
Щоденник вивчення
“Ретельно записане знання, є знанням, що стане у нагоді, коли буде потреба. 
Духовно- чутлива інформація повинна зберігатися у надійному місці, що свідчитиме 
Господу, як ви цінуєте її. Ця практика збільшує ймовірність подальшого отримання 
світла”.

Richard G. Scott, “Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 88



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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Вступ до “Опанування 
доктрини”
У Книзі Мормона пророк Геламан навчав своїх 
синів: “На камені нашого Викупителя, Який є Хри-
стос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фунда-
мент” (Геламан 5:12). Будування фундаменту на 
Ісусі Христі—тобто розуміти Його доктрину, віри-
ти в неї та жити за нею—буде поглиблювати наше 
навернення і посилювати наше зобовʼязання як 
Його учнів, захищати нас від впливу супротивника 
та допомагати нам благословляти життя інших 
людей.

Один зі шляхів досягнення цього—послідовне, 
спільне вивчення Писань у класі. Ще один шлях 
будувати свій фундамент на Ісусі Христі та Його 
доктрині—це спосіб, що називається опануванням 
доктрини.
Опанування доктрини націлене на досягнення двох 
результатів:
 1. Засвоєння і застосування божественних принци-

пів для здобуття духовного знання
Небесний Батько відкрив принципи для здобуття 
духовного знання. Цими принципами є: діяти з 
вірою, досліджувати поняття і питання з погляду 
на вічну перспективу та прагнути подальшого 
розуміння з божественно призначених джерел. 
Ми краще опановуємо доктрину, коли вчимося 
застосовувати ці принципи та шукати відповіді 
на запитання, що стосуються доктрини та історії 
так, щоб це запрошувало Святий Дух зміцнювати 
нашу віру в Ісуса Христа та Його доктрину. 

 2. Опанування доктрини євангелії Ісуса Христа та 
уривків з Писань, які цієї доктрини навчають
Цей результат опанування доктрини досягається:

а.  Розвитком глибшого розуміння кожної з 
вказаних далі тем та ключових формулювань 
доктрини, визначеної для кожної теми:

• Божество
• План спасіння
• Спокута Ісуса Христа
• Відновлення
• Пророки і одкровення
• Священство і ключі священства
• Обряди і завіти
• Шлюб і сім’я
• Заповіді

б. Знанням, як сформульовані доктрини викладе-
ні в доктринальних уривках з Писань, призна-
чених для опанування, та здатністю памʼятати 
ці уривки і вмінням знаходити їх.

в. Чітким поясненням кожного формулювання 
доктрини з використанням відповідних док-
тринальних уривків, призначених для опану-
вання. 

 г. Застосуванням того, що вивчили, у щоденному 
житті, коли ми робимо вибір та коли відпові-
даємо на доктринальні, соціальні та історичні 
запитання і спірні питання.  

Опанування доктрини 
Базовий документ
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Набуття духовного знання
Оскільки Небесний Батько любить нас і хоче, щоб 
ми розвивалися, аби стати подібними до Нього, то 
Він закликав нас: “Прагніть знання, саме через нав-
чання і також через віру” (УЗ 88:118). У своєму 
пошуку істини ми можемо цілком довіряти Йому, 
покладатися на Його мудрість, Його любов і на 
Його силу навчати й благословляти нас. Бог знає 
все і є джерелом усієї істини (див. Мосія 4:9). Він 
пообіцяв, що буде відкривати істину в нашому розу-
мі і в серці через Святого Духа, якщо ми будемо 
старанно шукати Його (див. УЗ 8:2–3).

Аби допомогти нам, Небесний Батько навчив нас, 
як здобувати духовне знання. Він визначив умови, 
яких ми повинні дотримуватися, щоб здобути таке 
знання. За Його божественно визначеною моделлю 
вимагається, щоб ми чесно бажали пізнати істину 
(див. Мороній 10:4–5) і хотіли жити за тим, що від-
крив Бог (див. Іван 7:17). Наше щире бажання буде 
направляти нас у пошуку істини через молитву 
(див. Кн. Якова 1:5–6; 2 Нефій 32:8–9) і в серйозно-
му вивченні слова Бога (див. 2 Тимофію 3:15–17; 
2 Нефій 32:3).
Іноді ми можемо знаходити нову інформацію або 
мати запитання стосовно доктрини, заведених 
порядків або подій в історії Церкви, які, здається, 
важко зрозуміти. Ставити запитання й шукати 
 відповіді на них—це необхідна частина нашого 
 старання пізнати істину. Деякі запитання, що при-
ходять в наш розум, можуть бути натхненні Святим 
Духом. Натхненні запитання слід вважати дарами 
від Бога, які дають нам можливість розширити своє 
розуміння та зміцнити свою впевненість в тому, 
чого Господь хоче навчити нас. Звідки б не прихо-
дили наші запитання, ми будемо благословенні 
здатністю думати, міркувати та відчувати Господній 
вплив, що розширить наші розумові здібності та 
поглибить наше розуміння. Ставлення й намір, з 
якими ми ставимо запитання та шукаємо відповіді 
на них, будуть великою мірою впливати на нашу 
здатність навчатися через Святого Духа.
Указані далі три принципи можуть направляти нас, 
коли ми прагнемо навчатися, зрозуміти вічну істи-
ну та знайти відповіді на запитання або розв’язува-
ти проблеми: діяти з вірою, розглядати поняття і 
питання з погляду на вічну перспективу та прагну-
ти подальшого розуміння з божественно призначе-
них джерел. 

