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Дізнайтеся про ці принципи, навички 
і звички та застосовуйте їх у житті. 
Вони ведуть до самозабезпеченості 

в духовному і мирському.
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“Самозабезпечення- 
- - це наслідок нашої 
праці. … Наш май-
бутній прогрес у цій 
величній роботі за-
лежить від глибшого 
розуміння і більш 
старанного застосу-
вання божественно 
відкритих принципів 
благополуччя”.
ТОМАС С. МОНСОН, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
Sept. 1986, 3–5

МІЙ ФУНДАМЕНТ
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Дорогі брати і сестри!

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

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

Ми пропонуємо вам ретельно вивчати ці принципи та 
застосовувати їх, а також навчати їм членів своєї сім’ї. Якщо 
ви це будете робити, у ваше життя проллються благословення. 
Ви зрозумієте, як вам діяти, щоб досягнути більшої 
самозабезпеченості. Ви будете мати благословення більшої 
надії, миру і розвитку.

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

Щиро Ваші,

Перше Президентство

ВСТУП



Мій фундамент: принципи, навички, звички

3

 Поміркуйте: Чому Небесний Батько бажає, аби я став\ла самозабезпече-
ним\ною? Коли ми стаємо самозабезпеченими, яким чином 
ми стаємо подібними до Нього?

 Прочитайте: Разом з групою прочитайте лист від Першого Президентства 
(на сторінці 2), а також висловлювання Президента Монсона 
(праворуч).

 Обговоріть: Якими є обіцяння у цих посланнях? Яким є ваш обовʼязок?

 Прочитайте: Прочитайте Учення і Завіти 29:34 (праворуч).

 Обговоріть: Що ви дізналися з Учення і Завітів 29:34 стосовно навчання, 
отримання роботи чи започаткування бізнесу? Чому так важ-
ливо зрозуміти цю істину?

 Прочитайте: Курс Мій фундамент є важливою складовою занять групи 
із самозабезпечення. Члени групи, які відвідують заняття і 
дотримуються своїх зобовʼязань, матимуть право одержати 
сертифікат від Бізнес- коледжу СОД. Відкрийте с. 29, щоб про-
дивитися вимоги для одержання такого сертифіката.

У принципі 12 брошури Мій фундамент ми будемо 
говорити про важливість храмових обрядів і того, як 
вони повʼязані із самозабезпеченням. Ми можемо зараз 
готуватися до цього уроку разом з нашими сімʼями. 
Давайте розпочнемо записувати нашу сімейну історію в 
брошуру Моя сім’я: Історії, що об’єднують нас. Шануючи 
свої завіти і допомагаючи принести благословення 
своїм предкам, ми зміцнимо всі сфери нашого життя.

Моя сім’я
Історії, що об’єднують нас

“Ми особливо заохочуємо підлітків і 
неодружену молодь використовувати для 

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

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

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

і благословення відвідування храму”.

Лист Першого Президентства від 8 жовт. 2012 р.

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

“Самозабезпечення 
… є важливим еле-
ментом як в нашому 
духовному, так і у 
матеріальному бла-
гополуччі. … Ніякий 
інший принцип не 
допоможе отримати 
спасіння”.
ТОМАС С. МОНСОН, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
Sept. 1986, 3

“Все для Мене духовне, 
і ні в який час не да-
вав Я вам закон, який 
був би фізичним”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 29:34

Підказка для  
координатора
Довіряйте матеріалам.
Виконуйте план 
занять.
Ефективно розпо-
ряджайтеся часом.

З ЧОГО ПОЧАТИ
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“І Моя мета- - - 
забезпечити Моїх 
святих”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 104:15

ВИЯВЛЯЙТЕ ВІРУ В ІСУСА ХРИСТА
 Поміркуйте: Як моя віра в Ісуса Христа вплине на моє самозабезпечення?

 Подивіться: “Exercise Faith in Jesus Christ [Виявляйте віру в Ісуса Христа]” 
(знаходиться на srs. lds. org. Якщо у вас немає можливості 
подивитися це відео, прочитай його сценарій на наступній 
сторінці.)

 Обговоріть: Що ви можете робити, аби виявляти віру в Ісуса Христа, яка 
допоможе вам стати більш самозабезпеченими?

 Прочитайте: Прочитайте Учення і Завіти 104:15 (праворуч).

 
Попракти-

куйтеся:

 Виберіть одне з наведених нижче тверджень і прочитайте 
його собі. Подумайте про те, як цей уривок з Писань може 
допомогти вам у прагненні стати самозабезпеченими. Поді-
літься своїми думками з групою.

 Попракти-
куйтеся:

 Напишіть два конкретні способи, в які ви можете виявляти 
віру в Ісуса Христа:
  
 

УРИВКИ З ПИСАНЬ ПРО ВІРУ В ДІЇ

Через те що Даниїл не припиняв молитися, його було вкинуто до левʼячої ями, але “Бог послав Свого Ангола, і 
позамикав пащі левів, і … жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого”. Даниїл 6:23- - 24 (Див. 
також вірші 16–21)

“Тому, хто вірує, все можливе! … Він став, немов мертвий. … А Ісус узяв за руку його та й підвів його,- - - і той устав”. 
Марк 9:23, 26–27 (Див. також вірші 17–22, 24–25)

“Волайте за отари на ваших полях, щоб вони могли збільшуватися”. Алма 34:25

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

“Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, … і тим Мене випробуйте, … чи небесних отворів вам не відчиню, 
та не виллю вам благословення аж надмір?” Maлахія 3:10

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

“І … Він … годував тебе манною [впродовж 40 років] … , щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, 
але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина”. Повторення Закону 8:3

ВИЯВЛЯЙТЕ ВІРУ В  
ІСУСА ХРИСТА1
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 Візьміть зо-
бов’язання:

 Протягом тижня обмірковуйте решту наведених вище ви-
словлювань і уривків з Писань та візьміть на себе зобов’я-
зання виконати вказане нижче. Ставте позначку поруч з 
кожним виконаним вами завданням:

□ Справами виявляйте віру в Ісуса Христа кожного дня.
□ Навчіть цього принципу вашу сімʼю.

ВИЯВЛЯЙТЕ ВІРУ В ІСУСА ХРИСТА
Якщо ви не можете подивитися це відео, прочитайте його сценарій.

СТАРІЙШИНА БЕДНАР: Діяти---це 
виявляти віру. Діти Ізраїля несли Ковчег 
Завіту. Вони підійшли до річки Йордан.
Обіцяння полягало в тому, що вони пере-
тнуть ріку по суходолу. Коли відступила 
вода? Коли їхні ноги занурилися у воду. 
Вони увійшли в ріку---дія. Потім вода 
відступила завдяки прояву небесної сили. 

Ми часто кажемо: “Добре, я сподіваюся 
отримати це досконале розуміння, а 
потім перетворити його на те, що ро-
блю”. Я вважаю, що у нас є достатньо, 
щоб почати. У нас є відчуття правиль-
ного напрямку. Віра---це принцип, прин-
цип дії і сили. Істинна віра зосереджена 
в і на Господеві Ісусі Христі й завжди 
веде до дії.

(Девід А. Беднар, “What Must I Do?” 
[Leadership Pattern video, 2014]; David A. 
Bednar, “Seek Learning by Faith” [address 
to Church Educational System religious 
educators, Feb. 3, 2006], lds. org/ media 
-library)

“У чотирнадцятому 
розділі книги Вихід 
діти Ізраїля про-
клинали Мойсея 
за те, що він привів 
їх- - - здавалося б, 
нелогічно- - - до Черво-
ного моря [бо там не 
було ніякого поря-
тунку]. Коли вони пі-
дійшли до Червоного 
моря, і фараонові 
війська наступали їм 
на пʼяти, вони й очіку-
вати не могли, … що 
побачать вузьку путь, 
яку було прокладено 
у спосіб ніколи не 
знаний раніше. Однак 
це сталося!”
НІЛ А. МАКСВЕЛЛ, 
“On the Straight and 
Narrow Way”, New 
Era, Aug. 1971, 42
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“Бо знайте, це життя є 
часом для людей під-
готуватися до зустрічі 
з Богом; так, ось цей 
день цього життя є 
днем для людей чи-
нити діяння свої”.
АЛМА 34:32

МУДРО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЧАС
 Поміркуйте: Чому час є одним із найвеличніших дарів Божих?

 Подивіться: “The Gift of Time [Дар часу]” (Немає відео? Прочитайте  
наступну сторінку.)

