ект, розповісти, як на них вплинуло 
втілення цих планів. Скажіть моло-
дим чоловікам, що протягом кількох 
наступних тижнів ви будете проси-
ти їх ділитися досвідом, отриманим 
під час втілення їхніх планів.

• Якщо це можливо, принесіть 
якусь приманку для риби, можливо 
у вигляді мухи, на збори кворуму; 
покажіть її зображення або поди-
віться відео “Ви станете вільни-
ми”. Попросіть молодих чоловіків 
розповісти, як приманки заманюють 
рибу. Якими способами Сатана 
обманом чи принадами підштовхує 

молодих чоловіків до порушення 
Слова мудрості? Розділіть кворум 
на дві групи. Попросіть одну групу 
прочитати Учення і Завіти 89:5–15 і 
знайти, що Господь заборонив нам 
вживати або хоче, щоб ми вживали 
це помірно. Іншу групу попросіть 
прочитати вірші 10–20 і назвати, 
що Господь призначив для вжитку 
людям. Дайте визначення якимось 
незрозумілим словам чи виразам 
або поясніть їх (див. “Слово мудро-
сті” в довіднику Стійкі у вірі сс. 140–
142). Попросіть молодих чоловіків 
розповісти про те, що вони можуть 
робити аби уникати ситуацій, в 
яких вони можуть бути обманутими 
чи спокушатися.

• Напишіть на дошці два заголовки: 
“Духовні благословення” та “Фізичні 
благословення”. Попросіть молодих 
чоловіків прочитати УЗ 89:18–21, 
знайти благословення і перелічити 
їх на дошці під відповідним заголов-
ком. Що молоді чоловіки знають про 

Підказка для вчителя

“Вам потрібно слідкувати 
за собою, щоб не говорити 
більше, ніж це потрібно, 
і не надто часто вислов-
лювати свою точку зору. 
Інакше ті, кого ви навчає-
те, можуть втратити інте-
рес. Думайте про себе як 
про провідника у подоро-
жі в навчанні, який встав-
ляє відповідні коментарі, 
щоб утримати тих, кого 
навчаєте, на правильному 
шляху” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 64).
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ці благословення в їхньому житті? 
Які з перелічених благословень 
молоді чоловіки вже відчули?

• Покажіть відео “Дав їм Бог 
пізнання” і попросіть молодих 
чоловіків знайти, якими способами 
Даниїл та його друзі були благосло-
венні за виконання їхнього закону 
здоров’я. (Ви можете робити під 
час показу паузи і обговорювати 
ці благословення по мірі того, як 
молоді чоловіки знаходитимуть їх). 
Поставте такі або схожі запитання: 
Які благословення ви отримали за 
дотримання Слова мудрості? Як 
дотримання Слова мудрості допо-
може вам виконувати ваші обов’яз-
ки у священстві? Які труднощі має 
сучасна молодь, коли намагається 

жити за Словом мудрості? Що вони 
можуть зробити, аби подолати ці 
труднощі? Свідчіть про важливість 
дотримання Слова мудрості заради 
того, щоб з вами перебував Дух.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати розділ “Фізичне та психо- 
емоційне здоров’я” в брошурі Заради 
зміцнення молоді. Попросіть декого 
з молодих чоловіків перелічити на 
дошці кілька складових поради, які 
вони знайшли, а інших—благосло-
вення, обіцяні тим, хто виконує цю 
пораду. Попросіть їх обговорити, як 
їхнє ставлення до власного тіла впли-
ває на їхній дух. Як вони можуть 
використати записані на дошці 
переліки для того, щоб пояснити свої 
норми друзям з іншої віри?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Що вони відчувають, або якими є їхні враження? Чи розуміють вони, чому 
Господь бажає, аби вони були здоровими? Чи виникли у них якісь нові запитан-
ня? Чи варто буде приділити цій темі більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити молодих чоловіків 
скласти перелік благословень за 
дотримання Слова мудрості, які 
вони помітили цього тижня.

• Попросити молодих чоловіків 
створити у своїх путівниках Обов’я-
зок перед Богом проект, який допо-
може їм бути здоровішими (див. сс. 
31–34) і поділитися досвідом роботи 
над цим проектом.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Протягом Свого земного 
служіння Ісус Христос 
запрошував Своїх учнів 
діяти з вірою й жити 
за істинами, яких Він 
навчав. Навчаючи, Він 
завжди зосереджувався 
на тому, щоб допомогти 
Своїм послідовникам 
жити за євангелією всім 
серцем. Щоб досягти 
цього, Він знаходив для 
них можливості навча-
тися через досвід, який 
справляв на них сильне 
враження. Навчаючи 
молодих чоловіків, запро-
шуйте їх ділитися дос-
відом життя за Словом 
мудрості.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Бойда К. Пекера, “The Word of 
Wisdom: The Principle and the Promises”, Ensign, трав. 
1996, сс. 17–19

Шануйте принцип Слова мудрості і ви отримаєте 
обіцяні благословення. Згідно з цим одкровен-
ням, “всі святі, які не забувають дотримуватися 
цих слів і виконувати їх, ходячи в послушності 
заповідям”, мають обіцяння, що вони “отримають 
здоров’я в череві, та життєву силу в кістках” і 
“бігтимуть—і не втомлюватимуться, і йтимуть—і 
не слабшатимуть” [УЗ 89:18, 20].

Слово мудрості не містить обіцяння, що ваше 
здоров’я буде досконалим, але воно навчає, як 
утримувати тіло, в якому ви народилися, у най-
кращому стані і ваш розум сприйнятливим до 
ніжних духовних підказок. . . .

Крім цього, Слово мудрості обіцяє величніше 
благословення. Тим, хто дотримуються його, обі-
цяно, що вони “знайдуть мудрість і великі скарби 
знання, саме сховані скарби” (УЗ 89:19). Це особи-
сте одкровення, через яке ви можете розпізнати 
невидимих крокодилів, замасковані міни чи іншу 
небезпеку. . . .

Це одкровення містить остаточне обіцяння. Знову 
говорячи про тих, хто дослухається до цих запо-
відей і виконує їх, Господь сказав: “І я, . . . даю їм 
обіцяння, що ангел знищення пройде повз них, як 
повз дітей Ізраїля, і не вб’є їх” (УЗ 89:21). Це диво-
вижне обіцяння.

Для того, щоб його зрозуміти, нам слід згадати 
часи Мойсея. Ізраїльтяни протягом 400 років були 
у рабстві. Мойсей з’явився як їхній визволитель. 

Він прикликав на Єгипет різні кари. Фараон 
щоразу погоджувався звільнити Ізраїльтян, однак 
щоразу не виконував своє обіцяння. Зрештою 
“сказав Господь до Мойсея: ще одну поразу наве-
ду Я на фараона й на Єгипет. Потому він відпу-
стить вас ізвідси. . . . І помре кожен перворідний 
єгипетської землі” (Вихід 11:1, 5).

Мойсей сказав Ізраїльтянам взяти “ягня . . . без 
вади, самець, однорічне. . . . костей його не 
злама[ти]” (Вихід 12:3, 5, 46; див. також Іван 19:33).

Вони мали підготувати ягня для вечері і взяти 
“[його] крові і . . . покроп[ити] на обидва бокові 
одвірки . . . у . . . домах. . . . І перейду Я тієї ночі в 
єгипетськім краї, і повбиваю в єгипетській зем-
лі кожного перворідного . . . і побачу ту кров, і 
обмину вас. І не буде між вами згубної порази. . . . 
І . . . той день . . . будете святкувати . . . як постано-
ву вічну” (Вихід 12:7, 12 –14). “Коли запитають вас 
ваші сини: “Що то за служба ваша?” то відкажете: 
“Це жертва—Пасха для Господа” (Вихід 12:26–27).

Певно, молоді люди, ви бачите, що Пасха має цей 
пророчий символ. Христос був “Агнець Божий” 
(Іван 1:29, 36), первонароджений, чоловічої статі, без 
вад. Його було вбито, не зламавши жодної кістки, 
попри те, що вбивати Його були послані солдати.

Але нас буде врятовано не від тілесної смерті, 
якщо ми будемо дотримуватися цих заповідей, 
бо кожен з нас у свій час помре. Але є духовна 
смерть, від якої вам не треба страждати. Якщо ви 
будете слухняні, вас омине ця духовна смерть, бо, 
як навчає одкровення, “наша Пасха, Христос, за 
нас у жертву принесений” (1 Коринтянам 5:7).
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ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Яким є Господній шлях 
допомоги бідним і нужденним?
Коли Ісус жив на землі, Він проводив значну частину свого служіння, 
піклуючись про бідних і нужденних. Через Свою Церкву Господь приго-
тував шлях допомоги нужденним. Він попросив нас щедро жертвувати, у 
відповідності з тим, що ми від Нього отримуємо. “Господній спосіб піклу-
вання про нужденних відрізняється від того, до якого вдається світ. Господь 
сказав: “[Допомагати нужденним] необхідно … у Мій власний спосіб” [ 
Учення і Завіти 104:16; див. також вірш 15]. Він зацікавлений не лише в 
наших нагальних потребах; Він також турбується про наш вічний розви-
ток. Тому- то Господній спосіб завжди—це не лише турбота про бідних, але 
й самозабезпечення та служіння нашому ближньому” (Дітер Ф. Ухтдорф, 
“Допомагаючи у Господній спосіб”, Ensign або Ліягона, лист. 2011, с. 54).

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали допоможуть молодим чоловікам зрозу-
міти, як Господь забезпечує бідних і нужденних?

Ісая 58:6- - 11; Малахія 3:8- - 10; Мат-
вій 25:35- - 40; УЗ 82:18- - 19 (Способи 
піклування про бідних)

Якова 1:27; Мосія 18:27- - 28; УЗ 42:29- 
- 30 (Важливість піклування про 
бідних і нужденних)

Aлма 34:27- - 28; Mормон 8:35- - 37; 
УЗ 56:16- - 18; 70:14 (Попередження 
Господа тим, хто не піклується про 
бідних)

УЗ 104:15- - 18 (Допомагайте бідним у 
Господній спосіб)

Патрик Керон, “Прихисток від 
бурі”, Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 111–114

Лінда К. Бертон, “Мандрівником я 
був”, Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 13–15

Джеффрі Р. Холланд, “Хіба всі ми не 
є жебраками?”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2014, сс. 40- - 42

“Старання членів Церкви, спря-
мовані на турботу про бідних та 
нужденних і служіння їм”, Довідник 
2: Керування Церквою (2010), 6.1.2

“Служіння”, Заради зміцнення моло-
ді (2011), сс. 32–33

Відео: “Ділитися світлом Хри-
ста”, “Мандрівником Я був: Любіть 
один одного”, “Коли мандрівника-
ми ми були”

Як ви прагнули насліду-
вати приклад Спасителя, 
допомагаючи людям? 
Яким досвідом ви могли 
б поділитися з молодими 
чоловіками?

Які принципи допомоги 
у Господній спосіб слід 
засвоїти молодим чоло-
вікам? Як розуміння цих 
принципів вплине на слу-
жіння, яке вони здійсню-
ють як носії священства?
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Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків 
розповісти про якісь із останніх 
подій, які нагадали їм про вивчене 
на уроці минулого тижня.

• Попросіть єпископа прийти на 
збори кворуму і пояснити молодим 
чоловікам, як використовуються 

священні кошти Церкви, включаючи 
пожертвування від посту, внески на 
гуманітарну допомогу і пожертву-
вання для Постійного фонду освіти 
(див. Довідник 1: Президенти колів і 
єпископи [2010], 14.4). Попросіть його 
розповісти, як він допомагає нуж-
денним ставати самозабезпеченими.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ, допоможе молодим чоловікам дізнатися про 
Господній спосіб допомоги бідним і нужденним керуючись підказками Духа, 
виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для вашого класу:

• У своєму виступі “Прихисток від 
бурі” старійшина Патрик Керон 
сказав: “За оцінками у світі зараз 
приблизно 60 млн. біженців. … 
Страшно, коли думаєш про кількість 
цих людей і про те, що це означає в 
житті кожної людини”. Аби допо-
могти молодим чоловікам краще 
усвідомити кризу з біженцями і те, як 
вони можуть допомагати, покажіть 
їм одне або більше відео, вказаних у 
цьому навчальному плані. Що вони 

думають про ті випробування, які 
постали перед біженцями? Ви може-
те запропонувати членам кворуму 
невеликими групами проглянути 
виступ старійшини Керона або 
сестри Лінди К. Бертон “Мандрівни-
ком я був”, звертаючи увагу на те, що 
вони можуть робити, аби допомага-
ти біженцям. Допоможіть молодим 
чоловікам скласти плани дій, що 
відповідатимуть цим пропозиціям. 

Підказка для вчителя

“Коли хтось ставить 
запитання, то розгляньте 
його, запрошуючи інших 
дати на нього відповідь, а 
не самим відповідати на 
нього. Наприклад, можна 
сказати: “Це цікаве запи-
тання. Що думає про це 
решта?” або “Може хтось 
відповісти на це запитан-
ня?” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
(2000), с. 64).
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• Запропонуйте членам кворуму 
прочитати разом розділ “Служіння” 
в брошурі  Заради зміцнення моло-
ді і обговорити, чому Господь хоче, 
аби ми служили. Ви також можете 
попросити одного з членів кворуму 
опрацювати розділ “Служи людям” 
в брошурі  Обов’язок перед Богом 
(сс. 26–27, 50–51 або 74–75) і прийти 
підготовленими для того, щоб вести 
обговорення на основі навчальних 
вправ з цього розділу. Виділіть моло-
дим чоловікам час на зборах квору-
му для того, аби скласти особистий 
план і план для всього кворуму 
послужити комусь, хто має потребу. 
Під час майбутніх зборів кворуму 
попросіть їх поділитися власним 
досвідом виконання своїх планів. 

• Поділіть молодих чоловіків на 
пари. Призначте одного члена 
кожної пари прочитати уривки з 
Писань про важливість піклування 
про бідних і нужденних, і дору-
чіть іншому прочитати уривки з 
Писань із застереженнями тим, хто 
не піклується про бідних і нужден-
них (можна використати уривки, 
запропоновані у цьому навчальному 
плані). Попросіть молодих чоловіків 
опрацювати свої уривки з Писань і 
потім поділитися зі своїми напарни-
ками тим, про що вони дізналися. 
Запитайте їх, чому піклуватися про 
бідних і нужденних настільки важ-
ливо для Небесного Батька. Попро-
сіть молодих чоловіків обговорити, 
якими способами вони можуть 
допомогти нужденним у своїх 
сім’ях, приходах і громадах.