1. діяти з вірою 
Ми діємо з вірою, коли вибираємо довіритися Богу і 
спершу звертатися до Нього через щиру молитву, 
вивчення Його вчень та послух Його заповідям. 

Коли ми прагнемо розширити своє розуміння та 
розвʼязати проблеми, нам важливо покладатися на 
свідчення, яке ми вже маємо про Ісуса Христа, Від-
новлення Його євангелії та вчення Його висвячених 
пророків. Старійшина Джеффрі Р. Холланд навчав: 
“Коли ці моменти настають і з’являються проблеми, 
які відразу не усунути,  міцно тримайтеся того, що 
ви вже знаєте, і твердо стійте доти, доки не прийде 
додаткове знання” (“Вірую, Господи”, Ensign або 
Ліягона, трав. 2013, с. 94). Сам Господь запросив нас 
“зверта[ти]ся до [Нього] в кожній думці; не вага[ти]
ся, не б[ояти]ся” (УЗ 6:36). 
У часи, коли, можливо, нам не вдається відразу 
знайти відповіді на свої запитання, корисно памʼя-
тати: хоч Небесний Батько й відкрив усе, що є 
необхідним для нашого спасіння, усе ж Він ще не 
відкрив усю істину. Продовжуючи шукати відповіді, 
ми повинні жити вірою—сподіваючись, що ми 
зрештою отримаємо відповіді, яких шукаємо (див. 
Приповісті 3:5–6; Етер 12:6). Якщо ми вірні істині та 
світлу, які вже отримали, то будемо отримувати їх 
більше. Відповіді на наші запитання та молитви 
часто приходять “рядок за рядком, приписання за 
приписанням” (2 Нефій 28:30). 

2. розглядати поняття і питання з 
погляду на вічну перспективу 

Аби дослідити доктринальні поняття, питання та 
соціальні проблеми з погляду на вічну перспективу, 
ми розглядаємо їх в контексті плану спасіння та 
вчень Спасителя. Ми прагнемо допомоги Святого 
Духа, щоб бачити речі так, як їх бачить Господь. Це 
дозволяє нам переосмислити запитання (подивити-
ся на запитання інакше) і розглянути ідеї, основою 
яких є Господнє мірило істини, а не прийняті у світі 
передумови чи припущення (див. 1 Коринтянам 2:5, 
9–11). Ми можемо робити це, ставлячи, наприклад, 
такі запитання: “Що я вже знаю про Небесного 
Батька, Його план і те, як Він веде справи зі Своїми 
дітьми?” та “Які євангельські вчення стосуються 
цього поняття чи питання або прояснюють їх?”  
Навіть запитання, що стосуються історичних подій, 
можуть бути досліджені з погляду на вічну перспек-
тиву. Поки ми залишаємося на якорі нашої довіри 
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до Небесного Батька і Його плану спасіння, ми 
здатні бачити проблеми більш ясно. Це може 
також допомогти в дослідженні історичних питань 
в належному історичному контексті, враховуючи 
культуру та норми поведінки тогочасного періоду, 
а не навʼязуючи сучасні погляди та позиції. 
Важливо памʼятати, що історичні подробиці не 
мають в собі спасительної сили обрядів, завітів та 
доктрини. Відволікатися на малозначні подробиці, 
не помічаючи чудо Відновлення, яке розгортається, 
це те саме, що гаяти час, розглядаючи подарункову 
коробку та ігноруючи дивовижність самого пода-
рунку. 

3. прагнути подальшого розуміння 
з божественно призначених 
джерел 

Господь визначив, що для процесу отримання 
духовного знання є встановлені Ним джерела, 
через які Він відкриває істину Своїм дітям та 
направляє їх. Цими джерелами є: світло Христа, 
Святий Дух, Писання, батьки та церковні провід-
ники. Перше Президентство та Кворум Дванадця-
тьох Апостолів—Господні пророки на землі 
сьогодні—є надзвичайно важливим джерелом 
 істини. Господь вибрав та висвятив цих людей 
говорити від Його імені. 
Також ми можемо дізнатися істину з інших гідних 
довіри джерел. Проте щирим шукачам істини слід 
остерігатися ненадійних джерел інформації. Ми 
живемо в час, коли багато людей “називають зло 
добром, а добро—злом” (Ісая 5:20). Сатана є бать-
ком усієї брехні, і він прагне перекрутити істину та 
переконати нас відвернутися від Господа та при-
значених Ним слуг. Звертаючись до джерел, боже-
ственно призначених Господом, за відповідями та 
керівництвом, ми можемо бути благословенними 
здатністю розрізняти між істиною та хибним уяв-
ленням. Уміння розпізнавати ненадійні джерела й 
уникати їх може уберегти нас від дезінформації та 
від тих, хто прагне підірвати нашу віру. 