 Обговоріть: Чого ви навчилися від сестри Бенкосі?

 Попракти-
куйтеся:

 Далі подані пʼять кроків, які ви можете виконувати кожного 
дня, щоб правильно використовувати свій час. Прочитайте 
кожен із них. Чи виконувала це сестра Бенкосі?

Розпочніть зараз. Ведіть записи в цьому зошиті або на 
окремому аркуші паперу. Виконайте крок 1: Складіть список 
ваших справ на завтра. Це повинні бути важливі справи сто-
совно вашої роботи, навчання, служіння в Церкві або в сімʼї, 
а не тільки звичайні повсякденні справи.
Виконайте кроки 2 і 3.
Завтра виконайте кроки 4 і 5.

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Кожного дня слідуйте цим крокам, щоб більш мудро 
використовувати свій час.

□ Навчіть цього принципу вашу сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередній фундамен-

тальний принцип.

❶
СКЛАДІТЬ 

СПИСОК СПРАВ
Кожного ранку 

складайте список 
справ. Додавайте 

імена людей, яким 
хочете послужити.

❷
МОЛІТЬСЯ
Моліться про 

скерування. Слу-
хайте. Зобовʼя-

жіться робити все, 
що у вашій силі.

❸
ВСТАНОВІТЬ 
ПРІОРИТЕТИ

Пронумеруйте ваші 
головні пріоритети. 
Поставте “1” поруч 
із найважливішим 
завданням, “2”- - - 

поруч з наступним 
за важливістю і т.д.

❹
ПОСТАВТЕ 
ЦІЛІ, ДІЙТЕ

Прислухайтеся до 
Духа. Поставте цілі. 

Старанно працюйте. 
Почніть з найваж-
ливішої справи 
і просувайтеся 

далі за списком.

❺
ЗВІТУЙТЕ

Кожного вечора 
звітуйте Небесному 
Батькові в молитві. 
Ставте запитання. 

Слухайте. Від-
чуйте Його лю-
бов. Покайтеся.

Підказка для  
координатора
Коли у членів групи 
виникають запитання, 
допомагайте їм 
знаходити відповіді 
самостійно.

МУДРО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЧАС2
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ДАР ЧАСУ
Якщо у вас немає можливості продивитися відео, розпо-
діліть ролі і прочитайте цю друковану версію.

КОФІ: Вітаю, сестро Бенкосі! Як ваші 
справи?

СЕСТРА БЕНКОСІ: У тебе все гаразд, 
Кофі?

КОФІ: О, сестро Бенкосі! Я такий зайня-
тий. Мені треба працювати, служити 
і допомагати своїй сімʼї, … а ще трену-
вання з футболу. У мене немає часу!

СЕСТРА Б.: Кофі, у тебе є безліч часу.

КОФІ: Що?

СЕСТРА Б.: Мій друже, Бог дав нам 
величезний дар- - - наш час. Ми повинні 
розпоряджатися ним згідно з тим, що  
є найважливішим.

КОФІ: Але як, сестро Бенкосі? Ви 
завжди так багато встигаєте. Ви 
успішні у своїй сімʼї, у своїй роботі. 
Ви служили багатьом таким, як я, і 
благословили їх. Не знаю, як вам це 
вдається.

СЕСТРА Б.: Ти справді хочеш дізна-
тися? Якщо ти сядеш і послухаєш, я 
розповім тобі свій секрет.

Кожного ранку я встаю до сходу сонця. 
Я одягаюся, вмиваю обличчя і руки.

Я читаю Писання. Потім я складаю 
список справ, які мені потрібно зро-
бити того дня.

Я думаю про те, кому можу послу-
жити. Я молюся, щоб дізнатися волю 
Бога. І я слухаю.

Іноді в думках зʼявляються імена або 
обличчя людей. Я додаю їх до свого 
списку.

КОФІ: Тобто, саме так ви завжди зна-
єте, кому потрібне ваше служіння?

СЕСТРА Б.: Так, Кофі. І я молюся про 
силу і мудрість. Я молюся, щоб Бог 
“освятив [мої] діла”. Про це написано  
в 2 Нефій 32.

Я дякую Йому. Я обіцяю робити все, що 
в моїй силі. Я прошу Його зробити те, 
що я не в змозі.

Тоді я дивлюся на свій список. Я ставлю 
“1” поруч з тим, що є найважливішим, 
потім я ставлю “2”.

КОФІ: Як ви визначаєтесь з пріорите-
тами?

СЕСТРА Б.: Коли я молюся, я слухаю! 
Потім я йду працювати. Я дивлюся на 
номер 1 і намагаюся зробити його в 
першу чергу, потім номер 2.

Іноді щось змінюється. Святий Дух 
каже мені зробити щось інше. І це 
добре.

Я дуже багато працюю, але в мене є 
спокій. Я знаю, Бог допоможе мені.

Тому завдяки своєму списку і завдяки 
Духу я роблю те, що має значення, Кофі.

КОФІ: Це здається простим і складним 
одночасно.

СЕСТРА Б.: Ти правий! Коли я на-
решті готуюсь до сну, я молюся. Я 
звітую перед Небесним Батьком. Я 
розповідаю Йому, як пройшов день. Я 
ставлю запитання. Я запитую, що 
можу робити краще. Я слухаю. Я часто 
відчуваю Його любов. Я знаю, що Він 
звеличує мої зусилля. Потім до мене 
приходить спокій і я засинаю.

КОФІ: Це добре, мамо Бенкосі. Мені 
потрібен цей спокій. Я хочу вірно розпо-
ряджатися своїм часом. Я хочу краще 
працювати і служити.

СЕСТРА Б.: Ти відмовишся від того, 
що не є важливим, Кофі. Ти будеш вико-
ристовувати свій час на те, що дійсно 
є важливим. І Бог буде з тобою, якщо 
твоє серце праведне.

КОФІ: Дякую.

СЕСТРА Б.: А тепер рушай, мій 
хлопче. Тобі є чим зайнятися!

“Час- - - це єдиний 
капітал тут, на землі. 
… Якщо їм правильно 
розпоряджатися, він 
приносить те, що 
сприятиме вашому 
комфорту, зручно-
сті та задоволенню. 
Памʼятаймо про це 
і більше не будемо 
сидіти, склавши руки, 
марнуючи час”.
БРИГАМ ЯНГ, in 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214
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“Існує закон, … на 
якому ґрунтуються 
всі благословення- - - і 
коли ми отримуємо 
якесь благосло-
вення від Бога, то це 
завдяки виконанню 
того закону, на якому 
воно ґрунтується”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
130:20- - 21

БУДЬТЕ СЛУХНЯНИМИ
 Поміркуйте: Яких законів я повинен\на дотримуватися, аби стати більш 

самозабезпеченим\ною?

 Подивіться: “Послух приносить благословення” (Немає відео? Прочитайте 
наступну сторінку.)

 Обговоріть: Слухняність Божим законам і принципам веде до духовних і 
мирських благословень. Які життєві ситуації допомогли вам 
у цьому переконатися?

 Прочитайте: Учення і Завіти 130:20- - 21; висловлювання Джозефа Сміта  
(праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Подивіться на розташовану нижче таблицю. Зверніть увагу, 
як послушність конкретним законам веде до конкретних 
благословень. Наведені кілька прикладів.
Тепер приділіть кілька хвилин, щоб зробити наступне:
 1. Запишіть конкретні благословення, які ви бажаєте отри-

мати у ваших пошуках роботи, підприємницькій діяльно-
сті або освіті. Використайте для цього праву колонку.

 2. У лівій колонці запишіть закони, яких ви можете дотри-
муватися, щоб одержати ці благословення.

 Попракти-
куйтеся:

 Напишіть два або три конкретні способи, за допомогою 
яких ви можете покращити вашу слухняність вибраним 
вами законам:
  
 

БУТИ СЛУХНЯНИМИ ОТРИМАТИ

законам або принципам благословення

Слово мудрості (УЗ 89) Краще здоровʼя, більше знань

Десятина і пожертвування (Малахія 
3:10–12)

Мирські і духовні благословення, успіх у нашій роботі, захист

Кожного дня вчасно приходити на роботу Збереження за собою робочого місця і можливість накопичувати 
заощадження

Споживати здорову їжу і регулярно робити 
фізичні вправи

Пропускається менше робочих днів через хворобу

“Я поставив собі 
за правило: Коли 
Господь повеліває, 
роби!”
ДЖОЗЕФ СМІТ, in History 
of the Church, 2:170.