• Дайте членам кворуму копію 
виступу старійшини Джеффрі Р. 
Холланда “Хіба всі ми не є жебрака-
ми?” Попросіть кожного молодого 

чоловіка вибрати один з уривків з 
Писань, процитованих старійшиною 
Холландом, стосовно піклування 
про бідних і нужденних. Попро-
сіть кожного молодого чоловіка 
поділитися вибраним ним уривком 
з Писань і тим, що він для нього 
означає. Усім кворумом розгляньте 
пораду старійшини Холланда: “Я 
навіть не знаю, як конкретно кожен 
з вас має виконати свій обов’язок 
щодо тих, хто не завжди може допо-
могти собі, або не завжди це робить. 
Але я знаю, що Бог знає, і Він допо-
може вам і скерує вас, як учнів, у 
ваших милосердних діях”. Виділіть 
членам кворуму час на те, аби поду-
мати, як, на їхню думку, Бог бажає, 
аби вони піклувалися про бідних і 
нужденних. Запросіть їх поділитися 
своїми почуттями із кворумом.

• Покажіть відео “Ділитися світ-
лом Христа” і попросіть молодих 
чоловіків поділитися враженнями 
стосовно цих прикладів. Попросіть 
їх поділитися досвідом допомоги 
іншим, який вони мали, і тим, що 
вони можуть зробити, аби допомог-
ти нужденним.

• Попросіть членів кворуму пере-
лічити деякі мирські і духовні 
потреби, які може мати людина. 
Напишіть на дошці: “Яким є Господ-
ній шлях допомоги бідним і нуж-
денним?” Поділіться з молодими 
чоловіками висловом президента 
Дітера Ф. Ухтдорфа, вказаним на 
початку цього навчального плану, і 
попросіть молодих чоловіків послу-
хати відповіді на запитання, вказані 
на дошці. Запросіть їх поділитися 
знайденим. Як ми можемо допомог-
ти бідним і нужденним стати більш 
самозабезпеченими?

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель був прикладом і 
вчителем. Він навчав Своїх 
учнів молитися, моля-
чись з ними. Він навчав їх 
любити й служити так, як 
Він любив їх і служив їм. 
Він навчав їх, як навчати 
Його євангелії, навчаючи 
їй. Як ви можете насліду-
вати Його приклад?
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Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Які вони мають почуття або враження? Чи розуміють вони, що означає допо-
магати нужденним у Господній спосіб? Чи виникли у них якісь нові запитан-
ня? Чи потрібно приділити більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Принести своє свідчення про свій 
обов’язок у священстві служити 
дітям Бога і надихати їх.

• Попросити членів кворуму 
прийняти наступне запрошення 
Президента Томаса С. Монсона: 

“Давайте молитися про натхнення, 
щоб знати про потреби оточуючих 
нас людей, а потім давайте іти і 
допомагати” (“У розлуці хай веде 
Господь”, Ensign або Ліягона, лист. 
2012, сс.110–111).
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Джеффрі Р. Холланда “Хіба всі ми 
не є жебраками?”, Ensign або Ліягона, лист. 2014, 
сс. 40- - 42.

Маючи грандіозне завдання—долати нерівність, 
яка існує в світі, що може зробити один чоловік 
або одна жінка? Сам Учитель дав відповідь. Коли 
перед тим, як Його зрадили і розіп’яли, Марія 
намастила голову Ісуса коштовним миром для 
погребіння, Іуда Іскаріот протестував проти тако-
го марнотратства і “нарікав на неї” [див. Марк 
14:3–5; див. також Матвій 26:6–9; Іван 12:3–5].

Ісус сказав:

“Чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок 
зробила. …

Що могла, те зробила вона”.

“Вона зробила, що могла!” Яка стисла формула! 
Якось журналіст запитав Матір Терезу з Калькут-
ти про її безнадійне завдання порятунку убогих 
того міста. Він сказав, що з точки зору статистики, 
вона абсолютно нічого не досягла. Ця дивовижна 
маленька жінка відповіла, що її робота більше 
стосується любові, ніж статистики. Незважаючи 
на  величезне число тих, кому вона не може допо-
могти, вона сказала, що може виконувати заповідь 
любити Бога і свого ближнього, служачи тим, 
кому може допомогти, усіма наявними для цього 
засобами. “Усе, що ми робимо,—це лише крапля 
в океані,—казала вона за інших обставин. —Але 
якби ми цього не робили, океан був би на одну 
краплину меншим[ніж він є]”.[Mother Teresa of 
Calcutta, My Life for the Poor, ed. José Luis González- 
Balado and Janet N. Playfoot (1985), 20]. Журналіст 
зробив тверезий висновок, що християнство явно 
поза статистикою. Він висловив думку, що якщо 
на небесах більше радості через одного грішни-
ка, який покається, ніж через дев’яносто дев’ять 
тих, хто не потребує покаяння, тоді Бог дійсно 

не дуже переймається відсотками [див. Malcolm 
Muggeridge, Something Beautiful for God (1986), 
28–29, 118–119; див. також Лука 15:7].

То як ми можемо робити “що можемо”?

По- перше, ми можемо, як навчав цар Веніямин, 
припинити утримувати наші засоби, якщо нам 
здається, що бідні люди самі прикликали на себе 
свої нещастя. Мабуть хтось  сам створив власні 
труднощі, але чи не всі ми робимо те саме? Чи не 
тому цей співчутливий провідник запитав: “Хіба 
всі ми не є жебраками?” [Moсія 4:19]. Хіба не всі 
ми волаємо про допомогу, про надію і відповіді 
на молитви? Хіба не всі ми благаємо, щоб отри-
мати прощення за помилки, які ми зробили, і 
клопіт, який спричинили? Хіба не всі ми молимо, 
аби милість компенсувала наші слабкості, щоб 
милосердя перемогло справедливість хоча б лише 
у нашому випадку? Не дивно, що цар Веніямин 
сказав, що ми отримуємо прощення наших гріхів, 
благаючи у Бога, який милосердно відповідає, 
але ми зберігаємо прощення наших гріхів, якщо 
милосердно відповідаємо бідним, які благають нас 
[див. Мосія 4:11–12, 20, 26].

Окрім того, щоб здійснити для них милосердні 
вчинки, ми також повинні молитися за тих, хто 
в нужді. Групу зорамійців, які вважалися своїми 
прихожанами за “брудноту” і за “жужіль”—це 
слова з Писань,—було вигнано з їхніх синагог 
“через грубість їхнього одягу”. Вони, як сказав 
Мормон, “були бідними на речі світу; і також 
вони були бідними серцем”, тобто мали дві яко-
сті, які майже завжди супроводжують одна одну. 
Місіонери- напарники, Алма та Амулек, проти-
стояли цій ганебній відмові тим, хто був погано 
вдягнений, сказавши їм, що в яких би привілеях 
інші люди їм не відмовляли, вони завжди можуть 
молитися—у своїх полях і в будинках, у сім’ях і в 
серцях [див. Алма 34:17–27].
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ЛИСТОПАД: ДУХОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ І САМОСТІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРСЬКИХ ПОТРЕБ

Дивіться додаток щодо 
інших ідей для вивчення і 
навчання.

Як я можу знаходити 
способи вирішення своїх 
труднощів і проблем?
Самозабезпеченість включає здатність вирішувати наші власні проблеми і 
труднощі. Багато рішень можна знайти завдяки відновленій євангелії Ісуса 
Христа. Наш Небесний Батько знає про наші труднощі. Він любить нас і бажає 
нам допомогти. Нам слід молитися про скерування, коли ми будемо шукати 
способи вирішення своїх проблем в Писаннях і в словах пророків та апостолів.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали допоможуть молодим чоловікам зрозу-
міти, як євангелія може допомогти їм подолати життєві негаразди?

Приповісті 3:5–6; Mатвій 11:28- - 30; 
Mарк 4:36- - 39; Aлма 7:11- - 13; Aлма 
37:35- - 37; 38:5 (Шукайте допомоги 
Господа у випробуваннях і проблемах)

Річард Г. Скотт, “Зробіть застосування 
віри своїм головним пріоритетом”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2014, сс. 92- - 95

Джеффрі Р. Холланд, “Немов роз-
бита посудина”, Ensign або Ліягона, 
лист. 2013, сс. 40- - 42

“Фізичне та психо- емоційне здоро-
в’я”, Заради зміцнення молоді (2012), 
сс. 25- - 27

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Як євангелія втішала 
вас і допомагала знайти 
вирішення проблем у 
найскладніші часи?

Які у молодих чоловіків 
є проблеми чи випробу-
вання? Які випробування 
можуть у них бути у май-
бутньому? Які принципи 
євангелії допоможуть їм 
успішно долати ці про-
блеми?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків роз-
повісти про те, як вони намагалися 
минулого тижня жити згідно із тим, 
що вони вивчають в цьому місяці 
про самозабезпечення.

• Попросіть молодих чоловіків назва-
ти деякі з труднощів чи проблем, які 

має молодь їхнього віку, і напишіть 
відповіді на дошці. Які некорисні чи 
неефективні речі можуть іноді роби-
ти молоді чоловіки, щоб справлятися 
з цими проблемами? Протягом уроку 
запрошуйте молодих чоловіків знахо-
дити способи, як можуть допомогти 
євангельські істини.

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ може допомогти членам кворуму дізнатися, як 
знаходити вирішення їхнім проблемам. Керуючись підказками Духа, виберіть 
одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для вашого кворуму:

• Запропонуйте молодим чолові-
кам подумати про якусь із проблем, 
які зараз можуть бути у молоді. 
Попросіть їх переглянути тематич-
ний покажчик у журналі Ensign 
або Ліягона з матеріалами останньої 
генеральної конференції і пошу-
кати теми, які можуть допомогти 
вирішити цю проблему. Попросіть 
їх опрацювати один з виступів на ці 
теми і поділитися з кворумом цита-
тою, яка допоможе комусь подола-
ти труднощі. Заохочуйте молодих 
чоловіків використовувати тематич-
ний покажчик, аби знайти допомо-
гу в подоланні їхніх труднощів.

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати два останні абзаци розділу 
“Фізичне та психо- емоційне здоро-
в’я” з буклету Заради зміцнення молоді 
і знайти пораду, яка може допомог-
ти їм або їхнім знайомим. Назвіть 
приклади “здорового вирішення”, 

які ми маємо знаходити, коли у нас 
виникають проблеми? Які рішення 
пропонує євангелія Ісуса Христа? 
Поділіться випадком з вашого влас-
ного життя, коли євангелія дала 
відповіді або допомогла подолати 
конкретну проблему чи випробу-
вання. Запросіть молодих чоловіків 
поділитися подібними прикладами з 
їхнього власного життя.

• Поділіться наступною цитатою 
з виступу Президента Томаса С. 
Монсона: “Брати і сестри! Ми має-
мо таке благословення- - - відновлену 
євангелію Ісуса Христа у своєму 
житті й у серці. Вона дає відповіді 
на найважливіші життєві запитання. 
Вона сповнює наше життя значен-
ням, метою та надією. Ми живемо 
в неспокійні часи. Я запевняю, що 
Небесний Батько знає про випро-
бування, які постають перед нами. 
Він любить кожного з нас і бажає 

Підказка для вчителя

“Будьте уважними, щоб 
не завершити цікаве 
обговорення надто швид-
ко, аби тільки подати 
весь підготовлений вами 
матеріал. Хоч і важливо 
подати весь матеріал, та 
все ж важливіше допомог-
ти тим, кого навчаєте, від-
чути вплив Духа, знайти 
правильні рішення, збіль-
шити своє розуміння єван-
гелії і укріпитися у своєму 
зобов’язанні виконувати 
заповіді” (Навчати- - - немає 
покликання величнішого 
[2000], c. 64).
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благословити й надати допомогу” 
(“До нових зустрічей”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2012, с. 115). Попросіть 
кожного молодого чоловіка прочи-
тати один з уривків з Писань цього 
навчального плану і розповісти, як 
цей уривок може допомогти комусь, 
хто стикається з випробуванням 
чи проблемою, розповсюдженими 
зараз серед молоді. Що означає 
довіряти Господу або прийти до 
Христа, коли нам потрібна допомо-
га? Чи спадають на думку молодим 
чоловікам інші уривки з Писань, які 
допомогли б подолати конкретні 
труднощі чи проблеми?

• Попросіть молодих чоловіків зга-
дати, хто з їхніх знайомих бореться з 
розладами розумового чи емоційного 
характеру. Дайте кожному молодо-
му чоловікові копію виступу старій-
шини Джеффрі Р. Холланда “Немов 
розбита посудина”. Попросіть їх 

пошукати відповіді на його запитан-
ня: “То як же найкращим чином реа-
гувати, якщо ви або близькі вам люди 
стикнуться з розладами розумового 
чи емоційного характеру?” Попро-
сіть молодих чоловіків поділитися 
тим, про що вони дізналися, і обгово-
рити, як ці вчення можуть допомогти 
людині, про яку вони подумали.

• Попросіть членів кворуму зга-
дати якісь свої особисті проблеми. 
Напишіть на дошці чотири засоби, 
вказані старійшиною Річардом Г. 
Скоттом у його виступі “Зробіть 
застосування віри своїм головним 
пріоритетом” і попросіть членів 
кворуму опрацювати один з цих 
засобів, який, на їхню думку, міг би 
допомогти їм у їхніх випробуван-
нях. Попросіть їх розповісти про те, 
що вони дізналися завдяки пораді 
старійшини Скотта.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, як знайти вирішення життєвим проблемам у євангелії 
Ісуса Христа? Які вони мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь 
нові запитання? Чи потрібно приділити більше часу для вивчення цієї теми?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися тим, як розуміння 
євангелії і життя за нею допомогли 
йому подолати випробування.

• Попросити членів кворуму викори-
стати засвоєне сьогодні для того, щоб 
допомогти комусь з емоційними про-
блемами чи підтримати цю людину.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель навчав людей 
Своїх послідовників роз-
мірковувати над Писан-
нями і використовувати 
їх, аби знаходити відпо-
віді на свої запитання. 
Як ви можете допомог-
ти молодим чоловікам 
звернутися до Писань і 
слів пророків у пошуку 
способів вирішення їхніх 
проблем?
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб подивитися цей блок он-лайн.

ОГЛЯД ТЕМ

“Нехай царство Бога йде вперед, щоб царство небесне могло прийти” (УЗ 65:6).