допомога іншим людям у здобутті 
духовного знання 
Якщо інші люди приходять до нас, ставлячи запи-
тання чи досліджуючи доктрину, правила або істо-
рію Церкви, як нам найкраще допомогти їм в 
їхньому пошуку істини? Далі вказано кілька спосо-
бів, як ми можемо їм допомогти: 
Уважно і з молитвою вислухати: Перш ніж від-
повісти, уважно вислухайте, намагаючись вияснити 
та зрозуміти суть їхніх запитань. Старайтеся вдум-
ливо зрозуміти, з яким наміром вони ставлять свої 
запитання та їхні почуття й переконання. 
Навчати євангельських істин та свідчити про 
них: Розкажіть про застосовані вами вчення з 
Писань та сучасних пророків і те, як вони змінили 
ваше життя. Допоможіть тим, з ким ви розмовляє-
те, розглянути їхні запитання або перефразувати 
їхні запитання в контексті євангелії та плану спа-
сіння. 
Запропонувати їм діяти з вірою: Памʼятайте: 
Господь вимагає, щоб духовне знання ми шукали 
для себе самі. Отже ми повинні запрошувати інших 
діяти з вірою, молячись, виконуючи заповіді та ста-
ранно вивчаючи слово Бога з божественно призна-
чених джерел, особливо Книги Мормона. Якщо 
доречно, попросіть їх згадати про досвід, який, 
можливо, у них був, коли вони відчували Святого 
Духа, і порадьте їм міцно триматися вічних істин, 
про які вони вже дізналися, поки не прийде додат-
кове знання. 
Довести справу до кінця: Скажіть їм, що ви 
пошукаєте відповіді, а потім доведіть справу до кін-
ця, поділившись тим, що ви дізналися. Також ви 
можете шукати відповіді разом. Висловіть впевне-
ність у Господньому обіцянні давати особисте 
одкровення.  
Відповідні посилання: Єремія 1:4–5; Амос 3:7; Матвій 5:14–16; 
Матвій 16:15–19; Іван 15:16; Іван 17:3; Ефесянам 2:19–20; Ефеся-
нам 4:11–14; 2 Нефій 2:27; Мосія 18:8–10; 3 Нефій 18:15, 20–21;  
УЗ 1:37–38; УЗ 18:15–16; УЗ 21:4–6  
Відповідні доктринальні теми: Божество: Святий Дух; Спокута 
Ісуса Христа: віра в Ісуса Христа; Пророки і одкровення; Заповіді  
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Доктринальні теми  

1. Божество 
Божество складається з трьох окремих осіб: Бога, 
Вічного Батька; Його Сина, Ісуса Христа; і Святого 
Духа. Батько і Син мають відчутні на дотик, про-
славлені тіла з плоті і кісток; а Святий Дух є осо-
бою з Духа (див. УЗ 130:22–23). Вони єдині в меті і 
досконалим чином об’єднані у виконанні плану 
Небесного Батька—плану спасіння.  
Відповідні посилання: Буття 1:26–27; Лука 24:36–39; Джозеф 
Сміт—Історія 1:15–20 

Бог Батько 
Бог Батько—Найвища Істота, Якій ми поклоняємо-
ся. Він є Батьком наших духів (див. Євреям 12:9). 
Він є досконалим, має всю силу і знає все. Він 
також справедливий, милосердний і добрий. Бог 
любить кожного зі Своїх дітей довершеною любо-
вʼю, і всі є однаковими для Нього (див. 2 Нефій 
26:33). Його робота і слава—здійснювати безсмертя 
і вічне  життя людини.  
Відповідні посилання: Іван 17:3; Мосія 4:9; Мойсей 1:39

Ісус Христос 
Ісус Христос є Першонародженим від Батька в дусі 
і Єдинонародженим від Батька у плоті. Під керів-
ництвом Батька Ісус Христос створив небеса і 
 землю. Він—Єгова Старого Завіту і Месія Нового 
Завіту. 
Ісус Христос у всьому виконує волю Батька. Він жив 
безгрішним життям і спокутав гріхи всього людства 
(див. 3 Нефій 11:10–11). Його життя—досконалий 
приклад того, як слід жити нам (див. 3 Нефій 12:48). 
Він був першим з дітей Небесного Батька, Хто 
воскрес. У наші дні, як і в давні часи, Він очолює 
Свою Церкву. Він прийде знову у силі й славі та 
буде правити на землі упродовж Тисячоліття (див. 
УЗ 29:10–11). Він судитиме все людство. 
Оскільки Ісус Христос є нашим Спасителем і Посе-
редником перед Батьком, то всі молитви, благосло-
вення та обряди священства мають виконуватися в 
Його імʼя (див. 3 Нефій 18:15, 20–21).  
Відповідні посилання: Ісая 53:3–5; Лука 24:36–39; 1 Коринтянам 
15:20–22; Обʼявлення 20:12; Алма 7:11–13; Алма 34:9–10; Геламан 
5:12; Мороній 7:45, 47–48; УЗ 1:30; УЗ 6:36; УЗ 18:10–11; УЗ 
19:16–19; УЗ 76:22–24  
Відповідні теми: Спокута Ісуса Христа   

Святий Дух 
Святий Дух є третім членом Божества. Він є осо-
бою з духа, Яка не має тіла з плоті й кісток. Про 
Нього часто говорять як про Духа, Святого Духа, 
Духа Бога, Духа Господа і Утішителя. 
Святий Дух свідчить про Батька і про Сина, від-
криває істину про все і освячує тих, хто кається і 
христиться. Завдяки силі Святого Духа ми можемо 
отримати духовні дари, які є благословеннями, або 
здібностями, даними Господом нам на користь і 
щоб допомагати нам служити й благословляти 
інших.  
Відповідні посилання: Іван 3:5; 1 Коринтянам 2:5, 9–11; 2 Нефій 
32:3; 2 Нефій 32:8–9; Мосія 3:19; Мосія 18:8–10; 3 Нефій 27:20; 
Мороній 7:45, 47–48; Мороній 10:4–5; УЗ 8:2–3; УЗ 130:22–23  
Відповідні теми: Здобуття духовного знання; Обряди і завіти 