БУДЬТЕ СЛУХНЯНИМИ3
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“Якщо ми любимо 
розкоші або навіть 
необхідні речі більше, 
ніж ми любимо 
слухняність, то ми 
втратимо благосло-
вення, які Він хотів  
би нам дати”.
СПЕНСЕР В. КІМБОЛ, in 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

Підказка для  
координатора
Заохочуйте всіх 
узяти конкретні 
зобов’язання і 
дотримуватися 
їх, а також навчати 
цьому свої сімʼї.

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ На практиці виявляйте слухняність кожного дня.
□ Навчіть цього принципу вашу сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 

принципи.

ПОСЛУХ ПРИНОСИТЬ БЛАГОСЛОВЕННЯ
Якщо у вас немає можливості подивитися відео,  
прочитайте цю друковану версію.

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

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

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

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

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

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

Спаситель виявляв щиру любов до Бога, 
живучи досконалим життям, шануючи 
священну місію, призначену Йому. Він 
ніколи не був пихатим. Він ніколи не був 
гордовитим. Він ніколи не був невірним. 
Завжди Він був смиренним. Завжди Він 
був щирим. Завжди Він був слухняним. …

Коли Він долав муки в Гефсиманському 
саду, де витримав такий біль, що “піт 
Його став, немов каплі крови, що спли-
вали на землю” [Лука 22:44], Він пока-
зав приклад слухняного Сина, сказавши: 

“Отче, як волієш,- - - пронеси мимо Мене 
цю чашу! Та проте- - - не Моя, а Твоя 
нехай станеться воля!” [Лука 22:42].

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

Знання, яке ми шукаємо, відповіді, яких 
ми прагнемо, і сила, якої бажаємо сьо-
годні для подолання випробувань склад-
ного мінливого світу, можуть бути 
нашими, якщо ми з готовністю викону-
ємо Господні заповіді. Я ще раз процитую 
слова Господа: “Той, хто дотримується 
заповідей [Бога], отримує істину і світло, 
доки він не прославиться в істині і не 
пізнає все” [УЗ 93:28].

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

(Томас С. Монсон, “Послух приносить 
благословення”, Ensign або Ліягона, 
трав. 2013, сс. 89, 92)
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УПРАВЛЯЙТЕ КОШТАМИ
 Поміркуйте: Чому так важко управляти коштами- - - і так важливо?

 Подивіться: “Спочатку найперше” (Немає відео? Прочитайте наступну  
сторінку.)

 Обговоріть: Чого ви навчилися від цих дітей? Чому нам важливо відстежу-
вати наші витрати? Чому нам потрібно заощаджувати гроші?

 Прочитайте: Висловлювання з Приготуйте кожну потрібну річ; Учення і  
Завіти 104:78 (праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Далі наведені чотири кроки, за допомогою яких ви зможете 
управляти коштами, аби краще служити іншим. Прочитайте 
ці кроки. Обговоріть у групі, як ви можете зробити це 
звичкою.

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Щоденно управляйте своїми коштами на практиці.
□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундамен-

тальні принципи.

❶
ПРАЦЮЙТЕ 

СТАРАННО І З 
МУДРІСТЮ

Доводьте своєму 
роботодавцю, що ви 
старанно працюєте 

кожного дня. До-
водьте свою цінність. 

Будьте чесними.

❷
СПЛАЧУЙТЕ 
ДЕСЯТИНУ І 

ПОЖЕРТВУВАННЯ
Коли ви заробляєте 
особисті гроші, спо-

чатку сплачуйте деся-
тину. Тоді Бог може 
вас благословляти.

❸
ВИТРАЧАЙТЕ 
МЕНШЕ, НІЖ 
ЗАРОБЛЯЄТЕ
Складіть бюджет. 
Записуйте, що ви 

заробляєте і що ви-
трачаєте. Уникайте 
боргу. Заробляйте 
більше. Витрачайте 

менше, ніж заробляєте.

❹
ЩОДНЯ 

ВІДКЛАДАЙТЕ 
ЗАОЩАДЖЕННЯ
Кожного дня відкла-
дайте якусь суму гро-
шей як заощадження, 

аби мати більше 
спокою і свободи.

“Сплачуйте десятину 
і давайте пожертви, 

… уникайте боргу; … 
складайте бюджет, … 
визначіть, як скоро-
тити свої витрати на 
те, що не є необхід-
ним … [та] дисциплі-
нуйте себе, щоб жити 
за спланованим вами 
бюджетом”.
ПРИГОТУЙТЕ КОЖНУ 
ПОТРІБНУ РІЧ: КОШТИ 
СІМ’Ї (брошура, 2007), с. 3

“І знову, істинно Я кажу 
вам стосовно ваших 
боргів- - - ось така Моя 
воля, щоб ви спла-
тили всі свої борги”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 104:78

Підказка для  
координатора
Попросіть когось 
поділитися тим, 
як ці принципи є 
благословенням 
для їхньої сімʼї.

УПРАВЛЯЙТЕ КОШТАМИ4
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СПОЧАТКУ НАЙПЕРШЕ.
Якщо у вас немає можливості продивитися відео, розпо-
діліть ролі і прочитайте цю друковану версію.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ: Хлопчик і 
дівчинка, переодягнені в дорослий одяг, 
копіюють своїх батьків.

ХЛОПЧИК: Я вдома, люба.

ДІВЧИНКА: Я дуже рада. Та ти вигля-
даєш втомленим.

ХЛОПЧИК: І ти також. Ти багато 
працювала, так?

ДІВЧИНКА: Нам необхідно працювати, 
правда?

ХЛОПЧИК: Сьогодні я заробив 10.

ДІВЧИНКА: Яке благословення! Тож 
спочатку найперше. Давай сплатимо 
десятину, так?

ХЛОПЧИК: А якщо нам потім не ви-
стачить?

ДІВЧИНКА: Для цього й потрібна віра!

ХЛОПЧИК: Добре. Що наступне?

ДІВЧИНКА: Нам потрібно купити про-
дукти, сплатити за проїзд в автобусі, 
а також сплатити оренду. І ще було б 
добре придбати стілець. …

ХЛОПЧИК: Та в нас не вийде, бачиш? У 
нас недостатньо грошей.

ДІВЧИНКА: Чи можемо ми щось пози-
чити?

ХЛОПЧИК: Нам кажуть, що борг є 
небезпечним. Нам не потрібні зайві 
проблеми.

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

ХЛОПЧИК: Давай заощадимо! Ніколи 
не відомо, що буде далі.

ДІВЧИНКА: Це здається правильним. 
Але нічого не залишається на розваги.

ХЛОПЧИК: Ми є одне в одного! І я на-
магатимуся заробити більше.

ДІВЧИНКА: А я- - - витрачати менше!

ХЛОПЧИК: Таким чином ми можемо 
бути щасливими і самозабезпеченими!

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

ХЛОПЧИК: Хіба ти не знаєш? Такі 
вже ці дорослі!

“У сучасній культурі 
насаджується думка, 
що [у нас є право 
мати все й одразу]. … 
Беручи на себе тягар 
надмірного боргу, 
ми … добровільно 
стаємо рабами, які 
витрачають увесь свій 
час, усі свої сили і 
всі свої засоби на те, 
щоб сплатити борг. … 
Ми маємо … усві-
домити необхідність 
складання плану 
витрат і заощаджень- - 

- бюджету- - - а також … 
відрізняти примхи від 
потреб”.
РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 

“Шукати й підніматися 
на духовні висоти в 
житті” (Духовний вечір 
Церковної системи 
освіти, бер. 2009), 6–7; 
speeches. byu. edu
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“Отже, Господь Бог 
дозволив людині 
діяти самостійно … 
[і чоловіки і жінки 
вільні] діяти само-
стійно, а не бути під 
впливом”.
2 НЕФІЙ 2:16, 26

“Не будь лінивим; бо 
той, хто лінується, 
не їстиме хліба і 
не носитиме одяг 
трудівника”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 42:42

ПРАЦЮЙТЕ: БЕРІТЬ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 Поміркуйте: Чому, на вашу думку, Небесний Батько бажає, аби ми брали 

особисту відповідальність за своє життя?

 Подивіться: “Sedrick’s Journey” [“Подорож Седріка”] (Немає відео? Прочи-
тайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Як Седрік використовує свою свободу волі і бере відповідаль-
ність за своє майбутнє? Що б сталося з Седріком, якби він 
звинувачував когось іншого у своїх труднощах?