Носії Ааронового священства у вашому кворумі були послані на землю в цей осо-
бливий час, щоб допомогти у підготовці світу до Другого пришестя Спасителя 
Вони мають особливі дари й таланти, які Господь хоче, щоб вони використовува-
ли, допомагаючи у побудові Його царства та ділячись Його євангелією. Уроки в 
цьому блоці допоможуть їм розвивати ці дари, коли вони будуть готуватися стати 
провідниками і вчителями у Церкві і в Божому царстві.

Щоб програма “Обов’язок перед Богом” стала частиною недільних зборів кво-
руму, ви можете включати до викладення цього блоку поданий далі навчальний 
план для цієї програми.

Навчальні плани, з яких можна вибирати цього місяця:

Як я вже зараз можу бути місіонером? (Обов’язок перед Богом)
Як я можу стати кращим домашнім учителем?
Як Небесний Батько хоче, щоб я використовував духовні дари?
Як мені підготуватися, щоб заснувати домівку, життя в якій зосереджено на Христі?
Що я можу робити, аби допомогти новим членам Церкви?
Як я можу допомогти моїм малоактивним друзям повернутися до Церкви
Що означає Сіон?
Як я можу брати активну участь у прискоренні Господньої роботи?

Грудень: Побудова Царства 
Божого в останні дні
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Спільні заходи

Подумайте, як ви можете спланувати заходи, повʼя-
зані з тим, що вивчає молодь. Ви можете знайти 
допомогу на Веб- сайті заходів для молоді. Багато 
вправ цих навчальних планів також можуть бути 
ефективними в якості спільних заходів. Спільними 
зусиллями з президентствами кворумів обирайте і 
плануйте доречні заходи для того, щоб закріпити 
вивчене молодими чоловіками в неділю.

 Обов’язок перед Богом

Урокам цього блоку відповідають наступні розділи 
путівника Обов’язок перед Богом:

“Розумій вчення”, сс. 18–20, 42–44, 66–68

“Запрошуй всіх прийти до Христа”, сс. 28–29, 52–53, 
76–77
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Обов’язок перед Богом

Як я вже зараз можу 
бути місіонером?
Господь дав кожному носію Ааронового священства обов’язок запрошувати 
всіх прийти до Христа (див. УЗ 20:59). Господні пророки також запрошу-
вали кожного гідного, здатного до служіння молодого чоловіка в Церкві 
служити на місії повного дня. Виконання цього нашого обов’язку в Ааро-
новому священстві—запрошувати всіх прийти до Христа—допомагає нам 
підготуватися до майбутнього служіння на місії повного дня. Цим самим ми 
і допомагаємо будувати Боже царство.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте наступні уривки з Писань та матеріали. Чим, за відчу-
тим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Виконання програми Мій обов’язок перед 
Богом (2010), сс. 28- - 29, 52- - 53, 76- - 77

Алма 17:2- - 3 (Сини Мосії готувалися 
до їхньої місії, постячись, молячись і 
старанно досліджуючи Писання)

Дії 2, 16; Мосія 18 (Петро, Павло і 
Алма запрошували інших прийти до 
Христа)

М. Расселл Баллард, “Надійтесь на 
Господа”, Ensign або Ліягона, лист. 
2013, сс. 43- - 45

Девід А. Беднар, “Стаючи місіо-
нерами”, Ensign або Ліягона, лист. 
2005, сс. 44- - 47

Девід А. Беднар, “Ходіть, і поба-
чте!”, Ensign або Ліягона, лист. 2014, 
сс. 107- - 110

Відео: “Виконання програми: Обо-
в’язок перед Богом”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Які у вас були випадки, 
коли ви ділилися єванге-
лією з іншими? Як інші 
ділилися з вами євангелі-
єю? Якщо ви служили на 
місії повного дня, як ви до 
неї готувалися? Озира-
ючись зараз на той час, 
як би ви підготувалися 
додатково?

Коли молоді чоловіки 
діляться євангелією, як 
це на них впливає? Як 
ви можете допомогти їм 
підготуватися до місіо-
нерської роботи зараз і в 
майбутньому.
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Запрошуйте молодих чоловіків 
розказувати й свідчити про досвід, 
якого вони набули, застосовуючи 
вивчене на уроці минулого тижня, а 
також навчати з нього.

• Попросіть, щоб молоді чоловіки 
з молитвою подумали про дру-
зів, членів сім’ї або малоактивних 
членів кворуму, яких можна було 

б запросити прийти до Христа. 
Запропонуйте їм написати їхні 
імена у свої путівники “Обов’язок 
перед Богом” (див. сс. 28–29, 52–53, 
76–77). Порадьте молодим чолові-
кам бути чутливими до вражень, 
які можуть приходити до них під 
час уроку про те, що вони можуть 
зробити, аби поділитися євангелією 
з цими людьми.

Навчайтеся разом

Мета цього уроку- - - допомогти кожному молодому чоловікові підготуватися до 
того, щоб усе життя служити в якості місіонера. Виділіть молодим чолові-
кам на зборах кворуму час на те, щоб записати свої плани у власних посібниках 
“Обов’язок перед Богом”. Заохочуйте їх ділитися один з одним своїми планами, 
і на майбутніх зборах кворумів запрошуйте їх ділитися своїм досвідом підго-
товки до місіонерського служіння і запрошення інших приходити до Христа.

• Покажіть молодим чоловікам 
валізу і попросіть їх назвати, що їм 
треба буде взяти з собою на місію 
(наприклад, білі сорочки, костюми, 
черевики і т.і.) Попросіть їх скла-
сти перелік того, що їм слід узяти 
на місію, що неможливо покласти 
у валізу. Попросіть їм додавати 
пункти до цього списку з відповідей 
знайдених в Алма 17:2- - 3 та Учення і 
Завіти 4. Запитайте молодих чоло-
віків, що вони можуть зробити, аби 
розвинути ці якості у підготовці до 
місіонерського служіння.

• До зборів кворуму попросіть 
кожного молодого чоловіка при-
нести предмет або малюнок, який 
представляє один із способів, яким 

євангелія благословила його життя. 
На зборах кворуму прочитайте 
разом історію про синів старійшини 
Девіда А. Беднара з його виступу 
“Ходіть, і побачте!” Чому молодший 
брат з таким ентузіазмом перемо-
тував руки своїх друзів? Попросіть 
молодих чоловіків показати прине-
сені ними предмети чи малюнки і 
описати благословення, які симво-
лізують ці предмети. Заохочуйте їх 
подумайте про знайомих їм людей, 
які не отримали цих благословень, 
і попросіть їх спланувати способи 
поділитися з ними євангелією.

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати кворумом запрошення 
старійшини М. Рассела Балларда з 

Підказка для вчителя

“Будьте уважними, щоб 
не завершити цікаве 
обговорення надто швид-
ко, аби тільки подати 
весь підготовлений вами 
матеріал. Хоч і важливо 
подати весь матеріал, та 
все ж важливіше допо-
могти тим, кого навчаєте, 
відчути вплив Духа, знай-
ти правильні рішення, 
збільшити своє розуміння 
євангелії і укріпитися у 
своєму зобов’язанні вико-
нувати заповіді” (Навча-
ти- - - немає покликання 
величнішого [2000], с. 64).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель запрошував 
інших свідчити про засво-
єні ними істини, щоб Дух 
міг торкнутися їхніх сер-
дець. “А ви за кого Мене 
маєте?” - - - запитав Він. 
Свідчення Петра зміцни-
лося, коли він сказав: “Ти 
Христос, Син Бога Живо-
го!” (Матвій 16:15- - 16). Як 
розповідь про євангелію 
іншим зміцнює свідчен-
ня молодих чоловіків 
кворуму?

його виступу “Надійтесь на Госпо-
да” (у двох абзацах, які починаються 
словами “Найважливішим є те, щоб 
ви надихалися від Бога”). Поділіться 
власним досвідом прийняття цього 
запрошення і попросіть молодих 
чоловіків поділитися їхнім досвідом. 
Виділіть їм час на те, аби подума-
ти про когось, кому б вони могли 
допомогти, запросивши їх прийти 
до Христа.

• Напишіть на дошці: “Що я можу 
зробити, аби якомога ефективніше 
підготуватися служити місіонером 
повного дня”. Попросіть молодих 
чоловіків назвати можливі відповіді. 
Попросіть їх подивитися, як старій-
шина Девід А. Беднар відповів на це 
запитання у його виступі “Стаючи 
місіонерами”. Попросіть їх опрацю-
вати цей виступ і пошукати, яки-
ми способами вони можуть стати 

місіонерами до того, як поїдуть на 
місію. Покажіть одне із запропоно-
ваних у цьому навчальному плані 
відео і попросіть членів кворуму 
поділитися тим, як подібні випадки 
можуть допомогти їм підготуватися 
служити на місії.

• До зборів кворуму попросіть 
молодих чоловіків прийти підго-
товленими поділитися прикладом 
місіонерської роботи з Писань 
(наприклад із запропонованих у 
цьому навчальному плані). По мірі 
того, як вони будуть ділитися своїми 
історіями, запитайте їх, що вони 
дізналися про те, як ділитися єванге-
лією. Що робили люди в цих історі-
ях, аби ділитися євангелією? Як їхнє 
навчання вплинули на інших? Що, 
згідно з отриманим натхненням, 
молоді чоловіки будуть робити, аби 
наслідувати приклад цих місіонерів?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи вони розуміють, що вони можуть робити, аби підготуватися зараз до май-
бутнього місіонерського служіння? Які вони мають інші почуття або вражен-
ня? Чи потрібно приділити більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Попросити, щоб кожний молодий 
чоловік написав у своєму путівнику 
“Обов’язок перед Богом” про те, 
що він буде робити, аби запросити 
когось прийти до Христа (див. сс. 
28–29, 52–53, 76–77), а потім нехай 

кілька членів кворуму розкажуть, 
що вони написали.

• Розповісти, що він планує зроби-
ти, аби підготуватись до майбутньо-
го місіонерського служіння.
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Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу стати кращим 
домашнім учителем?
Нам, носіям священства, заповідано “вивчит[и] свій обов’язок” і “ді[яти] … 
з усією старанністю” (УЗ 107:99). Один з найважливіших обов’язків носіїв 
Ааронового священства—це обов’язок запрошувати всіх прийти до Христа 
(див. УЗ 20:59). Священики і вчителі мають ще й додаткові обов’язки “відвіду-
вати дім кожного члена” і “завжди пильнувати Церкву, бути з ними і укрі-
пляти їх” (УЗ 20:47, 53). Один із способів виконання цих обов’язків—служіння 
домашніми вчителями. Як домашні вчителі, ми найбільш ефективні, якщо 
любимо тих, кого призначені навчати, пильнуємо за ними та зміцнюємо їх. 

Підготуйтеся духовно 

З молитвою опрацюйте вказані далі уривки з Писань та інші матеріали. Що допо-
може надихнути молодих чоловіків стати кращими домашніми вчителями?

Виконання програми “Мій обов’язок 
перед Богом” (2010), сс. 28–29, 52–53, 
76–77

Алма 18:12–40; 22:4–18 (Приклади 
Аммона й Аарона) 

УЗ 20:46–59 (Носії Ааронового свя-
щенства мають обов’язок запрошу-
вати всіх прийти до Христа)

Tомас С. Монсон, “Справжні пасти-
рі”, Ensign або Ліягона, лист. 2013

“Обов’язки домашніх вчителів”, 
Довідник 2: Керування Церквою (2010), 
пункт 7.4.1

“Навчання під час домашнього 
вчителювання”, Навчати—немає 
покликання величнішого (2000), сс. 
145–146 

Відео: “Домашнє вчителювання: 
Заохочення носіїв Ааронового свя-
щенства”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви зробили, аби стати 
кращим домашнім вчи-
телем? Як ваше домашнє 
вчителювання благосло-
вило життя ваше й інших 
людей? Яким досвідом 
ви могли б поділитися з 
молодими чоловіками? 

З яким почуттям став-
ляться молоді чоловіки до 
домашнього вчителюван-
ня? Яким досвідом вони 
могли б поділитися один 
з одним?

Примітка: Готуючись до 
цього уроку, ви можете 
попросити членів квору-
му, які служать домашні-
ми вчителями, щоб вони 
запросили своїх напар-
ників по домашньому 
вчителюванню прийти на 
ці збори кворуму та взяти 
участь в обговоренні, як 
стати кращими домашні-
ми вчителями.
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків зві-
тувати, що вони зробили для вико-
нання якогось із завдань, отриманих 
на уроці минулого тижня.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
розказати про той чи інший досвід, 

який вони отримали як домашні 
вчителі або коли їх самих відвідува-
ли домашні вчителі. Чому Господь 
просить носіїв священства відвідува-
ти сім’ї в якості домашніх учителів?

Навчайтеся разом

Мета цього уроку—допомогти молодим чоловікам скласти план, щоб бути 
кращим домашнім учителем. Відведіть молодим чоловікам на зборах кворуму 
час, щоб написати їхні плани в путівниках Обов’язок перед Богом. Запро-
понуйте їм поділитися своїми планами один з одним. На наступних зборах 
кворуму запропонуйте їм розказати, як вони служили домашніми вчителями. 

• Прочитайте разом Учення і Заві-
ти 20:53 і попросіть молодих чолові-
ків скласти перелік того, як домашні 
вчителі можуть “пильнувати Цер-
кву, бути з ними і укріпляти їх”, або 
намалювати це. Як можуть молоді 
чоловіки стати кращими домашні-
ми вчителями? Ви можете запро-
сити єпископа, провідника групи 
первосвящеників або президента 
кворуму старійшин розповісти у 
кворумі, як стати хорошим домаш-
нім учителем. (Див. Обов’язок перед 
Богом, сс. 52, 76). Можете попросити 
молодих чоловіків, щоб вони зазда-
легідь подумали, які запитання вони 
хотіли б поставити цим провідни-
кам про домашнє вчителювання. 
Запропонуйте молодим чоловікам 
звернутися до розділу “Дій” в їхніх 
путівниках Обов’язок перед Богом (с. 
55 або 77) і запланувати стати кра-
щими домашніми вчителями. 

• Попросіть кожного молодого 
чоловіка прочитати одну з історій у 
виступі Президента Томаса С. Мон-
сона “Справжні пастирі”. Попросіть 
кожного вийти перед кімнатою, 
переказати історію своїми словами і 
сказати, чого вона навчає про те, як 
він може стати кращим домашнім 
учителем.