2. план спасіння 
У доземному існуванні Небесний Батько предста-
вив план, що мав дозволити нам стати схожими на 
Нього й отримати безсмертя і вічне життя (див. 
Мойсей 1:39). Аби виконати цей план і стати 
подібними до нашого Небесного Батька, ми повин-
ні пізнати Його і Його Сина, Ісуса Христа, та мати 
правильне розуміння Їхнього характеру та якостей 
(див. Іван 17:3). 
У Писаннях говориться про цей план як про план 
спасіння, великий план щастя, план викуплення і 
план милості. Цей план включає Сотворіння, 
Падіння, Спокуту Ісуса Христа й усі закони, обряди 
та вчення євангелії. Наша свобода вибору—здат-
ність самостійно вибирати і діяти—є невід’ємною 
складовою Батькового плану. Наш вічний розвиток 
визначається тим, як ми користуємося цим даром 
(див. Ісус Навин 24:15; 2 Нефій 2:27). 
Ісус Христос—центральна фігура у плані Небесно-
го Батька. План спасіння дає нам змогу стати 
досконалими, отримати повноту радості, насолод-
жуватися нашими сімейними стосунками впро-
довж вічностей і вічно жити у присутності Бога.  
Відповідні посилання: Малахія 4:5–6; 3 Нефій 12:48; УЗ 131:1–4 

Доземне життя 
Перед тим, як народитися на землі, ми жили в при-
сутності нашого Небесного Батька як Його духовні 
діти (див. Авраам 3:22–23). У доземному житті ми 
взяли участь в нараді разом з іншими духовними 
дітьми Небесного Батька. На цій нараді Небесний 
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Батько представив Свій план і доземний Ісус Хри-
стос зобов’язався за угодою бути Спасителем. 
Скориставшись нашою свободою волі, ми прийня-
ли план Небесного Батька. Тим, хто пішов за 
Небесним Батьком та Ісусом Христом, було дозво-
лено прийти на землю, набути досвіду земного 
життя і, вдосконалюючись, прямувати до вічного 
життя. Люцифер, ще один духовний син Бога, пов-
став проти цього плану. Він став Сатаною, і його 
разом з послідовниками було скинуто з небес та 
позбавлено привілею отримати фізичне тіло й зем-
ний досвід.  
Відповідні посилання: Єремія 1:4–5; Євреям 12:9; 2 Нефій 2:27; 
3 Нефій 11:10–11   

Сотворіння 
Під керівництвом Батька Ісус Христос створив 
небеса і землю (див. УЗ 76:22–24). Сотворіння землі 
було необхідним у плані Бога. Завдяки цьому нам 
було дано місце, де ми могли отримати фізичне 
тіло, бути випробуваними і перевіреними, а також 
розвинути божественні якості. 
Адам був першою людиною, створеною на землі. 
Бог створив Адама і Єву на Свій власний образ. 
Усі людські істоти—чоловіки і жінки—створені 
за образом Божим (див. Буття 1:26–27). Стать є 
невід’ємною властивістю доземної, смертної й віч-
ної особистості та її призначення.  

Падіння 
В Еденському саду Бог поєднав Адама і Єву у шлю-
бі. Поки Адам і Єва були в цьому саду, вони все ще 
були в присутності Бога і могли жити вічно. Вони 
жили в невинності, і Бог забезпечував їхні потреби. 
Коли Адам і Єва перебували в Еденському саду, 
Бог дав їм свободу вибору. Він повелів їм не їсти 
заборонений плід—плід з дерева пізнання добра і 
зла. Виконання цього повеління означало, що вони 
могли б залишатися й далі в саду. Однак Адам і 
Єва все ще не розуміли: якщо вони залишаться в 
саду, то не зможуть розвиватися, не пізнаючи про-
тилежностей земного життя. Вони не могли б 
пізнати радості, бо не могли б відчути печаль і біль. 
Більш того, вони не могли б мати дітей. 
Сатана спокушав Адама і Єву зʼїсти заборонений 
плід, і вони вибрали зробити це. Через свій вибір 
вони були вигнані з Божої присутності і стали пав-
шими і смертними. Провина Адама і Єви та зміни, 
які стали її наслідком—серед них духовна і фізична 
смерть,—називаються Падінням. Духовна смерть—

це відокремлення від Бога. Фізична смерть—це від-
ділення духа від смертного тіла. 
Падіння—це важлива частина плану спасіння, скла-
деного Небесним Батьком. Результатом Падіння 
було те, що Адам і Єва могли мати дітей. Вони та 
їхні нащадки могли відчувати радість і сум, відріз-
няти добро від зла та розвиватися (див. 2 Нефій 
2:22–25). Як нащадки Адама і Єви, ми успадковуємо 
від них у земному існуванні занепалий стан. Ми 
відділені від присутності Бога і підвладні фізичній 
смерті. Ми також перевіряємося труднощами 
смертного життя і спокусами супротивника. Хоч 
ми і не відповідаємо за переступ Адама і Єви, проте 
ми відповідаємо за наші власні гріхи. Завдяки Спо-
куті Ісуса Христа ми можемо подолати негативні 
наслідки Падіння, отримати прощення своїх гріхів і 
зрештою відчути повноту радості.  
Відповідні посилання: Буття 1:28; Мосія 3:19; Алма 34:9–10  
Відповідна тема: Спокута Ісуса Христа   