 Прочитайте: 2 Нефій 2:16, 26; Учення і Завіти 42:42 (праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Поверніться до найближчого до вас члена групи. Прочи-
тайте разом вислів пророка Джозефа Сміта, який подано далі. 
Він описує свою ситуацію в підлітковому віці. Обговоріть 
такі запитання:
• Якими були його мирські умови?
• Що ви дізнаєтеся стосовно самозабезпечення зі слів  

пророка?
• Що мав на увазі пророк під словами “постійна праця”?

 Попракти-
куйтеся:

 Поміркуйте про те, як брати на себе більшу відповідальність 
за власне самозабезпечення. Напишіть дві або три зміни, 
які б ви хотіли зробити у своїх діях або ставленні.
 
 

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче 
протягом тижня. Ставте позначку поруч з кожним викона-
ним вами завданням:

□ Кожного дня на практиці беріть на себе відповідаль-
ність.

□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундамен-

тальні принципи.

“Матеріальні можливості мого батька були дуже обмежені, і ми змушені 
були заробляти на прожиток своїми руками, працюючи поденниками і 
беручися за будь- яку роботу, яка тільки траплялася. Інколи ми працювали 
у своїй місцевості, інколи- - - в інших краях, так і заробляли собі постійною 
працею на більш- менш пристойне існування”.

Джозеф Сміт—Історія 1:55

ПРАЦЮЙТЕ: БЕРІТЬ НА СЕБЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ5
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“Бог призначив це 
земне існування, щоб 
нам майже постійно 
треба було докладати 
зусилля. … Працею 
ми підтримуємо й 
збагачуємо життя. 

… Праця формує й 
покращує характер, 
створює красу і є зна-
ряддям нашого слу-
жіння одне одному 
та Богу. Життя, що по-
свячується, сповнене 
праці, іноді нудної, 

… іноді маловдячної, 
але завжди праця 
щось поліпшує, … під-
носить [і] надихає”.
Д. ТОДД 
КРІСТОФФЕРСОН, 

“Роздуми про життя, 
що посвячується”, 
Ensign або Ліягона, 
лист. 2010, с. 17

ПОДОРОЖ СЕДРІКА
Якщо у вас немає можливості подивитися відео,  
прочитайте цю друковану версію.

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

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

Щоб заробити гроші, мій батько і я 
купуємо банани. У деяких селах вирощу-
ють багато бананів: у Тішабобо, Лусуку 
та Каманді.

До Тішабобо звідси приблизно 14 км. До 
Лусуку- - - 29 км. До Каманді- - - також 29 
км. Ми їдемо туди і купуємо там банани, 
а тоді привозимо їх і продаємо тут.

До цих сіл ми дістаємося велосипедом. 
Ми можемо взяти чотири або шість 
вʼязок бананів.

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

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

Зараз я потроху заробляю гроші, тому 
заощаджую як для витрат на навчання, 
так і для місії. І тепер пропрацювавши 
так чотири роки, у мене є достатньо 
грошей на мій паспорт плюс 70 доларів 
заощаджень.
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“Брат Яреда волав до 
Господа, кажучи: … 
Я спорудив барки, … 
[але] в них немає 
світла. … І Господь 
сказав: … Що ти 
хочеш, щоб Я зробив 

…? [І брат Яреда] 
виплавив з каменю 
шістнадцять малень-
ких камінців … і заво-
лав знову до Господа, 
кажучи: … я знаю, о 
Господи, що Ти маєш 
усю силу. … Отже, 
торкнися цих камінців, 

… щоб вони могли 
сяяти в темряві”.
ЕТЕР 2:18–19, 23; 3:1, 4

Підказка для  
координатора
Робіть обговорення 
більш активними. 
Залучайте кожного.

ВИРІШУЙТЕ ПРОБЛЕМИ6
ВИРІШУЙТЕ ПРОБЛЕМИ
 Поміркуйте: Чому, на вашу думку, Небесний Батько дозволяє нам стикатися 

з проблемами і труднощами?

 Подивіться: “Solve Problems and Make Decisions” [“Вирішуйте проблеми і 
приймайте рішення”] (Немає відео? Прочитайте наступну 
сторінку.)

 Обговоріть: Що зробила Вівця, аби допомогти Свині вирішити проблему? 
(Подумайте про те, як вона допомогла Свині визначити суть 
проблеми, побачити варіанти вирішення, а потім прийняти 
рішення і діяти).

 Прочитайте: Етер 2 і 3 (прочитайте тільки уривки праворуч).

 Обговоріть: Що зробив брат Яреда, аби вирішити свою проблему?

 Попракти-
куйтеся:

 Далі подані три кроки, за допомогою яких з молитвою і 
вірою ви можете вирішити будь- які проблеми. Прочитайте й 
обговоріть їх з членом групи. Кожен із вас повинен визна-
чити власну конкретну проблему і пройтися цими кроками.

 Попракти-
куйтеся:

 Виберіть проблему, з якою ви стикаєтеся як сімʼя, і запишіть 
її сюди:
 

Протягом тижня працюйте над цією проблемою з вашою 
сімʼєю. Памʼятайте: не здавайтеся! Для вирішення проблем і 
для здійснення змін потрібен час.

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ На практиці слідуйте вказаним крокам, щоб вирішити 
записану вами вище проблему.

□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 

принципи.

➊

➋➌
ВИРІШУЙТЕ 
ПРОБЛЕМИ

ВИЯВІТЬ
У чому суть проблеми?

Розгляньте 
варіанти
Якими є можливі 
рішення?
Яке з них є 
найкращим?

Прийміть 
рішення і дійте
Моліться про ске-
рування. Прийміть 
рішення. Потім дійте 
з вірою. Позитивні 
результати? Якщо ні, 
поверніться до кроків 
1- - 3.
Не здавайтеся!
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“SOLVE PROBLEMS AND MAKE DECISIONS” [“ВИРІШУЙТЕ 
ПРОБЛЕМИ І ПРИЙМАЙТЕ РІШЕННЯ”]
Якщо у вас немає можливості подивитися відео, розпо-
діліть ролі і прочитайте цю друковану версію.

СВИНЯ: Я помираю від голоду! Хазяїн 
поїхав. Його хлопець- - - ледар, і я без їжі! 
Що мені робити?

ВІВЦЯ: Свине? Свине! Що за проблема?

СВИНЯ: Проблема? Проблема? Це ж 
очевидно, що незрозумілого? Я помираю 
від голоду!

ВІВЦЯ: Гм- м- м. Твоя проблема не в 
цьому.

СВИНЯ: Гм- м- м? Що ти маєш на увазі? 
Я- - - голодна! І цей лінивий хлопець нічого 
не робить.

ВІВЦЯ: Так, але це його проблема. Твоя 
ж проблема в тому, куди тобі піти, щоб 
знайти їжу?

СВИНЯ: Мені? Знайти їжу?

ВІВЦЯ: Саме так. Які в тебе варіанти?

СВИНЯ: Ну, я можу залишитися тут і 
чекати!

ВІВЦЯ: Це один варіант. Як він тобі?

СВИНЯ: Гм- м- м. … Хрю. … Якби я 
змогла вийти звідси, я, можливо, могла 
б знайти їжу на сміттєвій купі.

ВІВЦЯ: Це ще один варіант. Я по-
мітила, що хлопець залишив твою 
брамку незачиненою.

СВИНЯ: Так, але я ще ніколи не ви-
ходила звідси. І там все одно може не 
бути ніякої їжі.

ВІВЦЯ: Ну, мабуть, це час прийняти 
рішення і щось робити- - - залишатися 
тут або кудись рухатися.

СВИНЯ: Добре. Це ж моя проблема, так?

ВІВЦЯ: Так.

СВИНЯ: І сміттєва купа- - - мій найкра-
щий варіант.

ВІВЦЯ: Якщо ти так думаєш…

СВИНЯ: Тож мені потрібно прийняти 
рішення і діяти.

ВІВЦЯ: Здається, так.

СВИНЯ: Гаразд. … Добре. … Ну, … я 
пішла. [Починає їсти.] Гей, вівце, а це 
смачно!

ВІВЦЯ: Молодець, Свине!