• Розділіть кворум на дві групи 
й попросіть кожну групу скласти 
список того, що допоможе їм стати 
кращими домашніми вчителями. 
Дайте на це кілька хвилин, а потім 
попросіть одну групу доповнити 
свій список, прочитавши розділ 
“Навчання під час домашнього 
вчителювання” у посібнику Навча-
ти—немає покликання величнішого, 
сс. 145—146. Попросіть іншу групу 
доповнити свій список, прочитавши 
пункт 7.4.1 у Довіднику 2. Нехай гру-
пи розкажуть, що вони включили 

Підказка для вчителя

“Ви можете допомогти 
тим, кого навчаєте, від-
чути більше впевненості 
у своїй здатності брати 
участь в обговореннях, 
якщо позитивно реагува-
тимете на кожний щирий 
коментар. Наприклад, 
можна сказати: “Дякую 
за вашу відповідь. Вона 
була дуже глибокою” 
… або “Це гарний при-
клад!”, або “Я високо 
ціную сказане вами сьо-
годні” (Навчати—немає 
покликання величнішого, 
[2000], с. 64).
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у свої списки, а потім запропонуй-
те, щоб кожний молодий чоловік 
вибрав щось одне з цього списку, 
над чим він буде працювати до 
свого наступного візиту як домаш-
ній вчитель. Запропонуйте молодим 
чоловікам зіграти сценку, показую-
чи, як провести ефективне відвіду-
вання домашніх учителів.

• Покажіть відео “Домашнє вчите-
лювання: Заохочення носіїв Ааро-
нового священства” і попросіть 
молодих чоловіків звернути увагу, 
як носії Ааронового священства 
можуть брати участь у домашньому 
вчителюванні. Яким досвідом, подіб-
ним до побаченого у відео, могли б 
поділитися молоді чоловіки? Чого 

можуть навчитися молоді чоловіки 
з цього відео, що допоможе їм стати 
кращими домашніми вчителями?

• Попросіть половину кворуму 
прочитати про Аммона в Алма 
18:12–40, а іншу—про Аарона в 
Алма 22:4–18. Попросіть їх знайти, 
чого вони можуть навчитися від 
Аммона і Аарона, що допомогло б їм 
стати кращими домашніми вчителя-
ми, наприклад: вони навчали Духом, 
навчали з любов’ю, пристосовували 
те, чого навчали, до потреб людей, 
яких навчали, свідчили, використо-
вували Писання, ставили запитання і 
т.д. (Ця вправа адаптована із вправи 
“Особисте навчання”, що на с. 207 
посібника Проповідуй Мою євангелію).

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Вони розуміють, як стати кращими домашніми вчителями? Що вони відчу-
вають, або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи 
варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Допомогти кворуму підготува-
тися до короткої презентації про 
домашнє вчителювання на основі 
того, про що вони сьогодні дізна-
лись. Вони можуть зробити таку 

презентацію для кворуму старійшин 
на майбутніх зборах кворуму.

• Поясніть: на наступних тижнях 
їм буде запропоновано поділитися 
досвідом, який вони здобудуть.

Навчати, як навчав 
Спаситель

У будь- якій ситуації Ісус 
був досконалим при-
кладом і наставником 
для тих, кого навчав. Як 
можуть молоді чоловіки 
навчатися з вашого при-
кладу, а також прикладів 
інших носіїв Мелхисе-
декового священства, 
коли вони стараються 
виконувати свої обов’язки 
домашніх вчителів? 
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як Небесний Батько хоче, 
щоб я використовував 
свої духовні дари?
Духовні дари—це благословення чи здібності, дані силою Святого Духа. Як 
діти Небесного Батька, ми всі маємо духовні дари. Бог дає нам ці дари, щоб 
ми могли служити іншим і допомагати у побудові Його царства. Він нака-
зав нам старанно прагнути духовних дарів і розвивати їх.

Підготуйтеся духовно

Вивчаючи наведені далі уривки з Писань та інші матеріали про духовні дари, 
знайдіть, як допомогти молодим чоловікам розпізнати деякі з їхніх дарів і 
застосовувати їх, щоб благословляти інших людей.

1 Коринтянам 12:3–27; Мороній 
10:8–18; УЗ 46:8–29 (Дари Духа)

Девід А. Беднар, “Зі швидким сприй-
няттям”, Ensign, груд. 2006, сс. 31–36; 
або Ліягона, груд. 2006, сс. 14–20

“Духовні дари”, Стійкі у вірі (2005), 
сс. 45–46

“Дари Духа”, Основи євангелії, 
(2009), сс. 125–132

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Які ви маєте духовні 
дари? Які благословення 
завдяки їм маєте ви самі 
та інші люди, особливо у 
вашому служінні священ-
ства? Які благословення 
мали ви завдяки духовним 
дарам інших людей? Як 
ви розпізнали свої дари?

Чому для молодих чоло-
віків важливо знати про 
їхні духовні дари? Як 
вони можуть застосову-
вати їх, виконуючи свої 
обов’язки у священстві? 
Як це допоможе їм під-
готуватися до виконання 
їхніх майбутніх ролей, до 
створення у майбутньому 
своїх домівок і сімей?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть, щоб кожний молодий 
чоловік написав одне речення, яке 
б найкраще узагальнювало урок, 
що пройшов на минулому тижні, і 
прочитав його кворуму. 

• Принесіть на урок коробочку, 
загорнуту, як подарунок, куди 
покладіть папірець з написом 

“Учення і Завіти 46:8–9”. Попросіть 
молодих чоловіків уявити собі, що 
може бути в цій коробочці? Нехай 
хтось з них розкриє коробочку й 
прочитає цей уривок з Писань. Що 
це за “найкращі дари”? Що нам слід 
робити для їх отримання? Попро-
сіть молодих чоловіків упродовж 
уроку думати про ці запитання. 

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнаватись про дари 
Духа. Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть 
найкориснішими для членів вашого кворуму:

• Розділіть кворум на групи і при-
значте для вивчення кожній групі 
один з уривків з Писань, вказаних в 
цьому навчальному плані. Попросіть 
кожну групу скласти перелік духов-
них дарів, що згадуються в їхньому 
уривку, і з’ясувати, чому Бог дає 
нам духовні дари. Запропонуйте, 
щоб один з молодих чоловіків з кож-
ної групи розказав, що знайшла його 
група. Які з цих дарів мають молоді 
чоловіки? (Якщо хтось із молодих 
чоловіків отримав своє патріарше 
благословення, то запропонуйте їм 
пізніше прочитати їхні благословен-
ня, щоб знайти, які духовні дари їм 
дано). Які дари вони хотіли б мати? 
Як могли б ці дари допомогти їм 
ефективніше виконувати їхні обо-
в’язки у священстві?

• Попросіть молодих чоловіків 
прочитати переліки духовних дарів 

в 1 Коринтянам 12:8–10; Мороній 
10:9–16; або Учення і Завіти 46:13–25 
і визначити, про який дар вони 
хочуть дізнатися більше. Дайте їм 
час для вивчення вибраного ними 
дару, прочитавши про нього в таких 
матеріалах: “Дари Духа” у підруч-
нику Основи євангелії (сс. 125–132), 
“Духовні дари” в довіднику Стійкі 
у вірі (сс. 45–46) або у Путівнику по 
Писаннях (с. 41). Нехай вони поді-
ляться тим, що знайшли. Як можна 
застосовувати ці дари, щоб допома-
гати у побудові Божого царства?

• Попросіть молодих чоловіків 
написати різні позиції, в яких гра-
ють гравці у спортивних командах 
(наприклад, у футбольній чи баскет-
больній команді). Як внесок кожно-
го гравця сприяє перемозі команди? 
Нехай вони прочитають 1 Корин-
тянам 12:12–21, де Павло порівнює 

Підказка для вчителя

“Ніколи не піднімайте на 
глум і ніколи не крити-
куйте будь- яке запитання 
чи будь- який коментар, 
навпаки, відповідаючи, 
будьте ввічливі і вияв-
ляйте любов настільки, 
наскільки можете. Коли 
люди відчувають, що їхні 
коментарі цінують, то 
вони будуть більш вільно 
ділитися досвідом, почут-
тями і свідченням” (Нав-
чати—немає покликання 
величнішого [2000], с. 64).
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знав Своїх 
учнів. Він знаходив уні-
кальні способи допомага-
ти їм навчатися і зростати. 
Коли у них виникали 
труднощі, Він не залишав 
їх, а продовжував люби-
ти їх й служити їм (див. 
Марк 9:24). Допоможіть 
молодим чоловікам зрозу-
міти, хто вони є і які дари 
мають. Запропонуйте їм 
шукати, як саме викори-
стовувати ці дари, щоб 
служити іншим.

Церкву з тілом. Чого навчає ця 
аналогія молодих чоловіків про 
використання нами своїх духовних 
дарів для побудови Божого царства? 
Назвіть деякі з духовних дарів, які, 
за вашим спостереженням, мають 
члени кворуму (приклади див. у 
віршах 8—10 або у списку на почат-
ку виступу старійшини Девіда А. 
Беднара “Зі швидким сприйнят-
тям”). Запропонуйте президенту 
кворуму провести обговорення того, 
як кворум може спільно працюва-
ти, використовуючи свої дари, щоб 
служити іншим та допомагати в 
побудові Божого царства.

• Попросіть, щоб всі молоді чоло-
віки проглянули список духовних 
дарів, вміщений на сс. 45–46 в 
довіднику Стійкі у вірі, і вибрали 
з нього один чи більше дарів, які 
вони хотіли б розвинути. Хай вони 
пояснять, чому вибрали саме ці 
дари. Як ми розвиваємо духовні 
дари? Попросіть молодих чоловіків 
дослідити Учення і Завіти 46:7–12 та 

розділ “Ми можемо розвивати свої 
дари” у підручнику Основи євангелії, 
сс. 130–131. Нехай вони поділять-
ся тим, що знайшли. Чого можуть 
навчитися молоді чоловіки з Учення 
і Завіти 46:9 стосовно того, хто може 
претендувати на духовні дари?

• Покажіть одне з відео з цього нав-
чального плану і  попросіть молодих 
чоловіків подумати і назвати якийсь 
талант чи дар, який вони бачать у 
кожному членові кворуму (переко-
найтеся, що вони називають лише 
хороші якості кожного молодого 
чоловіка). Попросіть молодих чоло-
віків прочитати Maтвій 25:14–30, 
або запросіть члена кворуму пере-
казати притчу про таланти. Як ця 
притча стосується дарів, які нам дав 
Бог? Як ми, як провідники священ-
ства, використовуємо наші таланти, 
щоб служити іншим і виконувати 
наші обов’язки у священстві? Попро-
сіть молодих чоловіків записати 
їхні думки і попросіть кількох з них 
поділитися написаним з кворумом.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Чи краще вони розуміють, що таке духовні дари? Що вони відчувають, або яки-
ми є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б 
приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Запросити молодих чоловіків 
використати цього тижня один з 
їхніх духовних дарів, щоб благосло-
вити когось зі своїх знайомих.

• Розказати, що він планує робити, 
аби розвивати духовні дари, і закли-
кати членів кворуму скласти їхні 
власні плани для цього.
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Обрані матеріали

Девід А. Беднар, “Зі швидким сприйняттям”, Ліяго-
на, груд. 2006, сс. 31–36

У жовтні 1987 року старійшина Марвін Дж. 
Ештон, член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
говорив на генеральній конференції про духовні 
дари. Я з вдячністю згадую, який вплив справив 
його виступ на мене в той час, а те, чого він навчав, 
і досі впливає на мене. У своєму виступі старійши-
на Ештон детально проаналізував і перерахував 
менш помітні духовні дари—якості та вміння, 

які багато з нас не вважають духовними дарами. 
Наприклад, старійшина Ештон наголосив на таких 
дарах, як: запитувати, слухати, чути тихий, спо-
кійний голос і діяти відповідно до його спонукань, 
вміти плакати, уникати суперечок, вміти погоджу-
ватися, вміти уникати зайвих повторень, прагнути 
того, що є праведним, шукати Божественного 
проводу, вміти бути учнем, виявляти турботу про 
інших, вміти розмірковувати, складати потужне 
свідчення і отримувати Святого Духа (див. “There 
Are Many Gifts”, Ensign, Nov. 1987, 20).
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як мені підготуватися, щоб 
заснувати домівку, життя в 
якій зосереджене на Христі?
Побудова Божого царства розпочинається з побудови праведної домівки 
і сім’ї. Сім’я є найважливішим підрозділом Церкви. Як члени Церкви, ми 
повинні зробити свою домівку такою, в якій буде присутній Дух. Домівка, 
зосереджена на Христі, є для нас місцем захисту від гріха, прихистком від 
світу, де ми відчуваємо віддану, щиру любов. Великий наш дім чи малий, 
він може бути “домом молитви, домом посту, домом віри, домом навчання, 
домом слави, домом порядку, домом Бога” (див. УЗ 88:119). 

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та виступи допоможуть молодим чоловікам підготува-
тися до заснування домівки, життя в якій зосереджене на Христі?

1 Нефій 1:1; Енош 1:1–3; Мосія 27:14 
(Вплив праведних батьків)

Псалми 127:3; Mосія 4:14–15; УЗ 68:25–
28; 88:119; 93:40 (Батькам наказано 
навчати й виховувати своїх дітей)

“Сім’я: Проголошення світові”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 с. 
обкладинки

Генрі Б. Айрінг, “Моїм онукам”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2013

Річард Г. Скотт, “Заради миру в 
домі”, Ensign або Ліягона, трав. 2013, 
сс. 29–31

Девід А. Беднар, “Сили небес”, 
Ensign або Ліягона, трав. 2012, сс. 
48–51

“Сім’я”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 14–15

Відео: “Справжній батько”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви робите для того, 
аби ваша домівка була 
захистом від гріха і при-
хистком від світу? Що ви 
робите, аби навчати своїх 
дітей та сім’ю євангелії?

Подумайте про домівки, 
в яких живуть молоді 
чоловіки? Чого вони 
навчаються тепер, що 
допоможе їм виховувати 
їхні власні праведні сім’ї?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Напишіть на дошці запитання з 
назви уроку, що був на минулому 
тижні, і спитайте молодих чоловіків, 
як би вони відповіли на це запитання.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
описати, яким би був дім, якби його 
проектували для людини, що любить 
музику (або кіно чи спорт). Що б 
там побачили молоді чоловіки? Що 

б вони там відчули? Потім запи-
тайте, на що, на їхню думку, схожа 
домівка, життя в якій зосереджене на 
Христі. У чому її унікальність? Що б 
вони там побачили? Що б вони там 
відчули? Попросіть їх дати відповіді 
на запитання “Як мені підготуватися, 
щоб заснувати домівку, життя в якій 
зосереджене на Христі?”