Смертне життя 
Смертне життя є часом навчання, під час якого 
ми доводимо, що будемо використовувати свою 
свободу волі, аби робити все, що заповів Господь, 
і готуємося до вічного життя, розвиваючи боже-
ственні якості. Ми робимо це, коли виявляємо віру 
в Ісуса Христа та Його Спокуту, каємося, отримує-
мо спасительні обряди й укладаємо завіти, такі як 
хрищення і конфірмація, і з вірністю терпимо до 
кінця впродовж всього свого земного життя, наслі-
дуючи приклад Ісуса Христа. 
Під час земного життя наші духи поєднані з наши-
ми фізичними тілами, що дає нам можливість 
 зростати і розвиватися у способи, які не були 
доступними у доземному житті. Через те, що наш 
Небесний Батько має відчутне на дотик тіло із пло-
ті й кісток, наше тіло є необхідним для нас, щоб 
розвиватися й стати подібними до Нього. Наші 
тіла є священними і повинні шануватися як дар 
від нашого Небесного Батька (див. 1 Коринтянам 
6:19–20).  
Відповідні посилання: Ісус Навин 24:15; Матвій 22:36–39; Іван 
14:15; 2 Нефій 2:27; 3 Нефій 12:48; Мороній 7:45, 47–48; УЗ 
130:22–23  
Відповідні теми: Божество; Спокута Ісуса Христа; Обряди і 
завіти; Заповіді   

Життя після смерті 
Коли ми помираємо, наші духи входять у духовний 
світ і чекають Воскресіння. Духи праведних при-
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ймаються до стану щастя, який називається раєм. 
Ті, хто помирає без знання істини, і ті, хто є непо-
кірними у земному житті, входять у місце тимчасо-
вого перебування після смерті, яке називається 
духовною вʼязницею. 
Кожна людина з часом матиме можливість дізна-
тися про принципи євангелії, отримати її обряди 
та укласти завіти. Багато вірних будуть проповіду-
вати євангелію тим, хто в духовній в’язниці. Ті, хто 
вибирає прийняти євангелію, покаятися та при-
йняти необхідні для спасіння обряди, що викону-
ються для них у храмах, будуть перебувати в раю до 
Воскресіння (див. 1 Петра 4:6). 
Воскресіння—це возз’єднання нашого духовного 
тіла з нашим досконалим фізичним тілом з плоті 
й кісток. Після воскресіння ми станемо безсмерт-
ними—наш дух і наше тіло вже ніколи більше не 
будуть розʼєднані. Кожна людина, народжена на 
землі, воскресне завдяки тому, що Ісус Христос здо-
лав фізичну смерть (див. 1 Коринтянам 15:20–22). 
Праведні воскреснуть до того, як воскреснуть зло-
честиві, і встануть у Першому Воскресінні. 
Останній суд відбудеться після Воскресіння. Ісус 
Христос судитиме кожну людину, щоб визначити 
вічну славу, яку він чи вона отримає. Кожну 
 людину на цьому суді буде суджено відповідно 
до її бажань та її послуху Божим заповідям (див. 
 Обʼявлення 20:12). 
Є три царства слави: целестіальне царство, 
 терристріальне царство і телестіальне царство 
(див. 1 Коринтянам 15:40–42). Ті, хто доблесні у 
своєму свідченні про Ісуса Христа й дотримуються 
принципів євангелії, перебуватимуть у целестіаль-
ному царстві у присутності Бога Батька і Його 
Сина, Ісуса Христа, та з праведними членами своєї 
сімʼї.  
Відповідні посилання: Лука 24:36–39; Іван 17:3; УЗ 131:1–4  
Відповідні теми: Спокута Ісуса Христа; Обряди і завіти  

3. Спокута Ісуса Христа 
Ісус Христос був висвячений наперед на доземній 
нараді бути нашим Спасителем і Викупителем. Він 
прийшов на землю й добровільно відстраждав та 
помер, щоб викупити все людство від негативних 
наслідків Падіння та взяти на Себе покарання за 
наші гріхи. Перемога Ісуса Христа над духовною та 
фізичною смертю ціною Свого страждання, через 
смерть і Воскресіння називається Спокутою. Його 
жертва несе благо кожному з нас і вказує на без-