“Іноді потрібен твор-
чий підхід для того, 
щоб пристосуватися 
до місцевих умов. У 
нас є загальні вка-
зівки і принципи, але 
Господь очікує, що 
ми самі допоможемо 
собі у вирішенні 
власних проблем. … 
Ми- - - людські істоти, 
здатні думати, ана-
лізувати. У нас є 
здатність визначати 
свої потреби, плану-
вати, встановлювати 
цілі і вирішувати свої 
проблеми. … Надто 
часто люди трима-
ються за ідеї, вигадки 
та життєві підходи, 
які не спрацюють. 
Творчий підхід- - - це 
дисциплінований 
підхід до задоволення 
життєвих потреб”.
РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 

“Every Good Gift”, New 
Era, Aug. 1983, 8–9
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“І Господь назвав Свій 
народ Сіон, тому що 
вони були одного 
серця і одного розуму, 

… і не було бідних 
серед них”.
МОЙСЕЙ 7:18

СТАНЬТЕ ЄДИНИМИ, ПРАЦЮЙТЕ РАЗОМ
 Поміркуйте: Що означає “бути єдиними”? Як це повʼязано з тим, щоб стати 

самозабезпеченими?

 Подивіться: “In the Lord’s Way (У Господній спосіб)” (Немає відео? Прочи-
тайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Чого ми навчаємося з цього послання стосовно служіння і  
допомоги одне одному?

 Прочитайте: Мойсей 7:18; Учення і Завіти 104:15–17 (праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Зробіть наступне:
 1. На самоті поміркуйте про таланти, ділові звʼязки та інші 

наявні у вас ресурси. Як ваші дари можуть допомогти 
іншим членам групи стати більш самозабезпеченими? 
Запишіть свої ідеї:

 
 2. У групі розкажіть одне одному про таланти, ділові звʼязки 

та інші зазначені вами ресурси. Запишіть інформацію про 
звʼязки або ресурси, які мають інші і які могли б допо-
могти вам.

  
 
 3. Тепер запишіть ресурси, доступні в церковному центрі із 

самозабезпечення, зокрема, інформацію про наставників, 
компʼютери тощо. Чому вони вам потрібні?

 
 4. Які у вас є ресурси, що можуть допомогти вам та іншим 

стати самозабезпеченими?
 
 5. Як ви будете допомагати іншим на їхньому шляху до 

самозабезпечення?
 
 6. Як ви можете користуватися допомогою інших людей на 

своєму шляху?
 

 Прочитайте: Щоб навчитися єдності, ви можете робити наступне:
• Допомагайте вашій сімʼї зростати в єдності і працювати 

разом.
• Поговоріть з членами вашого приходу, які є самозабезпе-

ченими. Запитайте, які люди або ресурси допомогли їм. 
Запитайте, чи зможуть вони бути вашими наставниками!

“І Моя мета- - - 
забезпечити Моїх 
святих, бо все є 
Моїм. Але це необ-
хідно зробити у Мій 
власний спосіб; і ось, 
саме таким чином 
Я, Господь, наказав 
забезпечувати Моїх 
святих, так що бідних 
буде піднесено в тому, 
у чому багатих буде 
понижено. Бо земля 
є повною, на ній є до-
сить і навіть більше”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
104:15- - 17

СТАНЬТЕ ЄДИНИМИ, 
ПРАЦЮЙТЕ РАЗОМ7
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• Відвідайте три осередки у вашому районі, в яких є ре-
сурси, щоб допомогти вам стати більш самозабезпече-
ними. Запишіть види послуг, які вони можуть надавати. 
Почніть ними користуватися!

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Учіться працювати з іншими (працюйте зі своєю 
сімʼєю, членами приходу та районними осередками, 
зазначеними вище).

□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 

принципи.

У ГОСПОДНІЙ СПОСІБ
Якщо у вас немає можливості продивитися ві-
део, прочитайте цю друковану версію.

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

Спосіб, у який це має бути зроблено, 
ясний. Ті, у кого є більше за інших,  
мають смирити себе і допомогти  
тим, хто в нужді.

Ті, хто має надлишок, повинні добро-
вільно жертвувати частиною свого 
комфорту, часу, навичок і ресурсів, щоб 
полегшити страждання нужденних. І ця 
допомога має бути надана у спосіб, який 
збільшує здатність того, хто одержує, 
попіклуватися про себе, [а потім попі-
клуватися і про інших].

Якщо робити це у такий, Господній, 
спосіб, може статися щось дивовижне. 

Той, хто дає, і той, хто одержує, отри-
мують благословення.

(Генрі Б. Айрінг, address given at the 
dedication of the Sugarhouse Utah Welfare 
Services Center, June 2011, lds. org; слова 
у квадратних дужках додані прези-
дентом Айрінгом під час інтервʼю в 
березні 2014 р.)

ПРЕЗИДЕНТ УХТДОРФ: Брати і се-
стри, за завітом ми всі маємо обовʼязок 
бути чутливими до потреб інших і слу-
жити, як це робив Спаситель, підтри-
муючи, благословляючи й підносячи тих, 
хто нас оточує.

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

(Дітер Ф. Ухтдорф, “Очікування на 
дорозі до Дамаску”, Ensign або Ліягона , 
трав. 2011, с. 76)

“Коли ми працюємо 
разом у спільній 
роботі, … то можемо 
зробити все. Тому що 
таким чином ми усу-
ваємо слабкість однієї 
людини, яка працю-
вала б самотужки, і 
замінюємо це силою 
багатьох людей, які 
служать разом”.
ТОМАС С. МОНСОН, 

“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values”, 
Ensign, May 1999, 118
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“Я скажу тобі у тво-
єму розумі і у твоєму 
серці, через Святого 
Духа, Який зійде на 
тебе і Який буде жити 
у твоєму серці”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 8:2

СПІЛКУЙТЕСЯ: ПРОСІТЬ І СЛУХАЙТЕ
 Поміркуйте: Чи було так у вашому житті, що Небесний Батько відповідав на 

ваші молитви стосовно роботи, бізнесу або освіти?

 Подивіться: “Creating Lift” [“Створення підйомної сили”] (Немає відео? 
Прочитайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Як, за словами президента Ухтдорфа, ми можемо піднести себе 
над турботами світу? Чи буває так, що ми не розпізнаємо 
відповіді на наші молитви? Чи є вміння слухати важливою 
складовою молитви?

 Прочитайте: Учення і Завіти 8:2; цитата старійшини Нельсона (праворуч)

 Обговоріть: Обговоріть групою такі запитання: Чому вміння слухати є не-
обхідною навичкою? Як може уважне вислуховування допо-
магати нам у роботі?

 Попракти-
куйтеся:

 Виконайте таке завдання для покращення ваших навичок 
слухати:
• У групі прочитайте подані далі кроки і коротко їх обго-

воріть.
• Попросіть одного або двох членів групи розповісти ін-

шим про випробування або запитання, яке у них є. Кожен 
повинен намагатися слухати, дотримуючись таких кроків.

• Запитайте членів групи, які промовляли, як вони відчу-
вали, коли решта групи дійсно намагалася слухати.

❶ ЗОСЕРЕДЬТЕСЬ
• Зосередьтесь на словах  

промовця і його жестах.
• Не перебивайте.  ➋ ВИЯВІТЬ 

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ
• Дивіться на промовця.
• Коментуйте короткими словами, 

зокрема “так” або “певно”.
• Подякуйте промовцю. ➌ ПОВТОРІТЬ

• Скажіть: “Тобто, ви говорите, 
що …”

• Тоді повторіть почуте. 

➍ ЗАПИТУЙТЕ
• Запитайте: “Я правильно 

зрозумів?”
• Зачекайте на відповідь і 

вислухайте. 

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

“Listen to Learn,” 
Ensign, May 1991, 24

СПІЛКУЙТЕСЯ: ПРОСІТЬ 
І СЛУХАЙТЕ8
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“Наш Небесний Батько 
чує молитви Своїх 
дітей по всій землі, 
які благають хліба, 
щоб поїсти, одягу, 
щоб прикрити своє 
тіло, і про почуття 
власної гідності, яке 
приходить завдяки 
спроможності забез-
печувати самих себе”.
ГЕНРІ Б. АЙРІНГ, 

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

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Застосуйте кроки для покращення вміння слухати ра-
зом з вашою сімʼєю:
◼ Попросіть члена сімʼї розповісти про випробування 

або запитання, яке його\її турбує.
◼ Дотримуйтеся кроків щодо вміння слухати, коли ви 

будете слухати цю розповідь.
□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 

принципи.

CREATING LIFT [СТВОРЕННЯ ПІДЙОМНОЇ СИЛИ]
Якщо у вас немає можливості продивитися ві-
део, прочитайте цю друковану версію.

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

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

Хоча є багато євангельських принципів, 
що допомагають нам здобути підйомну 

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

[Молитва!]