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ може допомогти членам кворуму зрозуміти, як 
заснувати домівку, життя в якій зосереджене на Христі. Керуючись підказ-
ками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для 
членів вашого кворуму:

• Прочитайте кворумом Мосія 
4:14–15 і, виходячи з цих віршів, 
складіть на дошці список принципів, 
які допомагатимуть молодим чолові-
кам заснувати домівку, життя в якій 
зосереджене на Христі. Покажіть 
одне чи обидва відео, вказані в цьому 
навчальному плані. Запропонуйте 
молодим чоловікам під час перегля-
ду поставити себе на місце батьків. 
Після перегляду кожного з цих відео 
просіть, щоб молоді чоловіки обгово-
рили, яким є основне його послання 
і про які ще принципи вони дізнали-
ся, що допомагатимуть їм заснувати 
домівку, життя в якій зосереджене 
на Христі. Ви можете дописати 
ці принципи до списку на дошці. 
Попросіть їх навести приклади з 
дотримання цих принципів в їхній 
сім’ї чи інших сім’ях.

• Попросіть когось із молодих 
чоловіків прочитати Учення і Завіти 
88:119 і написати на дошці принци-
пи праведної домівки. Запропонуй-
те молодим чоловікам вибрати один 
з цих принципів і розказати, як, на 
їхню думку, можна його дотримува-
тися в праведній домівці. Попросіть 
їх навести побачені ними приклади. 
Що можуть молоді чоловіки роби-
ти, аби встановити ці принципи у 
своїх теперішніх і у своїх майбутніх 
домівках. Під час цього обговорення 
попросіть молодих чоловіків прочи-
тати розділ, що називається “Будь 
ласка, допоможіть моєму чоловікові 
зрозуміти”, з виступу старійшини 
Девіда А. Беднара “Сили небес”. 
Спитайте молодих чоловіків, що, на 
їхню думку, означає бути провідни-
ком священства в себе вдома.

Підказка для вчителя

“Обговорення в малень-
ких групах може вмить 
залучити тих, хто, зда-
валося, втрачав інтерес і 
переставав зосереджува-
тися” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 72). 
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Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив Своїм 
учням запитання, які 
викликали в них серйозні 
роздуми і сильні почуття. 
Він довіряв їм і готував їх. 
Подумайте, як ви може-
те допомогти молодим 
чоловікам зрозуміти важ-
ливість виховання правед-
них нащадків і підготовку 
до заснування домівки, 
життя в якій зосереджене 
на Христі.

• Запропонуйте молодим чоло-
вікам згадати приклади батьків у 
Книзі Мормона, які мали вплив на 
свою сім’ю (деякі приклади див. в 
уривках з Писань, запропонованих 
у цьому навчальному плані). Попро-
сіть молодих чоловіків назвати ще 
кілька рис їхніх батьків або знайо-
мих їм батьків, яких би їм хотілося 
набути. Якою є роль батьків у побу-
дові Божого царства? Що робили ці 
батьки, аби мати позитивний вплив 
на своїх дітей? Що можуть робити 
молоді чоловіки, аби наслідувати 
їхній приклад?

• Попросіть молодих чоловіків 
написати на дошці свою кращу 
пораду парі, яка має невдовзі побра-
тися. Розділіть виступ президента 
Генрі Б. Айрінга “Моїм онукам” на 
розділи і дайте молодим чоловікам 
прочитати частини виступу. Попро-
сіть їх додавати до переліку на 

дошці нові пункти, які вони будуть 
знаходити у виступі президента 
Айрінга, й обговорити, що вони 
можуть зробити зараз, аби підготу-
ватися заснувати домівку, життя в 
якій зосереджене на Христі.

• Поділіть кворум на групи і роз-
діліть між цими групами виступ 
старійшини Річарда Г. Скотта 
“Заради миру вдома”. Попросіть, 
щоб групи опрацювали свої розділи 
з цього виступу і знайшли опис чи 
характеристику домівки, життя в 
якій зосереджене на Христі. Запро-
понуйте їм поділитися знайденим, 
намалювавши, на що схожа домівка, 
життя в якій зосереджене на Христі. 
Що можуть робити молоді чолові-
ки, аби допомогти своїм сім’ям мати 
домівку, більш схожу на ту, в якій 
життя зосереджене на Христі? Як 
вони можуть готуватися, щоб в май-
бутньому створити таку домівку?

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Вони розуміють, як заснувати домівку, життя в якій зосереджене на Христі? 
Що вони відчувають або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові 
запитання? Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Розказати, що він робить, аби підго-
туватися до створення домівки, життя 
в якій зосереджується на Христі.

• Попросити членів кворуму роби-
ти щось з того, що зміцнює їхню 
домівку.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Генрі Б. Айрінга, “Моїм онукам”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2013

Небесний Батько кожного з нас створив унікаль-
ним. Немає двох людей, які б мали однаковий 
досвід. Немає двох однакових сімей. Тож не див-
но, що важко дати пораду стосовно того, як досяг-
нути щастя в сімейному житті. Однак люблячий 
Небесний Батько вказав шлях до щастя, який 
однаково підходить для всіх Його дітей. Якими 
б не були наші особисті якості та яким би не був 
наш досвід, існує лише один план спасіння. Він 
полягає в тому, щоб виконувати всі заповіді Бога.

На всіх нас, включаючи онуків, які збираються 
укладати шлюб, поширюється одна універсальна 
заповідь, яка допоможе подолати труднощі та ске-
рує до розуміння основ щасливого сімейного жит-
тя. Вона стосується всіх взаємин, незалежно від 
обставин. Її можна знайти в Писаннях і у вченнях 
пророків у наші дні. Ось біблійне формулювання 
Господньої поради всім тим, хто хоче жити вічно 
і мати щастя та любов:

“І спитався один із них, учитель Закону, Його 
випробовуючи й кажучи:

“Учителю, котра заповідь найбільша в Законі?”

Він же промовив йому: “Люби Господа Бога свого 
всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією 
своєю думкою”.

Це найбільша й найперша заповідь.

А друга однакова з нею: “Люби свого ближнього, 
як самого себе”.

На двох оцих заповідях увесь закон і пророки 
стоять” [Матвій 22:35–40].

Завдяки цьому простому висловлюванню неважко 
підсумувати все, що я зрозумів стосовно рішень, 
які ведуть до щастя в сім’ї. Я почну із запитання: 
“Які рішення допомогли мені полюбити Господа 
всім серцем і душею і всім своїм розумом?” Для 
мене це був вибір опинитися там, де я відчував 
радість прощення завдяки Господній Спокуті.

Уривок з “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 
жовт. 2010, с. 129

Сім’ю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком 
і жінкою є невід’ємною частиною Його вічного 
плану. Діти мають право народжуватися в лоні 
шлюбу і виховуватися батьком і матір’ю, які з 
цілковитою вірністю шанують шлюбні обітниці. 
Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, 
коли воно засновано на вченнях Господа Ісуса 
Христа. Щасливі шлюби й сім’ї засновуються й 
зберігаються на принципах віри, молитви, пока-
яння, прощення, поваги, любові, співчуття, праці, 
а також здорового відпочинку. За божественним 
задумом, батько має головувати над своєю сім’єю 
в любові й праведності; він відповідає за забез-
печення своєї сім’ї всім необхідним та її захист. 
Мати в першу чергу відповідальна за виховання 
їхніх дітей. Як рівноправні партнери, матері й 
батьки зобов’язані допомагати одне одному у 
виконанні цих священних обов’язків. Недієздат-
ність, смерть чи інші обставини можуть виклика-
ти необхідність індивідуальної адаптації. Близькі 
родичі мають надавати підтримку, якщо в цьому 
виникатиме необхідність.
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу допомагати 
новим членам Церкви?
Для багатьох людей стати членом Церкви може бути нелегкою справою. 
Можливо, їм доведеться залишити старих друзів і почати жити по- новому. 
Кожному новому члену Церкви потрібні дружба, обов’язок і насичення 
“добрим словом Бога” (Мороній 6:4). Ми можемо допомагати новим чле-
нам Церкви, якщо стаємо для них друзями, служимо разом з ними і ділимо-
ся з ними своїми свідченнями. 

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Чим, за відчу-
тим натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Лука 22:32; Римлянам 15:1–2; Моро-
ній 6:4–5; УЗ 81:5; 108:7 (Зміцнення 
святих)

Ніл Ф. Мерріотт, “Що ж ми маємо 
робити?”, Ensign або Ліягона, трав. 
2016, cc. 10–12

Ніл Л. Андерсен, “Хто прийме їх, 
приймає Мене”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2016, cc. 49–52

“Друзі”, Заради зміцнення молоді 
(2011), сс. 16–17

Відео: “Місіонерська робота і утри-
мання: Джорджіа Ілайяс” “Допомо-
жіть новим членам Церкви подати 
імена до храму”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Що ви зробили для 
зміцнення нових членів 
Церкви? Як інші допома-
гали вам після того, як ви 
охристилися?

Чи є серед молодих чоло-
віків у вашому кворумі 
нові члени Церкви? Як 
вони пристосовували-
ся, щоб бути членами 
Церкви? Як інші молоді 
чоловіки допомагали їм?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Розділіть молодих чоловіків для 
роботи в парах і дайте їм кілька хви-
лин, щоб поділитися тим, що вони 
запам’ятали з уроку минулого тиж-
ня. Попросіть одну пару поділитися 
тим, що вони запам’ятали, з класом.

• Запропонуйте молодим чолові-
кам описати деякі з почуттів, які 
виникають при нових враженнях, 

наприклад: перший день в класі, 
приєднання до клубу чи коман-
ди або початок роботи на новому 
місці. Попросіть їх обговорити, як 
ці почуття можуть нагадувати ті, 
що відчувають нові члени Церкви. 
Запропонуйте їм поділитися власним 
досвідом, який вони мали самі як нові 
члени Церкви або який вони мали з 
іншими новими членами Церкви.

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ допоможе членам кворуму дізнатися, як вони 
можуть допомогти зміцнювати нових членів Церкви. Керуючись підказками 
Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для членів 
вашого кворуму:

• Запропонуйте молодим чоловікам 
уявити або пригадати члена Цер-
кви, який простягає руку допомоги 
новонаверненим, які, можливо, 
мають інші життєві обставини, ніж 
той член Церкви. Молоді чоловіки 
можуть на дошці написати перелік 
того, що цей член Церкви може 
робити або не робити, аби ці ново-
навернені відчували, що їм раді. Ста-
рійшина Ніл Л. Андерсен у виступі 
“Хто прийме їх, приймає Мене” 
розповів кілька історій про людей, 
які простягали руку новим членам 
Церкви. А сестра Ніл Ф. Маріотт у 
виступі “Що ж ми маємо робити?” 
розповіла, як її радо прийняла як 
нового члена Церкви нерідна бабуся 
її чоловіка. Чого молоді чоловіки 
можуть навчитися з цих історій та 
додати до свого переліку? 

• Напишіть на дошці посилання на 
Писання (наприклад, ті, які вказа-
ні в цьому навчальному плані), що 
стосуються нашої відповідальності 
зміцнювати інших святих. Попросіть 
кожного молодого чоловіка про-
читати один із вказаних уривків і 
подумати, як написане там можна 
застосувати до нових членів Церкви. 
Запропонуйте їм стисло написати 
на дошці зміст їхнього уривку і 
назвати принцип, про який в ньому 
сказано. Запитайте молодих чолові-
ків, чому важливо зміцнювати нових 
членів Церкви.

• Запропонуйте молодим чолові-
кам подивитися відео “Місіонерська 
робота і утримання: Джорджіа 
Ілайяс” та знайти, що робили в 
новому приході Джорджії, аби 

Підказка для вчителя

“До уроку призначте 
одного або двох учнів 
уважно слухати і підго-
туватися, щоб зробити 
висновки з якоїсь важ-
ливої частини уроку або 
з усього уроку” (Навча-
ти—немає покликання 
величнішого [2000], с. 94).
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допомогти їй після хрищення бути 
сильною в євангелії. Що ще вони діз-
налися з історії про Джорджію, що 
допомогло б їм зміцнювати нових 
членів Церкви? Попросіть молодих 
чоловіків подумати про нових чле-
нів Церкви в їхньому приході. Які 
у них можуть бути запитання? Як 
члени кворуму можуть допомогти 
їм? Під час цього обговорення ви 
можете подивитися відео “Допомо-
жіть новим членам Церкви подати 
імена до храму” та обговорити його.

• Запропонуйте молодим чоловікам 
прочитати розділ “Друзі” у брошу-
рі Заради зміцнення молоді і знайти 
відповідь на таке запитання: “Що 
означає бути справжнім другом?” 

Попросіть їх поділитися тим, про 
що вони дізналися, і розказати про 
ситуацію, коли хтось виявився для 
них справжнім другом. Чому для 
нас особливо важливо бути хоро-
шими друзями для нових членів 
Церкви? Попросіть молодих чоло-
віків скласти список знайомих їм 
нових членів Церкви і обговорити, 
як вони можуть застосувати пораду 
з брошури Заради зміцнення молоді, 
щоб подружитися з ними.

• Попросіть кворум виконати одну 
з вказаних далі навчальних вправ з 
посібника Проповідуйте Мою єван-
гелію, с. 227: другу вправу з “Особи-
стого навчання” або третю вправу з 
“Навчання з напарником”.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Вони розуміють, як допомагати у зміцненні нових членів Церкви? Що вони від-
чувають або якими є їхні враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? 
Чи варто було б приділити цьому вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Поділитися своїм свідченням сто-
совно важливості дружби з новими 
членами Церкви.

• Запропонувати молодим чолові-
кам поставити собі за особисту мету 

подружитися з новими членами 
Церкви і записати цю мету у своїх 
путівниках Обов’язок перед Богом 
(див. “Запрошуй всіх прийти до 
Христа”, сс. 28–29, 52–53 або 76–77).