межну цінність кожного з дітей Небесного Батька 
(див. УЗ 18:10–11). 
Тільки через Ісуса Христа ми можемо бути спасен-
ні, тому що Він єдиний, Хто був здатний здійснити 
безмежну й вічну Спокуту для всього людства (див. 
Алма 34:9–10). Тільки Він мав силу подолати фізич-
ну смерть. Від Своєї смертної матері, Марії, Він 
успадкував здатність померти. Від Бога, Свого без-
смертного Батька, Він успадкував силу жити вічно 
або віддати Своє життя й повернути його Собі 
знову. Він єдиний міг викупити нас від наших грі-
хів. Оскільки Він жив бездоганним, безгрішним 
життям, то на Нього не поширювалися вимоги 
правосуддя і Він міг сплатити борг за тих, хто 
кається. 
Складовими Спокути Ісуса Христа були Його 
страждання за гріхи людства у Гефсиманському 
саду, пролиття Його крові, Його страждання і 
смерть на хресті і Його у буквальному значенні 
Воскресіння. Він мав воскреснути першим. Він 
встав з могили у прославленому, безсмертному тілі 
з плоті й кісток (див. Лука 24:36–39). Завдяки Його 
Спокуті всі люди будуть воскрешені й матимуть 
досконале, безсмертне тіло та будуть приведені 
назад у Божу присутність на суд. Спокутна жертва 
Ісуса Христа забезпечила для нас єдиний шлях, щоб 
нас було очищено від наших гріхів і щоб вони були 
прощені нам, аби ми змогли вічно жити у Божій 
присутності (див. Ісая 1:18; УЗ 19:16–19). 
Складовою Спокути Ісуса Христа було не лише 
Його страждання за наші гріхи, а й те, що Він узяв 
на Себе страждання, біль, хвороби і недуги всіх 
людей (див. Ісая 53:3–5; Алма 7:11–13). Він розуміє 
наші страждання, бо й Сам пройшов через них. 
Якщо ми йдемо до Спасителя з вірою, Він зміцнить 
нас, щоб ми змогли нести тягарі і виконувати зав-
дання, чого ми не могли б зробити самотужки 
(див. Матвій 11:28–30; Етер 12:27) 
Несучи покарання за наші гріхи, Ісус Христос цим 
не зменшує нашу особисту відповідальність. Щоб 
прийняти Його жертву, бути очищеними від своїх 
гріхів та успадкувати вічне життя, ми повинні 
виявляти віру в Ісуса Христа, покаятися, охристи-
тися, отримати Святого Духа і віддано витерпіти 
до кінця нашого життя.  
Відповідні посилання: Іван 3:5; 1 Коринтянам 15:20–22; Мосія 3:19; 
3 Нефій 11:10–11; 3 Нефій 27:20; УЗ 76:22–24  
Відповідні теми: Божество: Ісус Христос; План спасіння: Падіння; 
Обряди і завіти 
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Віра в Ісуса Христа 
Першим принципом євангелії є віра в Господа Ісуса 
Христа. Наша віра може привести нас до спасіння, 
лише коли вона зосереджена на Ісусі Христі (див. 
Геламан 5:12). 
Мати віру в Ісуса Христа означає мати тверде 
переконання, що Він є Єдинонародженим Сином 
Бога і Спасителем світу. Ми визнаємо, що єдиний 
шлях, яким ми можемо повернутися, щоб жити з 
нашим Небесним Батьком,—це покластися на без-
межну Спокуту Його Сина, довіритися Йому та 
дотримуватися Його вчень. Справжня віра в Ісуса 
Христа—це більше, ніж пасивне вірування, вона 
веде до дій і виявляється у нашому способі життя 
(див. Якова 2:17–18). Наша віра може зростати, 
коли ми молимося, вивчаємо Писання і дотримує-
мося Божих заповідей.
Відповідні посилання: Приповісті 3:5–6; Етер 12:6; УЗ 6:36  
Відповідна тема: Здобуття духовного знання 

Покаяння 
Віра в Ісуса Христа та наша любов до Нього і 
Небесного Батька ведуть нас до покаяння. Покаян-
ня—це складова плану Небесного Батька для всіх 
Його дітей, які несуть відповідальність за свій вибір. 
Цей дар став можливим завдяки Спокуті Ісуса Хри-
ста. Покаяння—це зміна розуму і серця. Воно вияв-
ляється в тому, що ми відвертаємося від гріха та 
звертаємо свої думки, дії та бажання до Бога і під-
порядковуємо свою волю Його волі (див. Мосія 
3:19). 
Покаяння—це також визнання своїх гріхів; відчуття 
докорів сумління, або смутку для Бога за скоєний 
гріх; зізнання у своїх гріхах перед Небесним Бать-
ком та, якщо необхідно, перед іншими; це відмова 
від гріха; прагнення наскільки можливо відшкоду-
вати за все, що було заподіяно внаслідок гріха, і 
подальше життя в дотриманні Божих заповідей 
(див. УЗ 58:42–43). Господь обіцяє простити нам 
наші гріхи при хрищенні, і ми поновлюємо той 
завіт кожний раз, коли щиро причащаємося з намі-
ром памʼятати нашого Спасителя і виконувати 
Його заповіді. 
Завдяки щирому покаянню і благодаті, які пропо-
нуються через Спокуту Ісуса Христа, ми можемо 
отримати Боже прощення й відчувати мир. Ми 
сильніше відчуваємо вплив Духа і стаємо більш під-
готовленими, щоб жити вічно з нашим Небесним 
Батьком і Його Сином.  