Молитва—це один з євангельських прин-
ципів, який допомагає здобути підйомну 
силу. Молитва має силу піднімати нас 
над [життєвими клопотами. Молитва 
може] піднімати нас крізь хмари відчаю 
[або] мороку до яскравого і чистого 
горизонту.

Спілкування з Небесним Батьком [через 
молитву]—це одне з найбільших бла-
гословень, привілеїв і можливостей, які 
маємо ми, Його діти. Ми можемо з Ним 
розмовляти про події свого життя, ви-
пробування і благословення. Ми можемо 
слухати і отримувати небесне спряму-
вання від Святого Духа [в будь- який час і 
в будь- якому місці].

(Дітер Ф. Ухтдорф, “Молитва і чи-
стий горизонт”, Ensign або Ліягона, 
черв. 2009, сс. 5–6; слова у квадратних 
дужках додані президентом Ухтдорфом 
під час інтервʼю в березні 2014 р.)

“Ми маємо просити 
Небесного Батька про 
допомогу і знаходити 
силу у Спокуті Його 
Сина Ісуса Христа. І 
в матеріальному, і в 
духовному плані така 
божественна допо-
мога дасть нам змогу 
завбачливо забезпечу-
вати себе та інших”.
РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 

“Стати завбачливими 
в забезпеченні 
матеріальним і 
духовним”,Ensign 
або Ліягона, трав. 
2009, сс. 7- - 8
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НЕ ВІДСТУПАЙТЕ
 Поміркуйте: Як ми вчимося продовжувати працювати над завданням, доки 

воно не буде виконано?

 Подивіться: “Only a Stonecutter” [“Лише каменотес”] (Немає відео? Прочи-
тайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Як ми вчимося не припиняти докладати зусилля, навіть коли 
це важко? Як наша довіра до Господа впливає на нашу здат-
ність не відступати?

 Прочитайте: Висловлювання президента Фауста; Євреям 12:1; Учення і За-
віти 58:4 (праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Попрацюйте разом над застосуванням цього зразку завзято-
сті і подолання труднощів:
• Групою читайте кожен із кроків у наведеному нижче зразку.
• Поверніться до когось із групи. Запитайте одне одного, 

чи стоїть перед ними якийсь обовʼязок або завдання, які є 
дуже складними.

• Допоможіть одне одному пройти чотири наведені нижче 
кроки, обговорюючи складність обовʼязку або завдання.

• Візьміть одне перед одним зобовʼязання, що ви не 
відступите- - - що ви будете продовжувати роботу, доки 
обовʼязок або завдання не будуть виконані належним 
чином.

➊
МАЙТЕ  

ПОЗИТИВНЕ 
СТАВЛЕННЯ
Згадуйте свої 

благословення.

➋
ПАМʼЯТАЙТЕ ПРО 

ВАЖЛИВІСТЬ 
СПІЛЬНОЇ ПРАЦІ
Просіть про допо-
могу друзів, одно-

літків, членів групи 
та інших людей.

➌
ЗАМІНЮЙТЕ  

СТРАХ  
ВІРОЮ

Уникайте сумнівів.  
Памʼятайте, що Го-

сподь має всю силу. 
Звертайтеся до Нього і 
приймайте Його волю.

➍
РУХАЙТЕСЯ ВПЕРЕД 

З ТЕРПІННЯМ І 
МУЖНІСТЮ

Ніколи, ніколи, ні-
коли не здавайтеся; 

витерпіть з вірою.

“Не станьте жертвою спокуси, на яку попалися Ламан і Лемуїл. Коли вони отримали надзвичайне зав-
дання здобути пластини Лавана, в літописі зазначається, що вони ремствували, кажучи, що це було важ-
ким завданням, яке їм було заповідано виконати. І вони втратили свою нагоду і свою нагороду. Натомість 
нехай ваше ставлення буде таким, як було в їхнього брата Нефія: “Я піду і зроблю те, що Господь нака-
зав” (див. 1 Нефій 3:5–7)”.

(Томас С. Монсон, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

“Завзятість демонстру-
ється тими, … хто не 
здається, навіть, коли 
інші кажуть: “Цього 
не зробити”.
ДЖЕЙМС Е. ФАУСТ, 

“Завзятість”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2005, с. 51

“Біжім з терпеливістю 
до боротьби, яка 
перед нами”.
ЄВРЕЯМ 12:1

“Бо за великою 
знегодою приходять 
благословення”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 58:4

НЕ ВІДСТУПАЙТЕ9
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 Попракти-
куйтеся:

 Виберіть одне з випробувань, яке долає ваша сімʼя. За допо-
могою наведеного вище зразка визначте два або три способи, 
завдяки яким ви можете просуватися з вірою, покладаючи 
довіру на те, що Бог підготує шлях:
  
 

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ На практиці вчіться не відступати- - - робіть це спосо-
бами, визначеними вами вище.

□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 

принципи.

ONLY A STONECUTTER [ЛИШЕ КАМЕНОТЕС]
Якщо у вас немає можливості подивитися ві-
део, прочитайте цю друковану версію.

СТАРІЙШИНА ХОЛЛАНД: Джон Р. 
Мойл був піонером з Англії, який про-
йшов Сполучені Штати, штовхаючи 
ручний візок. Він оселився в Альпіні, 
штат Юта, що за 35 км від Солт- 
Лейкського храму.

Бригам Янг покликав брата Мойла 
бути головним наглядачем за камʼяною 
кладкою під час будівництва Солт- 
Лейкського храму.

Щоб не запізнитися на 8 годину ранку 
на роботу, брат Мойл кожного поне-
ділка вирушав в дорогу пішки на від-
стань у 35 км о 2 годині ночі. Тиждень 
праці він закінчував о 17 годині в пʼят-
ницю й одразу вирушав додому, діста-
ючись будинку майже опівночі. Кожного 
тижня він дотримувався такого розпо-
рядку протягом майже 20 років будів-
ництва храму.

Одного разу, коли на вихідних він був 
удома, одна з його корів під час доїння 
смикнулася і вдарила брата Мойла по 
нозі, зламавши кістку трохи нижче 
коліна.

Не маючи на фермі належної медичної 
допомоги, його близькі та друзі зняли 
двері із завіс і поклали його на імпро-
візований операційний стіл. Тоді вони 
взяли пилку, що використовувалася для 
пиляння гілок на деревах, що росли по-
близу, і ампутували йому ногу на кілька 
дюймів нижче коліна.

Коли, нарешті, нога стала заживати, 
брат Мойл узяв колоду і витесав про-
тез. Спочатку він ходив по будинку. 
Тоді пересувався по двору. Нарешті він 
обійшов свій маєток.

Коли він відчув, що витерпить біль, то 
прикріпив деревʼяну ногу, пройшов 35 км 
до Солт- Лейкського храму, піднявся на 
риштування і з долотом в руках вибив 
слова: “Святиня для Господа”.

(Див. також Джеффрі Р. Холланд, 
“Ніби голуби до вікна”, Ліягона, лип. 
2000, сс. 92–93).

“Наша відповідальність 
в тому, щоб здійня-
тися від посередності 
до компетентності, 
від провалу до успіху. 
Наше завдання- 

- - стати якомога 
кращими. Одним із 
найвеличніших дарів 
Бога для нас є радість 
того, щоб пробувати 
знову, тому що жодна 
невдача ніколи не по-
винна бути кінцевою”.
ТОМАС С. МОНСОН, “The 
Will Within”, Ensign, 
May 1987, 68
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Підказка для  
координатора
Допомагайте 
кожному 
зосереджуватися 
на діях- - - не лише 
на розмовах.

ВИЯВЛЯЙТЕ ЦІЛІСНІСТЬ
 Поміркуйте: Чому, на вашу думку, Господь любить тих, у кого “цілісне 

серце”? (Див. Учення і Завіти 124:15).

 Подивіться: “Що дасть людина взамін за душу свою?” (Немає відео? Про-
читайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Що означає мати цілісність? Якими незначними способами 
люди віддають свої душі, аби здобути бажане у цьому житті?

 Прочитайте: Уложення віри 1:13; Мосія 4:28; Йов 27:5 (праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Наодинці оцініть себе у вказаних сферах.

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Щоденно виявляйте цілісність.
□ Навчіть цього принципу свою сімʼю.
□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 

принципи.