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель знаходив наго-
ди для Своїх учнів, щоб 
навчати їх через перекон-
ливий досвід. Явившись 
нефійцям, Він запросив їх 
по одному підходити до 
Нього, щоб вони могли 
побачити, торкнутися і 
пізнати Його самі. Навча-
ючи молодих чоловіків, 
пропонуйте їм знаходити 
шляхи, щоб подружитися 
з новими членами Церкви, 
служити їм, ділитися з 
ними своїми свідченнями.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Ніл Ф. Мерріотт “Що ж ми має-
мо робити?” Ensign або Ліягона, трав. 2016, с. 10

Коли я народилася, мої батьки посадили у дворі 
магнолію, щоб у нас були квіти магнолії на моєму 
весіллі, яке проводилося б в протестантській 
церкві моїх предків. Проте в день мого весілля ні 
моїх батьків, ні магнолій не було біля мене, тому 
що, будучи наверненим членом Церкви лише рік, 
я поїхала до Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, щоб отри-
мати храмовий ендаумент та запечататися з моїм 
нареченим Девідом.

Коли я залишила Луїзіану і наближалася до Юти, 
почуття безпритульності охопило мене. Перед 
весіллям я буду знаходитися у нерідної бабусі 
Девіда, яку всі з любов’ю звали тіткою Керол.

Я, незнайомка в Юті, збиралася пожити в чужому 
домі перед тим, як запечататися—на вічність—з 
сім’єю, яку ледве знала. (Добре, що я любила свого 
майбутнього чоловіка та довіряла йому і Господу!)

Коли я стояла біля вхідних дверей будинку тітки 
Керол, я хотіла кудись сховатися. Двері відчини-
лися—я стояла там наче переляканий кролик, а 
тітка Керол без слів простягнула до мене руки і 
обійняла мене. Вона, яка не мала власних дітей, 
знала—її турботливе серце знало, що мені треба 
було місце, де я була б своя. О, яким заспокійли-
вим і приємним був той момент! Моє серце розта-
нуло, і до мене прийшло відчуття, що я опинилася 
в духовно безпечному місці.

Виявити любов—це значить знайти місце для 
когось у своєму житті, як це зробила для мене 
тітка Керол.
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу допомогти моїм 
малоактивним друзям 
повернутися до Церкви
Частиною нашого обов’язку як носіїв священства є простягти руку допомо-
ги членам кворуму та друзям, які не відвідують церкву. Президент Монсон 
часто закликав нас “йти спасати” (“До спасіння”, Ensign або Ліягона, лип. 
2001, с. 57). Ми можемо допомагати своїм менш активним друзям, роблячи 
все, щоб вони відчували нашу щиру любов і турботу, та ділячись з ними 
нашими свідченнями—словом і ділом—та залучаючи їх до наших заходів.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші джерела. Чим, за відчутим 
натхненням, вам слід поділитися з молодими чоловіками?

Лука 15 (Притчі про загублену вівцю, 
загублену драхму та блудного сина)

Алма 31:34- - 35; УЗ 18:10, 14- - 16 
(Великою є цінність душі)

УЗ 20:46- - 47, 53- - 55 (Обов’язки в 
Аароновому священстві)

Meрвін Б. Арнольд, “На поря-
тунок: Ми можемо це зроби-
ти”, Ensign або Ліягона, трав. 2016, 
сс. 53–55

Томас С. Монсон, “Бачити інших 
такими, якими вони можуть стати”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2012, сс. 68- - 71

Дітер Ф. Ухтдорф, “Приєднуйтеся 
до нас”, Ensign або Ліягона, лист. 
2013, сс. 21- - 24

Відео: “Ми- - - брати”, “Допоможіть 
іншим повернутися до Церкви”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Який у вас є досвід 
допомоги малоактивним? 
Чого вас навчив цей дос-
від, що могло б допомог-
ти молодим чоловікам в 
їхніх зусиллях простягти 
руку допомоги своїм 
малоактивним друзям?

Хто з членів кворуму не 
відвідує збори регулярно? 
Що членам кворуму про 
них відомо? Як ви можете 
надихати членів кворуму 
спілкуватися з ними?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть молодих чоловіків зві-
тувати, що вони зробили для вико-
нання якогось із завдань, отриманих 
на уроці минулого тижня.

• Покажіть відео із запропонова-
них у цьому навчальному плані або 
поділіться досвідом, коли ви допо-

магали малоактивному другові або 
члену сім’ї повернутися до Церкви. 
Попросіть молодих чоловіків про-
читати Алма 31:34- - 35 та УЗ 18:10, 
14- - 16. Чого ці уривки і цей досвід 
навчають про те, що Небесний Бать-
ко відчуває до Своїх дітей?

Навчайтеся разом

Кожна із наведених далі вправ може допомогти членам кворуму дізнатися, 
як вони можуть допомогти зміцнити своїх малоактивних друзів. Керуючись 
підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими 
для членів вашого кворуму:

• Попросіть молодих чоловіків 
згадати момент, коли вони загубили 
щось цінне. Що вони намагалися 
зробити, аби знайти цю річ? При-
значте кожного члена кворуму про-
читати одну з трьох притч в Лука 
15. Попросіть їх переказати притчі 
своїми словами і поділитися фразою 
з притч, яка підсумовує те, чого 
навчав Спаситель. Що дізнаються 
молоді чоловіки з дій пастуха, жінки 
і батька з цих притч? Як молоді 
чоловіки можуть наслідувати їхній 
приклад, намагаючись допомогти 
комусь “загубленому” з їхнього кво-
руму? Попросіть молодих чоловіків 
поділитися якимось досвідом друзів 
або членів сім’ї, які повернулися до 
Церкви після періоду малоактивно-
сті.

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати Учення і Завіти 18:10- - 13 і 
попросіть їх поділитися варіантами 

закінчення цього речення: “Цінність 
душ є великою в очах Бога, оскільки 
... ”. Попросіть молодих чоловіків 
дослідити Учення і Завіти 20:46- - 47, 
53- - 55 і перелічити на дошці слова 
або фрази, які описують їхні обов’яз-
ки у священстві. Які з цих слів опи-
сують способи, якими ми можемо 
допомагати малоактивним членам 
кворуму? Попросіть президента 
кворуму вести обговорення про те, 
що можуть робити молоді чоловіки, 
аби підтримувати зв’язок з малоак-
тивним членом кворуму.

• Заздалегідь попросіть одного з 
членів кворуму прочитати виступ 
старійшини Мервіна Б. Арнольда 
“На порятунок: Ми можемо це 
зробити”. Попросіть його підготу-
вати одну- дві історії з цього висту-
пу, які його вразили. Попросіть 
молодих чоловіків обговорити, як 
ці історії  можуть стосуватися їх як 

Підказка для вчителя

“Слухання є виразом 
любові. Часто це вимагає 
певної жертви. Коли ми 
по- справжньому слу-
хаємо інших, то часто 
відмовляємо собі сказати 
те, що хотіли б, аби дати 
можливість висловитися 
цим людям” (Навчати- - - 
немає покликання величні-
шого [2000], 66).
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кворуму. Кого вони знають, хто не 
відвідує Церкву? Як вони можуть 
працювати разом усім кворумом 
аби допомогти тій людині набли-
жатися до Спасителя? Ви також 
можете попросити молодих чолові-
ків знайти чотири головні принци-
пи у виступі старійшини Арнольда. 
Чи знають вони людей, які є взірцем 
цих принципів? Що вони можуть 
робити, аби бути як ці люди?

• Напишіть на дошці деякі при-
чини, які називають люди, щоб не 
приходити до Церкви, наприклад: 
“У мене є сумніви щодо вчень Цер-
кви”, “Я не вписуюсь у коло членів 
Церкви”, “Не думаю, що я зможу 
дотримуватися норм Церкви”, “Я 
знаю члена Церкви, який є лицемі-
ром” і так далі. Попросіть молодих 

чоловіків знайти відповіді президен-
та Дітера Ф. Ухтдорфа на ці відмов-
ки у його виступі “Приєднуйтеся 
до нас”. Дайте молодим чоловікам 
можливість розіграти сценку, де б 
вони відповіли другові, який висло-
вив би таке занепокоєння.

• Попросіть, щоб кожний молодий 
чоловік прочитав одну з історій 
у виступі Президента Томаса С. 
Монсона “Бачити інших такими, 
якими вони можуть стати”, а потім 
попросіть, щоб вони розказали, 
чого навчає їх ця історія про те, як 
допомогти нашим малоактивним 
друзям повернутися до Церкви. 
Запропонуйте кворуму обговорити, 
як вони можуть застосувати пораду 
Президента Монсона.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Чи розуміють вони, як допомогти зміцнити своїх малоактивних друзів? Які 
вони мають почуття або враження? Чи виникли у них якісь нові запитання? 
Чи потрібно приділити більше часу для вивчення цього вчення?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Порадитися з кворумом стосовно 
конкретних способів, щоб запро-
сити малоактивних членів Церкви 
відвідувати церкву та спільні заходи.

• Закликати молодих чоловіків 
звʼязатися з малоактивними члена-
ми Церкви і звітувати про зроблене 
наступного тижня.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель любив Своїх 
послідовників, молився за 
них і постійно їм служив. 
Хто у вашому кворумі 
потребує більшої уваги, 
любові і молитов? Що 
ви можете зробити, аби 
зв’язатися з ними?
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Томаса С. Монсона “Бачити 
інших такими, якими вони можуть стати”, 
Ensign або Ліягона, лист. 2012, сс. 68- - 69

Існує безліч людей, які в цей час мають слабкі 
свідчення, або зовсім їх не мають, і які здобули б 
свідчення, якби ми захотіли прикласти зусилля та 
поділитися з ними нашим свідченням і допомогти 
їм змінитися. У деяких випадках ми можемо дати 
поштовх для зміни. В першу чергу я говорю про 
членів Церкви, які зараз не є цілком наверненими 
до євангелії.

Багато років тому під час територіальної конфе-
ренції, яка проводилася в місті Гельсінкі, Фін-
ляндія, я почув сильне, незабутнє й мотивуюче 
послання, проголошене під час сесії для матерів і 
дочок. Я не забув те послання, хоча минуло вже 
близько 40 років з тих пір, як я почув його. Серед 
усіх, проголошених сестрою істин, вона сказала, 
що жінці потрібно чути, що вона вродлива. Їй 
потрібно казати, що її цінують. Їй треба говорити 
про її значущість.

Брати, я знаю, що в цьому чоловіки дуже схожі 
на жінок. Нам потрібно знати, що ми чогось 
варті, що ми здібні й потрібні. Потрібно, щоб 
нам давали шанс послужити. Ми з молитвою 
можемо шукати можливості торкнутися сердець 
тих членів Церкви, які стали малоактивними 
або залишаються пасивними і не беруть на себе 
ніяких зобов’язань. Якщо ми запропонуємо їм 
можливість послужити в чомусь, це якраз і може 
стати для них потрібним поштовхом для повер-
нення до повної активності. Однак ті провідники, 
які можуть допомогти в цьому, іноді неохоче 
це роблять. Нам потрібно пам’ятати, що люди 
можуть мінятися. Вони можуть позбавлятися 
поганих звичок. Вони можуть каятися в гріхах. 
Вони можуть гідно носити священство. І вони 

можуть старанно служити Господу. Дозвольте 
мені навести кілька прикладів.

Коли мене тільки покликали членом Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, я мав нагоду супроводжувати 
президента Н. Елдона Теннера, радника Президен-
та Девіда О. Мак- Кея, під час конференції колу в 
Альберті, Канада.  Під час зборів президент колу 
зачитав імена чотирьох братів, які підготували-
ся до висвячення у старійшини. То були знайомі 
президенту Теннеру чоловіки, бо певний час він 
проживав у тій території. Але президент Теннер 
знав і пам’ятав їх такими, якими вони колись були, 
і не знав, що вони змінили своє життя і повною 
мірою підготувалися бути старійшинами.

Президент колу зачитав ім’я першого чоловіка 
і попросив його підвестися. Президент Теннер 
прошепотів мені: “Подивись на нього. Ніколи не 
думав, що у нього вийде”. Президент колу назвав 
ім’я другого чоловіка і той підвівся. Президент 
Теннер знову штовхнув мене ліктем і висловив 
своє здивування. Те саме повторилося з усіма 
чотирма братами.

Після зборів ми з президентом Теннером мали 
можливість привітати цих чотирьох братів. Вони 
продемонстрували, що люди можуть мінятися.

Протягом 40- х і 50- х років минулого сторіччя, 
американський тюремний наглядач, Клінтон 
Даффі, став відомий тим, що намагався перевихо-
вувати чоловіків у в’язниці, в якій працював. Один 
критик сказав на це: “Ви маєте знати, що леопар-
ди своїх плям змінити не можуть!”

На що наглядач Даффі відповів: “Вам потрібно 
знати, що я не працюю з леопардами. Я працюю з 
людьми, а люди міняються щодня” [in Bill Sands, 
The Seventh Step (1967), 9].
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Що означає Сіон?
Господь наказує нам: “Прагніть розпочати й зміцнити справу Сіону” (УЗ 
6:6). Сіон—це Господній народ, який є одного серця й одного розуму та живе 
разом у праведності. Ми можемо встановлювати Сіон, створюючи єдність і 
зміцнюючи духовну силу в наших домівках, приходах чи філіях та громадах.

Підготуйтеся духовно

З молитвою опрацюйте ці уривки з Писань та інші матеріали. Що надихати-
ме молодих чоловіків будувати Сіон?

Мосія 18:21; УЗ 38:27 (Нам слід праг-
нути єдності)

4 Нефій 1:1–18 (Нефійці і ламанійці 
живуть разом, як в Сіоні)

УЗ 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (Прагніть зміц-
нювати справу Сіону)

УЗ 97:21; Мойсей 7:18 (Що таке 
Сіон?)

Генрі Б. Айрінг “Скріпивши серця 
у єдності”, Ensign або Ліягона, лист. 
2008, сс. 68–71

Д. Тодд Крістофферсон, “Прийдіть у 
Сіон”, Ensign або Ліягона, лист. 2008, 
сс. 37–40

“Сіон”, Стійкі у вірі (2005), сс. 137–138

Відео: “Ноги Дейтона”, “Ділитися 
світлом Христа”

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
веде збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад щодо 
справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путівника 
Обов’язок перед Богом) і запрошує порадника або іншого члена кворуму про-
вести євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів 
президентства порядок денний зборів кворуму.

Як ви намагаєтесь жити 
за принципами Сіону 
у своєму житті та своїй 
сім’ї? Коли ви відчували 
дух єдності у приході або 
у вашій сім’ї?