Відповідні посилання: Ісая 1:18; Іван 14:15; 3 Нефій 27:20; УЗ 
19:16–19  
Відповідна тема: Обряди і завіти   

4. відновлення 
Бог відновив Свою євангелію в ці останні дні, знову 
встановивши на землі Свої істини, повноваження 
священства і Церкву. Давні пророки передрікали 
Відновлення євангелії в останні дні (див. Ісая 29:13–
14; Дії 3:19–21). 
Відновлення розпочалося у 1820 році. Бог Батько і 
Його Син, Ісус Христос, явилися Джозефу Сміту у 
відповідь на молитву Джозефа, і Вони покликали 
його бути Пророком Відновлення (див. Джозеф 
Сміт—Історія 1:15–20). Бог покликав Джозефа Смі-
та бути свідком живого Христа в останні дні. Як 
Пророк Відновлення, Джозеф Сміт переклав Книгу 
Мормона даром і силою Бога (див. УЗ 135:3). Разом 
з Біблією Книга Мормона свідчить про Ісуса Хри-
ста і містить в собі повноту євангелії (див. Єзекіїль 
37:15–17). Книга Мормона також є свідком проро-
чого покликання Джозефа Сміта та істинності Від-
новлення. 
У процесі Відновлення Бог послав небесних послан-
ців, щоб відновити Ааронове і Мелхиседекове свя-
щенства. Потім Він наказав, щоб 6 квітня 1830 року 
Його Церкву знову було організовано на землі. 
Оскільки вона була встановлена Самим Богом, то 
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів—це 
“єдина істинна і жива Церква на лиці всієї землі” 
(УЗ 1:30).  
Відповідні посилання: Амос 3:7; Ефесянам 2:19–20; Ефесянам 
4:11–14; УЗ 13:1; УЗ 76:22–24; УЗ 107:8  
Відповідні теми: Божество; Пророки і одкровення 
  

Відступництво 
Відновлення Божих істин, повноваження священ-
ства й Церкви необхідно було здійснити тому, що 
існувало відступництво. Відступництво відбувається, 
коли окремі особи або групи людей відвертаються 
від істин євангелії. 
Після розіпʼяття Спасителя та смерті Його апосто-
лів багато людей відвернулося від істин, які Він 
встановив (див. 2 Солунянам 2:1–3). Принципи 
євангелії та частини Священних Писань були 
викривлені або втрачені. В церковній організації та 
обрядах священства були зроблені неправомірні 
зміни. Через цю широко розповсюджену злочести-
вість Господь забрав з землі владу і ключі священ-
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ства. І хоч було багато порядних і чесних людей, які 
поклонялися Богу відповідно до світла, що було в 
них, і які отримували відповіді на свої молитви, усе 
ж світ залишався без божественного одкровення, 
яке б приходило від Бога через живих пророків. 
Цей період відомий як Велике відступництво. 
Періоди загального відступництва відбувалися 
упродовж усієї історії світу.  
Відповідні теми: Пророки і одкровення; Священство і ключі 
священства; Обряди і завіти 

розподіл 
Коли Божі діти впадали у стан відступництва, Він з 
любовʼю допомагав їм, знову покликаючи пророків 
і посилаючи благословення євангелії людям через 
Своїх пророків. Період часу, коли Господь відкри-
ває Свої істини, повноваження священства і обря-
ди, називається розподілом. Це період, коли 
Господь має принаймні одного вповноваженого 
служителя на землі, який має святе священство і 
божественний обов’язок розповсюджувати єванге-
лію і виконувати її обряди. 
Розподіли встановлювалися через Адама, Еноха, 
Ноя, Авраама, Мойсея, Ісуса Христа та інших. Від-
новлення євангелії в останні дні, яке Господь роз-
почав через пророка Джозефа Сміта, є частиною 
такої моделі розподілів. 
У кожному розподілі Господь і Його пророки праг-
нули встановити Сіон. Назва Сіон стосується 
Господнього завітного народу, який чистий сер-
цем, обʼєднаний праведністю і турботою одне про 
одного (див. Мойсей 7:18). Назва Сіон також стосу-
ється місця, де живуть чисті серцем. 
У наш час ми живемо в останньому розподілі—
розподілі повноти часів. Це єдиний розподіл, який 
не закінчиться відступництвом. Церква Ісуса Хри-
ста Святих Останніх Днів з часом заповнить всю 
землю і стоятиме вічно (див. Даниїл 2:44).  
Відповідні теми: Пророки і одкровення; Священ-
ство і ключі священства; Обряди і завіти  

5. пророки і одкровення 
Пророк—це той, кого покликав Бог говорити від 
Його імені (див. Єремія 1:4–5; Амос 3:7; Іван 15:16; 
УЗ 1:37–38). Пророки свідчать про Ісуса Христа і 
навчають Його євангелії. Вони проголошують волю 
Бога і розповідають про Його справжній характер. 

Вони засуджують гріх, попереджають про його 
наслідки і допомагають нам уникати обману (див. 
Єзекіїль 3:16–17; Ефесянам 4:11–14). Час від часу 
вони пророкують про майбутні події. Пророки 
здатні виконувати ці обовʼязки, бо вони отримують 
повноваження й одкровення від Бога. 
Одкровення—це повідомлення від Бога для Його 
дітей. Переважно одкровення приходить через вра-
ження, думки й почуття від Святого Духа. Одкро-
вення також може прийти через видіння, сни і 
відвідування ангелами. 
Під час Свого священнослужіння на землі і знову в 
наш час Господь організовував Свою Церкву на 
основі пророків і апостолів (див. Ефесянам 2:19–20). 
Президент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів є сьогодні пророком Бога на землі для всіх 
людей. Ми підтримуємо Президента Церкви як про-
рока, провидця і одкровителя та як єдину людину на 
землі, яка отримує одкровення, щоб направляти всю 
Церкву. Якщо ми з відданістю приймаємо вчення 
пророка Церкви і дотримуємося їх, то Бог благо-
словлятиме нас, аби ми не піддавалися на обман і 
долали зло (див. УЗ 21:4–6). Ми також підтримуємо 
радників у Першому Президентстві і членів Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів як пророків, провидців і 
одкровителів. 
Писання—Біблія, Книга Мормона, Учення і Завіти 
та Дорогоцінна Перлина—містять одкровення, дані 
через давніх і сучасних пророків. Коли ми вивчає-
мо слова пророків, то можемо пізнати істину й 
отримати скерування.  
Хоч Бог дає одкровення через пророків, щоб 
направляти всіх Своїх дітей, люди можуть отриму-
вати одкровення, що допоможе їм задовольняти 
свої конкретні потреби, виконувати обов’язки і 
вирішувати питання та зміцнювати їхнє свідчення. 
Однак особисте натхнення від Господа ніколи не 
буде суперечити одкровенню, яке Бог дає через 
Своїх пророків.  
Відповідні посилання: Авраам 3:22–23; Матвій 16:15–19;  
2 Тимофію 3:15–17; 2 Нефій 32:3; УЗ 8:2–3; УЗ 76:22–24  
Відповідні теми: Здобуття духовного знання; Священство  
і ключі священства  