Поставте цифру перед кожним пунктом, аби показати, наскільки часто ви так 
дієте. 1 = ніколи, 2 = іноді, 3 = часто, 4 = майже завжди, 5 = завжди
 ___1. Я дотримуюся всіх своїх обіцянь, зобовʼязань і завітів.
 ___2. Я цілковито правдивий/ва в тому, що кажу, і в тому, що записую.
 ___3. Я не перебільшую, аби щось виглядало краще, ніж є насправді.
 ___4. Я повертаю все позичене і не беру того, що мені не належить.
 ___5. Я цілковито вірний\на своєму подружжю в словах і вчинках.
 ___6. Я ніколи не списую, навіть коли я знаю, що мене не впіймають.
 ___7. Коли я знаходжу щось не своє, я повертаю це власнику.
 ___8. Я завжди повертаю гроші, які позичаю, включаючи позики ПФО, надані 

Церквою.

ВИЯВЛЯЙТЕ ЦІЛІСНІСТЬ

“Ми віримо, що по-
винні бути чесними”.
УЛОЖЕННЯ ВІРИ 1:13

“І я хотів би, щоб ви 
запамʼятали, що хто з 
вас позичить у свого 
ближнього, має 
повернути ту річ, яку 
він позичив, згідно з 
тим, як він домовився, 
бо інакше ви вчините 
гріх; і, можливо, ви 
примусите свого 
ближнього також 
вчинити гріх”.
MOСІЯ 4:28

“Доки я не помру, 
своєї невинності я не 
відкину від себе”.
ЙОВ 27:5

10
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ЩО ДАСТЬ ЛЮДИНА ВЗАМІН ЗА ДУШУ СВОЮ?
Якщо у вас немає можливості подивитися відео,  
прочитайте цю друковану версію.

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

Багато років тому мій батько змусив 
мене добре замислитися над цим за-
питанням. В юності мої батьки дору-
чали 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, вар-
тістю 5 центів за штуку. Кіно і п’ять 
цукерок! Що ще треба!

Все було добре, поки мені не виповнилося 
12 років. Стоячи у черзі одного дня, я 
усвідомив, що з 12 років квиток кошту-
вав 35 центів, і це означало, що цуке-
рок 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 попро-
сив квиток за 25 центів. Касир і оком 
не моргнув. І я знову купив не три, а 
п’ять цукерок.

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

(Роберт С. Гей, “Що дасть людина вза-
мін за душу свою?” Ensign або Ліягона, 
лист. 2012, с. 34).

“Цілісність—це коли 
завжди чинять те, 
що є правильним і 
добрим незалежно 
від негайних наслідків. 
Це означає бути пра-
ведними з самої гли-
бини нашої душі, не 
лише в наших справах, 
а й, що більш важ-
ливо, в наших думках 
і в наших серцях. … 
Трішки збрехати, 
трішки списати або 
трішки скористатися 
несправедливою 
перевагою є неприй-
нятним для Господа. 

… Вінцева нагорода за 
цілісність- - - це постій-
ний супровід Святого 
Духа, … [Який буде] 
вести нас у всьому, 
що ми робимо”.
ДЖОЗЕФ Б. ВІРТЛІН, 

“Personal Integrity”, 
Ensign, May 1990, 30–33
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ПРАГНІТЬ НАВЧАТИСЯ І ЗДОБУВАТИ ОСВІТУ
 Поміркуйте: Пророки казали, що освіта є ключем до можливостей. Які ви 

бачили докази того, що це саме так?

 Подивіться: “The Glory of God Is Intelligence” [“Слава Божа- - - це розум”] (Не-
має відео? Прочитайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Чому Елексендер вірив у важливість навчання протягом усього 
життя? Що про освіту і старанне навчання думає Емельда? Як 
їй допомогла позика ПФО? Чи було це правильною причи-
ною для взяття боргу?

 Прочитайте: Учення і Завіти 88:118–119; Довідник 2, 6.1.1 (праворуч)

 Попракти-
куйтеся:

 Ми можемо продовжувати навчатися протягом життя. У 
таблиці нижче напишіть дещо з того, що ви дізналися 
нещодавно з кожного з наведених навчальних ресурсів.

 Обговоріть: Як ви можете продовжувати навчатися і зростати  
кожного дня?

НАВЧАЛЬНІ  
РЕСУРСИ

ПРО ЩО Я НЕЩОДАВНО  
ДІЗНАВСЯ\ЛАСЯ З ЦИХ РЕСУРСІВ

Люди навколо мене, мої 
провідники

Життєвий досвід

Книги і ЗМІ

Класи/вчителі

Писання, храм, Святий Дух

“Шукайте старанно і 
навчайте один одного 
словам мудрості; так, 
шукайте в найкращих 
книгах слів мудро-
сті; прагніть знання, 
саме через навчання 
і також через віру. 

… Встановіть дім … 
навчання”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 
88:118–119

“[Члени Церкви] мають 
покращувати своє 
вміння читати, пи-
сати і рахувати. Вони 
мають отримати 
якомога кращу освіту, 
у т.ч. формальну 
чи технічну, де це 
можливо”.
ДОВІДНИК 2, 6.1.1

ПРАГНІТЬ НАВЧАТИСЯ І 
ЗДОБУВАТИ ОСВІТУ11
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 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Шукайте можливостей навчатися і записуйте, про що 
ви дізнаєтеся.

□ Розкажіть своїй сімʼї про різні ресурси для навчання 
протягом життя. Розгляньте способи того, як ваша сі-
мʼя може здобути кращу освіту- - - це стосується і дорос-
лих, і дітей.

□ Продовжуйте застосовувати попередні фундаментальні 
принципи.

THE GLORY OF GOD IS INTELLIGENCE [СЛАВА БОЖА- - - ЦЕ 
РОЗУМ]
Якщо у вас немає можливості подивитися відео, розпо-
діліть ролі і прочитайте цю друковану версію.

ОПОВІДАЧ: Елексендер- - - це чоловік з 
Перу, який присвячує своє життя ви-
вченню і викладанню. Він розповів:

ЕЛЕКСЕНДЕР: У моїй юності батько 
навчав нас вчитися і цінувати освіту.

Дві складові допомагають нам розви-
ватися і процвітати в цьому житті. 
Перша: бути вірними і витерпіти до 
кінця. Друга: вчитися і пізнавати.

Упродовж свого життя я дізнався, що 
освіта є ключовим мирським засобом, 
який ми маємо для досягнення наших 
життєвих цілей.

Я поїхав на місію з дуже незначним 
знанням євангелії, але з великим ба-
жанням робити те, що правильно, і 
навчатися.

Я не навчався в аудиторіях, але я вірю, 
що моя місія була найважливішим ча-
сом навчання в моєму житті.

Я використовую нагоди для навчання, де 
б я не був: у себе вдома, на роботі, в цер-
кві, в університеті або навіть в авто-
бусі. Я завжди намагаюся навчатися.

Храм є найважливішим місцем у моєму 
житті і найкращою школою на землі.

ОПОВІДАЧ: Емельда- - - навернена до 
Церкви з Південної Африки, яка здійс-
нила свою мрію завдяки позиці Постій-
ного фонду освіти. Вона поділилася 
своїм свідченням:

ЕМЕЛЬДА: Те, що я найкращий сту-
дент, я приписую не собі, а Церкві! Я 
знала, що приєднання до Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів приведе 
мене до величніших духовних царин, але 
я ніколи не думала, що вона відкриє для 
мене двері для академічного навчання. …

Вивчення євангелії в дійсності наче про-
будило мене. Це допомогло мені усвідо-
мити, що я відповідаю за свою власну 
долю. … Незважаючи на наші теперішні 
обставини і те, що ми можемо відчу-
вати, я не сумніваюся, що мій Небесний 
Батько має хороші плани для нас.

“Ми маємо відпові-
дальність і завдання 
зайняти свої місця у 
світі бізнесу, науки, 
уряду, медицини, 
освіти та кожної 
іншої гідної і творчої 
професії. Наш обовʼя-
зок- - - тренувати руки 
і розум, щоб досягти 
успіху в роботі, що 
у світі, задля бла-
гословення всього 
людства”.
ГОРДОН Б. ХІНКЛІ, “A 
City upon a Hill”, 
Ensign, July 1990, 5
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ЗОСЕРЕДЬТЕСЬ НА НАЙВАЖЛИВІШОМУ, ОТРИМАЙТЕ 
ОБРЯДИ
 Поміркуйте: Що заважає нам робити те, що є найважливішим?

 Подивіться: “Doing What Matters Most” [“Робити те, що є найважливішим”] 
(Немає відео? Прочитайте наступну сторінку.)

 Обговоріть: Що є тими неважливими справами, якими займаються люди, 
витрачаючи свій час? Господь заповідав Джозефу Сміту 
будувати храми навіть, коли члени Церкви були дуже бід-
ними. Чому?