Чи згуртовані молоді 
чоловіки у вашому кво-
румі? Що вони можуть 
робити для встановлення 
Сіону? Які перешкоди 
можуть чекати на них?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня:

• Попросіть, щоб кожний член кво-
руму закінчив таке речення: “Те, що 
ми вивчали минулого тижня, було 
важливим для мене тому, що …”

• Напишіть на дошці слово Сіон і 
попросіть молодих чоловіків скласти 

список слів, що приходять їм на думку, 
коли вони думають про Сіон. Попро-
сіть їх прочитати сс. 137–138 з довідни-
ка Стійкі у вірі, щоб продовжити їхній 
список. Яку роль відіграємо ми, носії 
священства, у побудові Сіону?

Навчайтеся разом

Кожна із вправ, наведених далі, допоможе членам кворуму дізнатися про Сіон. 
Керуючись підказками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найко-
риснішими для членів вашого кворуму:

• Прочитайте разом Мойсей 
7:18–19 і знайдіть ще одну назву 
Сіону. Попросіть молодих чоловіків 
уявити, на що могло бути схоже 
Місто Святості. Чим би воно відріз-
нялося від світу, в якому ми живе-
мо тепер? Попросіть їх скласти на 
дошці список того, чого не існувало 
б в Місті Святості, і того, що існу-
вало б у Місті Святості. Нехай вони 
прочитають 4 Нефій 1:1–18 і знай-
дуть, що можна було б додати до 
їхніх списків. Що нам треба змінити 
в собі особисто, щоб будувати Сіон? 
Що саме можуть робити молоді 
чоловіки для побудови Сіону у своїх 
сім’ях? у своєму кворумі?

• Попросіть молодих чоловіків про-
читати Учення і Завіти 6:6; 11:6; 12:6 
і 14:6 і знайти спільну для них фразу. 
Що, на думку, молодих чоловіків, 
означає зміцнити справу Сіону? 
Покажіть одне з відео, запропоно-
ваних в цьому навчальному плані, 

і попросіть членів кворуму знайти, 
як саме молоді чоловіки в цих відео 
прагнуть просувати й зміцнювати 
справу Сіону. Що у ставленні та 
бажаннях цих молодих чоловіків вра-
зило їх? Як вони можуть наслідувати 
приклад тих молодих чоловіків, щоб 
допомогти у встановленні Сіону?

• Кворумом прочитайте перші 
п’ять абзаців з виступу старійшини 
Д. Тодда Крістофферсона “Прийдіть 
у Сіон” і знайдіть відповіді на запи-
тання: “Що означає вийти з Вави-
лона і прийти у Сіон?” Розділіть 
кворум на три групи і призначте 
кожній з них прочитати розділи 
“Єдність”, “Святість” або “Турбота 
про бідних” з цього виступу. Нехай 
вони обговорять у своїх групах, як 
вони можуть застосувати ці принци-
пи, щоб побудувати Сіон у своєму 
кворумі та у своїй сім’ї. Попросіть їх 
розказати те, що вони обговорили, 
решті кворуму.

Підказка для вчителя

“Ми не повинні циту-
вати висловлювання 
церковних провідників, 
не вказуючи на джерело 
цього цитування. Цитую-
чи Писання, ми повинні 
бути впевненими, що 
використовуємо їх відпо-
відно до їхнього контек-
сту” (Навчати—немає 
покликання величнішого 
[2000], с. 53).



347

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель готував Себе 
до навчання, проводячи 
на самоті час в молитві й 
пості і шукаючи проводу 
Свого Батька. Як ви буде-
те наслідувати приклад 
Спасителя, готуючись 
навчати молодих чоло-
віків про встановлення 
Сіону в їхніх домівках, 
кворумі та громадах?

• Розділіть кворум на дві групи. 
Нехай одна група прочитає й 
обговорить Мосія 18:21 і Учення і 
Завіти 38:27, а інша—Учення і Завіти 
97:21 і Мойсей 7:18. Попросіть групи 
спланувати проведення уроку з 
використанням якогось предмета, 
щоб навчати решту класу тому, про 
що вони дізналися з призначених 
їм уривків з Писань (якщо потріб-
на допомога, розгляньте з ними 
підрозділ “Застосування порів-
нянь і предметів на уроках” на сс. 
164—166 посібника Навчати—немає 
покликання величнішого). Запро-
понуйте їм поділитися між собою 
їхніми ідеями. Які благословення 
приносить єдність в сім’ї, кворумі, в 
приході чи філії?

• Прочитайте кворумом УЗ 38:27. 
Чому Господь хоче, щоб ми були 

одним? Розділіть між молодими 
чоловіками частини з виступу 
президента Генрі Б. Айрінга “Скрі-
пивши серця у єдності” і попросіть 
їх знайти принципи, які, як навчає 
президент Айрінг, допоможуть нам 
досягнути більшої єдності в наших 
сім’ях і кворумі. Попросіть моло-
дих чоловіків написати на дошці 
принципи, які вони знайшли. Які 
перешкоди заважають молодим 
чоловікам досягнути єдності? Як 
вони можуть долати ці перешко-
ди? Закличте молодих чоловіків 
поставити собі особисті цілі—засто-
совувати один з цих принципів, 
щоб зміцнити єдність в їхніх сім’ях. 
Попрацюйте разом, щоб поставити 
таку ж ціль для кворуму—досягнути 
більшої єдності.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони дізналися сьогодні. 
Вони розуміють, що таке Сіон? Що вони відчувають, або якими є їхні вражен-
ня? Чи виникли у них якісь нові запитання? Чи варто було б приділити цьому 
вченню більше часу?

Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх. Він може:

• Запросити кворум подружитися з 
кимось, хто не відчуває себе прийня-
тим у своєму кворумі чи колі друзів.

• Поділитися своїми почуттями 
стосовно Сіону та важливості єдно-
сті у кворумі.
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ГРУДЕНЬ: ПОБУДОВА ЦАРСТВА БОЖОГО В ОСТАННІ ДНІ

Дивіться додаток 
щодо інших ідей для 
вивчення і навчання.

Як я можу брати активну 
участь у прискоренні 
Господньої роботи?
Ми живемо в останні дні, коли Господь виконує Своє обіцяння: “Ось, Я при-
скорю Мою роботу в належний час” (УЗ 88:73). У цій роботі носії Аароно-
вого священства відіграють важливу роль. Ми можемо брати в ній участь, 
якщо запрошуємо всіх прийти до Христа, ділячись євангелією, служимо 
так, як служив би Христос, з гідністю виконуємо обряди священства, зміц-
нюємо нових членів Церкви, рятуємо малоактивних та виконуємо спаси-
тельні обряди за померлих.

Підготуйтеся духовно

Які уривки з Писань та інші матеріали надихнуть молодих чоловіків брати 
участь у прискоренні Господньої роботи?

Ісая 11:9; 1 Нефій 13:37; 14:14 (Про-
роцтва про Господню роботу)

Мосія 28:1- - 3 (Сини Мосії бажали 
проповідувати євангелію)

Мойсей 1:39 (Бог описує Свою 
роботу)

УЗ 20:46- 60 (Обов’язки носіїв Ааро-
нового священства)

УЗ 138:56 (Вірні Божі діти були 
підготовлені у доземному існуванні 

для роботи у Господньому вино-
граднику)

Томас С. Монсон, “Готові й гідні 
служити”, Ensign або Ліягона, трав. 
2012, сс. 66–69

Дітер Ф. Ухтдорф, “А чи не про-
спите ви Відновлення?”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2014, сс. 58- - 62

С. Гіффорд Нельсон, “Прискорення 
роботи за планом Господа!”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2013, сс. 33- - 35

Нехай керують молоді чоловіки

Член президентства кворуму (або помічник єпископа у кворумі священиків) 
проводить збори кворуму. Він скеровує молодих чоловіків під час їхніх нарад 
щодо справ кворуму, навчає їхнім обов’язкам у священстві (з Писань і з путів-
ника Обов'язок перед Богом), заохочує їх ділитися досвідом виконання їхнього 
обов’язку перед Богом і запрошує порадника або іншого члена кворуму провести 
євангельський урок. Він може підготуватися, заповнивши під час зборів прези-
дентства порядок денний зборів кворуму.

Коли ви були свідками 
того, що Господь приско-
рює Свою роботу в наші 
дні? Яким би досвідом 
ви поділилися, що надих-
нуло б молодих людей 
активно брати участь у 
цій роботі?

Які таланти і дари ви 
помічаєте в молодих 
чоловіках, що дозволили 
б їм бути особливо дієви-
ми у просуванні Господ-
ньої роботи? Що вони 
вже роблять для участі в 
цій роботі?
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Почніть процес навчання

Оберіть одну з цих ідей або використайте власну, щоб зробити огляд уроку з 
минулого тижня і розпочати урок цього тижня: 

• Запрошуйте молодих чоловіків 
розказувати й свідчити про досвід, 
якого вони набули, застосовуючи 
вивчене на уроці минулого тижня, а 
також навчати з нього.

• На дошці напишіть: Що таке 
Господня робота? Попросіть членів 
кворуму підійти до дошки й написа-
ти можливі відповіді на це запитан-
ня. Запропонуйте їм дописувати до 
цього переліку те, що вони будуть 
дізнаватися протягом цього уроку.

Навчайтеся разом

Кожна з наведених далі вправ допоможе молодим чоловікам з'ясувати, як вони 
можуть брати участь у роботі Господа, яку Він прискорює. Керуючись під-
казками Духа, виберіть одну або кілька вправ, які будуть найкориснішими для 
вашого класу:

• Напишіть на дошці слово при-
скорювати і попросіть когось 
прочитати Учення і Завіти 88:73. 
Запропонуйте кворуму обговори-
ти, що означає щось прискорювати 
(якщо необхідно, вони можуть поди-
витися значення цього слова у слов-
нику). Запитайте молодих чоловіків, 
чому вони вважають, що Господню 
роботу слід прискорити в наші дні. 
Запропонуйте їм пошукати відповіді 
на це запитання в уривках з Писань, 
які вказані в цьому навчальному 
плані, або в інших уривках з Писань, 
про які вони можуть згадати.

• Запропонуйте молодим чоло-
вікам проглянути один з виступів 
на конференції, вказаних у цьому 

навчальному плані, знаходячи дум-
ки, що надихають їх до більш повної 
участі в Господній роботі. Попро-
сіть їх поділитися тими думками і 
пояснити, чому вони знаходять їх 
надихаючими.

• Кворумом прочитайте, як описує 
плани гри старійшина С. Гіффорд 
Нельсон у своєму виступі “Приско-
рення роботи за планом Господа!” 
Запропонуйте президенту кворуму 
провести обговорення “плану гри” 
у кворумі, щоб більш повно брати 
участь в деяких аспектах Господньої 
роботи, наприклад: ділитися єван-
гелією, рятувати когось із членів 
кворуму або виконувати храмову і 
сімейно- історичну роботу.

Попросіть молодих чоловіків поділитися тим, про що вони сьогодні дізналися. 
Які вони мають почуття або враження? Чи розуміють вони, як можуть бра-
ти активну участь у прискоренні Господньої роботи? Чи виникли у них якісь 
нові запитання? Чи потрібно для вивчення цієї теми виділити більше часу?

Підказка для вчителя

“Ви можете показати, що 
слухаєте, виявляючи інте-
рес. Ви можете дивитися 
на того, хто говорить, а не 
в матеріали свого уроку чи 
ще на щось у кімнаті. Ви 
можете підбадьорювати 
тих, хто говорить, закін-
чити його чи її думку, при 
цьому не перебиваючи їх. 
Ви можете уникати того, 
щоб квапливо переходити 
на розмови, під час яких 
даєте поради чи оцінки” 
(Навчати- - - немає покликан-
ня величнішого [2000], с. 66).
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Запрошуйте діяти

Молодий чоловік, який веде збори, завершує їх.  Він може:

• Розказати кворуму, як Господня 
робота зміцнила його свідчення і на 
які дії його надихнув цей урок.

• Попросити членів кворуму 
вибрати щось конкретне, що вони 
будуть робити- - - кворумом або 
індивідуально,- - -  аби прискорити 
Господню роботу.

Навчати, як навчав 
Спаситель

Спаситель ставив запи-
тання, які спонукали 
Його послідовників 
думати й викликали гли-
бокі почуття. Вони знали, 
що Він любив їх, і вони 
відчували себе у безпеці, 
ділячись своїми думками 
та особистими почут-
тями. Якщо ви щиро 
вислуховуєте відповіді та 
думки членів кворуму і 
виявляєте до них інтерес, 
то цим ви будете допома-
гати їм відчувати любов 
Спасителя.
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Обрані матеріали

Уривок з виступу Старійшина С. Гіффорд Нільсен, 
“Прискорення роботи за планом Господа!”, Ensign 
або Ліягона, лист. 2013

Коли я грав у американський футбол, то мислив 
категоріями ігрових комбінацій. Починаючи гру, 
ми були впевнені, що якщо наша команда підго-
тувала правильні комбінації, ми досягнемо успіху. 
Однак нещодавно я говорив про наші ігрові ком-
бінації з ЛаВелл Едвардсом, легендарним трене-
ром з УБЯ, і він сказав: “Я не переймався тим, яку 
комбінацію ви розігруєте на полі, доки команда 
грала результативно!” Як один з його квотербеків, 
я думав, що насправді все значно складніше, але, 
можливо, саме завдяки його простій філософії 
один зі стадіонів було названо на його честь.

Оскільки всі ми в Господній команді, чи є у кож-
ного з нас власна виграшна ігрова комбінація? 
Чи готові ми грати? Якщо ми, як члени Церкви, 
дійсно любимо нашу сім’ю, друзів і колег, чи не 
будемо ми прагнути поділитися з ними нашим 
свідченням про відновлену євангелію? …

Чи можу я поділитися з вами планом гри, який, 
після молитви, читання 13-го розділу путівника 
Проповідуйте Мою євангелію і обмірковування 
минулого досвіду, я відчув спонукання втілити? Я 
запрошую вас замислитися над цими трьома пунк-
тами, коли ви будете думати про власний план.

По-перше, конкретно моліться про те, щоб кож-
ного дня приводити когось ближче до Спасителя і 
Його євангелії. Ви можете робити це, дивлячись на 
всіх людей, як на синів і дочок Бога, які допомага-
ють одне одному під час їхньої подорожі додому. 
Думайте про те, що у вас з’являться нові друзі.