 Прочитайте: Учення і Завіти 84:20; 136:4; 1 Нефій 18:2–3 (праворуч)

 Прочитайте: “Закон правильного використання ґрунту” (на наступній  
сторінці)

 Обговоріть: Що Господь відкрив старійшині Уідтсоу в храмі? Що Господь 
відкрив Нефію на горі?
Прагнучи бути самозабезпеченими, чому це так важливо 
бути гідними храму?
Разом з партнером прочитайте наведені нижче уривки з 
Писань. Що для вас означають слова про те, що завдяки хра-
мовому поклонінню ми готуємося отримати все необхідне в 
нашому житті? Поміркуйте про те, що це означає для вашого 
життя і вашої цілі з самозабезпечення.

 Візьміть зо-
бов’язання:

 Візьміть на себе зобов’язання виконати вказане нижче протя-
гом тижня. Ставте позначку поруч з кожним виконаним 
вами завданням:

□ Кожного дня живіть гідними храму.
□ Навчіть цього принципу свою сімʼю. Навчіть їх того, 

як відвідування храму допоможе їм досягти успіху в 
духовному і мирському, а також обговоріть з ними, 
що ви повинні робити, аби отримати силу Господа, 
яка знаходиться в храмових обрядах.

□ Продовжуйте застосовувати попередні фундамен-
тальні принципи.

“І даруй Ти нам, Святий Батьку, щоб [усі ті], хто поклоняти-
муться в цьому домі, мог[ли] … бути готовими отримати все 
необхідне”.

Учення і Завіти 109:14- - 15

“Отже, у його об-
рядах явлена сила 
божественності”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 84:20

“І це буде нашим 
завітом- - - що ми 
ходитимемо в усіх 
обрядах Господа”.
УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 136:4

“Я будував [корабель] 
у спосіб, який Го-
сподь показав мені; 
отже, це було не у 
спосіб людей. І я, Не-
фій, часто піднімався 
на гору, і часто мо-
лився Господові; отже, 
Господь показав мені 
великі речі”.
1 НЕФІЙ 18:2–3

ЗОСЕРЕДЬТЕСЬ НА НАЙВАЖЛИ-
ВІШОМУ, ОТРИМАЙТЕ ОБРЯДИ12
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РОБИТИ ТЕ, ЩО Є НАЙВАЖЛИВІШИМ
Якщо у вас немає можливості подивитися відео,  
прочитайте цю друковану версію.

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

ПРЕЗИДЕНТ УХТДОРФ: Після ката-
строфи слідчі намагалися встановити 
причину. Шасі справді вийшло належ-
ним чином. Літак перебував у відмінних 
технічних умовах. Усе працювало як 
слід. Усе, окрім одного- - - маленької зго-

рілої лампочки. Ця крихітна лампочка, 
ціною у 20 центів, започаткувала 
ланцюг подій, які зрештою призвели до 
трагічної загибелі понад 100 осіб.

Звичайно ж, несправна робота лам-
почки не спричинила катастрофу. Вона 
сталася тому, що екіпаж зосередився на 
тому, що здавалося їм на той момент 
більш важливим, одночасно втрачаючи 
з поля зору найважливіше.

Схильність зосереджуватися на не-
значних речах, нехтуючи важливими, 
трапляється не лише у пілотів, але й 
з кожним. Усі ми ризикуємо. … Чи ваші 
думки і серце зосереджені на тому скоро-
минущому, що має значення лише зараз, 
або на тому, що є найважливішим?

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

ЗАКОН ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТУ
СТАРІЙШИНА УІДТСОУ: Протягом 
кількох років за підтримки державного 
гранту ми разом з колективом 
працівників збирали тисячі файлів 
даних у сфері зволоження ґрунту; але 
я не міг визначити з цих матеріалів 
жодного загального закону. Зрештою, я 
відмовився від цієї ідеї.

Того дня ми з дружиною пішли до храму, 
щоб забути цю невдачу. У третій кім-

наті для ендаументу, невідомо звідки, 
прийшло рішення, яке відтоді вже три-
валий час продовжує публікуватися. …

Це дар, який приходить до тих, хто на-
лежним чином входить до храму, тому 
що це місце, де можна очікувати на од-
кровення. Я особисто свідчу, що це так.

(In Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, 156–157)

“Господь благословить 
нас, коли ми будемо 
приходити і викону-
вати священну обря-
дову роботу в храмах. 
Благословення там 
не будуть обмежені 
тільки нашим храмо-
вим служінням. Ми 
отримаємо благо-
словення в усіх наших 
справах. Ми отри-
маємо право запро-
шувати Господа бути 
учасником наших 
справ, як духовних, 
так і матеріальних”.
БОЙД К. ПЕКЕР, 
Підготовка до 
входження у святий 
храм (2003), с. 37



Week 3
Мій фундамент: принципи, навички, звички

2828

ПРОСУВАЙТЕСЯ ВПЕРЕД І СЛУЖІТЬ
 Поміркуйте: На основі уривків з Писань і цитати, наведених праворуч, як те, 

що ми губимо себе в служінні іншим насправді спасає нас?

 Прочитайте: Тепер, коли ви завершили курс Мій фундамент, ми запрошуємо 
вас знову обміркувати пораду, дану в принципі 7. Президент 
Ухтдорф сказав:

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

 Попракти-
куйтеся:

 Складіть план разом з групою або сімʼєю, щоб виконати одне 
з таких завдань:
 1. Проведіть проект служіння у вашому районі. Ви можете 

послужити хворим у лікарні, принести їжу в інтернат або 
вибрати інший захід.

 2. Разом із сімʼєю відвідайте най-
ближчий церковний центр сі-
мейної історії. Підготуйте власну 
сімейну історію за допомогою 
буклета Моя сім’я: Історії, що об’єд-
нують нас. Потім підіть до храму 
і виконайте священні обряди за 
померлих членів сімʼї.

 3. Станьте волонтером центру із 
самозабезпечення або служіть ко-
ординатором групи. Будьте інди-
відуальним наставником окремої 
людини на її шляху до самозабез-
печення.

“Безкорисливі прояви служіння й посвячення облагороджують 
наш дух, усувають заскалки з наших духовних очей і відкрива-
ють небесні отвори. Стаючи відповіддю на чиюсь молитву, ми 
часто знаходимо відповідь на свою власну”.

Дітер Ф. Ухтдорф, “Очікування на дорозі до Дамаску”, Ensign та Лія-
гона, трав. 2011, с. 76

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗАХІД

“Бо хто хоче спасти 
свою душу, той погу-
бить її, хто ж за Мене 
свою душу погубить, 
той знайде її”.
МАТВІЙ 16:25

“Коли ви служите 
вашим ближнім, то 
ви тільки служите 
вашому Богові”.
MOСІЯ 2:17

“Мета мирської і 
духовної самоза-
безпеченості—це 
поставити себе на 
вищу основу, щоб 
ми могли піднімати 
нужденних”.
РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 

“Спам’ятатися: причастя, 
храм і жертва заради 
служіння”, Ensign 
або Ліягона, трав. 
2012, сс. 34- - 36.

Моя сім’я
Історії, що об’єднують нас

“Ми особливо заохочуємо підлітків і 
неодружену молодь використовувати для 

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

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

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

і благословення відвідування храму”.

Лист Першого Президентства від 8 жовт. 2012 р.
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Просувайтеся вперед і служіть



Мій фундамент: принципи, навички, звички

ЛИСТ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ

Я,  , був\ла учасником групи з 
самозабезпечення, організованої Церквою Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, і виконав\ла вимоги, необхідні для завершення курсу, зокрема:

Я відвідав\ла принаймні 10 з 12 зборів.

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

Я завершив\ла заключний захід.

Я застосовував\ла і розвивав\ла основи навичок, принципів і 
звичок, необхідних для самозабезпечення. Я буду продовжувати 
використовувати їх протягом свого життя.

ПІБ учасника  Підпис учасника  Дата 

Я підтверджую, що цей учасник виконав перераховані вище вимоги.

ПІБ координатора  Підпис координатора  Дата 

Примітка: Посвідчення може бути видано пізніше комітетом із самозабезпечення 
колу чи округу.

“Отже, якими людьми повинні ви бути? Істинно Я 
кажу вам, такими самими, як Я є”.
3 НЕФІЙ 27:27

ЧИ БУДЕТЕ ВИ ПРОДОВЖУВАТИ ЙТИ 
ШЛЯХОМ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?



ДІЄМО
 з відповідальністю  

щодня 
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