Друге, кожного дня моліться про місіонерів, які 
служать у вашій місцевості, та про зацікавлених 
Церквою, яких вони навчають. Для того, щоб це 
зробити, єдиний шлях—це привітати їх, поди-
витися на їхню табличку, назвати їх за прізви-
щем, потиснути їм руки та спитати їх, кого вони 
навчають. Старійшина Рассел М. Нельсон мудро 
зазначив: “До тих пір, поки ви не дізнаєтеся ім’я 
людини і не знатимете її в обличчя, Господь не 
зможе допомогти вам пізнати її серце”.

Я був присутнім під час хрищення чудової сестри, 
яка поділилася своїм свідченням. Я назавжди 
запам’ятаю її слова: “Ще ніколи так багато людей 
не молилися за мене і ще ніколи я не відчувала 
стільки любові! Я знаю, що ця робота істинна!”

Третє, запросіть когось з друзів на один із заходів 
у вашому домі або в іншому місці. Куди б ви не 
йшли або що б ви не робили, думайте над тим, 
кому може сподобатися цей захід, а тоді дослу-
хайтеся до підказок, які дає вам Дух.
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Зайдіть на lds.org/youth/learn, щоб переглянути ці ідеї он-лайн.

ДОДАТОК

Ідеї для вивчення і навчання 

Спаситель використовував Писання, щоб навчати й свідчити про Свою місію. Він 
навчав людей розмірковувати над Писаннями і використовувати їх для отриман-
ня відповідей на запитання. Він допоміг їм віднайти євангельські уроки через свій 
власний досвід і через світ навколо них, використовуючи приклади, які мали до 
них відношення. Він запросив їх стати свідками Його вчень шляхом навчання та 
свідчення іншим людям, і таким чином поглиблюючи їхнє розуміння вчення.

Частиною вашої відповідальності як учителя молоді є підготовка вправ для нав-
чання, які наслідують ті принципи, прикладом яких був Спаситель. Скористайте-
ся ідеями в цьому додатку або іншими напрямками навчання, які, на вашу думку, 
допоможуть молоді шукати слова пророків, переглянути приклади принципів, 
яким вони навчаються, та ідеї, як ділитися євангелією з іншими. Ви можете засто-
сувати ці ідеї до будь- якої теми уроку.

Коли ви плануєте, які вправи використати на уроці, пам’ятайте, що одна з ваших 
основних цілей у навчанні молоді—це заохотити їх ділитися тим, чого вони нав-
чаються. Коли ви вчите євангельським істинам, ці істини підтверджуються в їхніх 
серцях і розумах силою Святого Духа. Коли молодь ділиться євангелією з іншими, 
це також дозволяє їй зміцнити одне одного, оскільки євангельські істини, почуті від 
однолітка, іноді справляють більше враження, ніж почуті від провідника або вчителя.
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Вправи, що знайомлять з ученням 

Наступні вправи можуть:

• Допомогти молоді згадати вчення, про яке 
вони дізналися на минулому уроці та впевнитися, 
що вони його правильно розуміють.

• Ознайомити з ученням, яке буде вивчати 
молодь у класі або на зборах кворуму.

Молодь може виконувати ці вправи особисто, невеликими групами або як клас чи кворум. Пам’ятайте, 
що матимете найкращі ідеї, якщо врахуєте потреби молоді, яку навчаєте.

Допомагайте молоді звертатися 
до вчення і впевнитися, що вони 
розуміють його правильно
Діліться тим, що ви пам’ятаєте

Нехай молодь поділиться тим, що пам’ятає або 
чого навчилася завдяки урокам минулого тижня.

Пишіть вислів на дошці

Запросіть молодь написати на дошці підсумковий 
вислів того, чого вони навчилися.

Малюйте те, чого ви навчилися

Запросіть молодь намалювати те, чого вони нав-
чилися.

Що вас вразило?

Запросіть декількох молодих чоловіків або жінок 
поділитися тим, що їх вразило в уроці.

Підсумуйте одним словом або реченням

Запросіть молодь підсумувати те, чого вони нав-
чилися одним словом або реченням.

Порівнюйте з предметом або ілюстрацією

Покажіть молоді предмет або ілюстрацію і запи-
тайте, яке відношення вони мають до минулого 
уроку.

Діліться прикладами

Поділіться своїм прикладом застосування того, 
чого ви навчилися на уроці минулого тижня. 
Попросіть молодь поділитися своїми приклада-
ми. 

Ставте запитання

Поставте молоді питання, які обговорювалися на 
уроці минулого тижня.

Поділіться віршами з Писань

Запросіть молодь поділитися віршами з Писань, 
які вони пам’ятають з уроку минулого тижня. 

Навчайте того, що знаєте

Попросіть молодь навчати іншого члена класу 
або кворуму, про що вони пам’ятають стосовно 
вчення, якого навчалися минулого тижня.

Пояснюйте значення фрази

Напишіть на дошці фразу з уроку минулого тиж-
ня і попросіть молодь пояснити її.
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Познайомте молодь з ученням, яке 
вона буде вивчати у класі або на 
зборах кворуму
Знаходьте вчення у Писаннях

Запросіть молодь знайти у Писаннях вірш, який 
навчає темі уроку.

Ставте питання

Запросіть молодь відповісти на запитання стосов-
но вчення.

Заспівайте гімн

Запросіть молодь заспівати гімн, що стосується 
теми вчення.

Давайте відповідь на запитання у назві у 
уроку

На дошці в назві уроку напишіть запитання і 
попросіть молодь подумати, як вони б на нього 
відповіли.

Розіграйте сценку

Попросіть молодь розіграти сценку, де хтось 
ставить їм запитання про вчення. Як вони б від-
повіли?

Пояснюйте те, що знаєте

Попросіть учнів пояснити, що вони знають про 
вчення.

Поділяйте вчення на частини

Поділіть вчення на частини та призначте різних 
учнів пояснити значення кожної частини.

Пояснюйте, що зображено на ілюстрації або 
значення предмета

Покажіть молоді ілюстрацію або предмет, які 
пов’язані з уроком цього тижня, і попросіть їх 
пояснити їхнє значення.

Намалюйте малюнок

Запросіть молодь намалювати малюнок, який 
показує те, як вони розуміють учення, яке ви 
будете обговорювати.

Знаходьте вірші з Писань та діліться ними

Попросіть молодь знайти вірші з Писань, які 
допоможуть відповісти на запитання у назві 
уроку.

Підсумовуйте те, що ви знаєте

Запросіть молодь підсумувати кількома словами 
або фразами те, що вони знають або чого навчи-
лися завдяки вченню.

Анонімний огляд

Проведіть з молоддю короткий, анонімний огляд, 
в якому запитується про їхні почуття або досвід 
щодо цього вчення.

Контрольне опитування

Проведіть з молоддю коротке контрольне опи-
тування, щоб з’ясувати, що вони вже знають про 
вчення.

Складайте перелік слів

Попросіть молодь підшукати слова стосовно 
вчення, яке вони будуть обговорювати. Щодо 
яких слів або фраз у них є питання?
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Вправи для спільного навчання 

Наступні вправи допоможуть молоді:

• Шукати Писання і слова пророків та розмір-
ковувати над їхнім значенням.

• Розглянути приклади вчення, яке ви обгово-
рюєте.

• Ділитися з іншими своїми думками та почут-
тями щодо цього вчення.

Молодь може робити ці вправи окремо, невеликими групами або як клас чи кворум. Пам’ятайте, що 
ви матимете найкращі ідеї, якщо врахуєте потреби молоді, яку навчаєте.

Шукайте Писання та слова 
пророків й розмірковуйте над 
їхнім значенням
Шукайте відповіді на запитання

Запросіть молодь шукати відповіді на ваші запи-
тання або на ті запитання, які вони мають про 
вчення, і обговоріть їхні знахідки.

Шукайте слова і фрази

Запросіть молодь знайти слова, фрази та прикла-
ди, які допоможуть їм зрозуміти вчення.

Підсумовуйте в декількох словах

Попросіть молодь в декількох словах підсумувати 
уривки з Писань або послання пророка.

Складайте перелік

Попросіть молодь скласти перелік ключових 
ідей, про які вони дізналися з вчення у Писаннях 
або із слів пророків. Запросіть їх поділитися свої-
ми знахідками. 

Відповідні вірші

Дайте молоді деякі посилання на Писання та 
короткі вислови, які підсумовують те, чого вчить 
кожний уривок з Писань. Попросіть їх прочита-
ти вірші з Писань і підібрати для кожного відпо-
відний підсумковий вислів.

Підбирайте відповідну ілюстрацію

Попросіть молодь підібрати відповідну ілюстра-
цію до уривків з Писань. Запросіть їх поділитися 
думками, які в них виникають під час читання 
уривків і перегляду ілюстрацій.

Вписуйте відсутні слова

Напишіть вислів з відсутніми словами на дош-
ці. Попросіть молодь знайти слова або фрази з 
Писань, які б могли завершити вислів.

Порівнюйте приклади

Запросіть молодь прочитати дві або більше роз-
повідей або уривків з Писань і порівняйте з тим, 
чого вони навчились про вчення.

Намалюйте малюнок

Запросіть молодь намалювати те, про що вони 
читали в Писаннях і дізналися із слів пророків.

Знаходьте вірші у Писаннях

Запросіть молодь знайти уривок з Писань про 
вчення і поділитися ідеями, щодо його значення.

Взаємопов’язані Писання

Допоможіть молоді скласти перелік віршів у 
Писаннях, пов’язаних з вченням, прочитати їх і 
написати посилання на полях їхніх Писань.
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Знайдіть та заспівайте гімни

Запросіть молодь знайти гімни про вчення і заспі-
вайте їх разом.

Розгляньте приклади вчень та 
принципів, яким ви навчаєте.
Опитуйте інших

Попросіть молодь опитати інших про їхній досвід 
стосовно вчення.

Розглядайте приклади в Писаннях

Запросіть молодь прочитати або послухати про 
людей в Писаннях, які жили за вченням.

Розглядайте приклади інших святих останніх 
днів

Запросіть молодь прочитати або послухати про 
інших святих останніх днів, які живуть за вчен-
ням.

Діліться прикладами

Поділіться своїм власним прикладом щодо 
людей, які живуть за вченням, і попросіть молодь 
поділитися своїми прикладами.

Обговорюйте історії

Запросіть молодь описати, яким чином історія (з 
Писань або із слів пророків) є прикладом вчення.

Проявляйте уяву

Попросіть молодь уявити когось, хто живе за 
вченням.

Розіграйте сценку

Запросіть молодь розіграти сценку або уявити 
ситуацію, що ілюструє вчення.

Подивіться відео 

Запросіть молодь переглянути церковне відео 
(наприклад, DVD- диск або відеокліп з сайту  
LDS.org).

Проводьте обговорення за круглим столом

Попросіть запрошених гостей відповісти на запи-
тання або обговорити тему з молоддю.

Послухайте промову запрошеного гостя

Попросіть запрошеного гостя обговорити вчення.

Діліться своїми думками та 
почуттями щодо доктрини з 
іншими
Підготуйте промову

Попросіть молодь підготувати промову про 
вчення.

Проведіть урок

Запросіть члена класу або кворуму провести 
частину уроку.

Проведіть урок в іншому класі

Попросіть молодь підготувати короткий урок 
про вчення і провести його в іншому класі (після 
затвердження єпископа).

Навчайте кого- небудь

Допоможіть молоді подумати, як вони могли б 
навчати вченню когось іншого.

Свідчіть про вчення

Запросіть членів класу або кворуму поділитися 
своїми свідченнями стосовно вчення.

Напишіть про вчення

Попросіть членів класу написати, про що вони 
дізналися або про їхні думки і почуття стосовно 
вчення.

Пояснюйте значення

Запитайте у молоді, що це вчення значить для 
них.
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Обговорюйте питання

Запросіть молодь обговорити питання про зна-
чення і важливість вчення.

Ставте запитання

Попросіть молодь подумати про вчення і поста-
вити запитання щодо нього. Дайте на них відпо-
відь разом.

Пояснюйте, що зображено на ілюстрації або 
значення предмета

Запросіть молодь пояснити, яким чином ілюстра-
ція або предмет описує вчення.

Намалюйте малюнок

Попросіть молодь намалювати малюнок або 
діаграму, або зробити плакат, які описуватимуть 
вчення.

Діліться досвідом виконання програм “Особи-
стий розвиток” або “Обов’язок перед Богом”

Запросіть молодь поділитися або навчати щодо 
того, як виконання програм “Обов’язок перед 
Богом” і “Особистий розвиток” пов’язано з учен-
ням. 

Вправи, що запрошують молодь діяти 

Наступні вправи можуть допомогти молоді побачити, як євангелія застосовується в їхньому житті. В 
основному, молодь слід заохочувати розробити свій власний план дій щодо того, чого вони навчають-
ся. Ці вправи можуть допомогти їм з ідеями.

Молодь може робити ці вправи особисто, невеликими групами або як клас. Пам’ятайте, що ви матиме-
те найкращі ідеї, якщо врахуєте потреби молоді, яку навчаєте.

Розробляйте плани, як жити згідно 
з ученням
Обміркуйте, що робити

Запросіть молодь подумати над тим, що вони 
можуть робити, щоб застосувати вчення.

Напишіть, що робити

Запросіть молодь записати, що вони робитимуть 
для того, щоб застосовувати вчення.

Порадьтесь з класом або кворумом

Запросіть молодь порадитися разом, як клас або 
кворум, про те, як застосовувати вчення.

Поділіться почуттями і свідченням

Запросіть молодь поділитися своїми почуттями 
і свідченням щодо вчення і пояснити, чому це 
важливо для них.

Складайте план навчання

Запросіть молодь скласти план, як вони навчати-
муть інших людей вченню.

Обговорюйте важливість вчення

Запрошуйте молодь обговорити важливість вчен-
ня у їхньому житті.

Записуйте свідчення

Попросіть молодь записати своє свідчення щодо 
вчення.
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Опитуйте інших

Запросіть молодь опитати інших учнів, щоб дізна-
тися про їхній досвід і думки стосовно вчення.

Складайте перелік

Запросіть молодь скласти перелік благословень, 
які вони отримали завдяки тому, що застосовува-
ли вчення.

Долайте труднощі або проблему

Запросіть молодь поділитися своєю проблемою 
або питанням і тим, як вчення або Писання допо-
магають їм.

Застосування Писань до себе

Попросіть молодь застосовувати якийсь вірш з 
Писань або слова сучасних пророків в їхньому 
житті.

Виконуйте завдання за програмами “Обов’я-
зок перед Богом” або “Особистий розвиток”

Запрошуйте молодь виконати завдання за путів-
ником “Обов’язок перед Богом” або брошурою 
“Особистий розвиток”.
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