6. Священство і ключі священства 
Священство є вічною силою і владою Бога. Силою 
священства Бог створив небеса і землю і керує 
ними. Цією владою Він викупляє і підносить Своїх 
дітей. 
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Бог дає повноваження священства гідним членам 
Церкви чоловічої статі, щоб вони могли діяти від 
Його імені задля спасіння і настановлення всіх 
Його дітей (див. УЗ 121:36, 41–42). 
Ключі священства є правами президентства, або 
владою, даною людині Богом, щоб управляти 
 царством Бога на землі і скеровувати його (див. 
 Матвій 16:15–19). Ключі священства необхідні, 
щоб отримати повноваження проповідувати єван-
гелію і виконувати обряди спасіння. 
Ісус Христос тримає всі ключі священства, що сто-
суються Його Церкви. Він дарував кожному Своєму 
апостолові всі ключі, які стосуються царства Бога 
на землі. Президент Церкви—це єдина людина на 
землі, яка має право використовувати всі ключі 
священства. Президенти храмів, президенти місій, 
президенти колів, єпископи і президенти кворумів 
також тримають ключі священства, які дозволяють 
їм головувати і скеровувати роботу, яку їм було 
доручено виконувати. 
Усі, хто служать у Церкві—чоловіки і жінки,—
покликані під керівництвом того, хто має ключі 
священства. Таким чином вони отримують право 
на владу, необхідну для служіння і виконання обо-
в’язків їхнього покликання (див. УЗ 42:11). 
Ті, хто отримує Ааронове і Мелхиседекове священ-
ство, укладають клятву і завіт священства. Якщо 
вони звеличують своє покликання і віддано при-
ймають Господа та Його слуг, то вони отримають 
благословення піднесення. Жінкам також обіцяні 
благословення піднесення, якщо вони вірно дотри-
муються завітів, укладених ними з Господом.  
Відповідні посилання: Іван 15:16; Ефесянам 2:19–20  
Відповідні теми: Відновлення; Пророки і одкровення; Обряди і 
завіти 

Ааронове священство 
Ааронове священство часто називають підготов-
чим священством. Ааронове священство “володіє 
ключами священнослужіння ангелів, і євангелії 
покаяння, і хрищення” (УЗ 13:1). Носії цього свя-
щенства готують, благословляють і розносять при-
частя. Чинами Ааронового священства є диякон, 
учитель, священик і єпископ.  

Мелхиседекове священство 
Мелхиседекове священство є вищим, або більшим, 
священством, яке “тримає право президентства та 
має владу і повноваження над усіма чинами в Цер-
кві в усі віки світу, щоб служити в духовних спра-

вах” (УЗ 107:8). У Церкві всі благословення, обряди, 
завіти виконуються, а організації працюють за 
 повноваженням від Президента Церкви, який є 
президентом Мелхиседекового священства. Це свя-
щенство було дано Адаму і знаходилося на землі 
завжди, коли Господь відкривав Свою євангелію. 
Мелхиседекове священство має такі чини: старій-
шина, первосвященик, патріарх, сімдесятник і апо-
стол.  
Відповідне посилання: Ефесянам 4:11–14  

7. Обряди і завіти  
Обряди 
Обряд є священною дією, що виконується владою 
священства. Кожен обряд був призначений Богом, 
щоб навчати про духовні істини, часто через сим-
волізм. 
Деякі обряди є необхідними для піднесення і нази-
ваються спасительними обрядами. Тільки через 
виконання спасительних обрядів та дотримання 
повʼязаних з ними завітів ми можемо одержати всі 
благословення, що стали доступними через Споку-
ту Ісуса Христа. Без цих спасительних обрядів ми 
не можемо стати подібними до нашого Небесного 
Батька чи повернутися до Нього, щоб вічно жити в 
Його присутності (див. УЗ 84:20–22). Спасительні 
обряди виконуються під керівництвом тих, хто 
тримає ключі священства. 
Першим спасительним обрядом євангелії є хри-
щення зануренням у воду тим, хто має повнова-
ження. Хрищення є необхідним для людини, щоб 
стати членом Церкви Ісуса Христа і ввійти в целе-
стіальне царство (див. Іван 3:5). 
Після хрищення людини один або більше носіїв 
Мелхиседекового священства конфірмують її чле-
ном Церкви і дають їй дар Святого Духа (див. 
3 Нефій 27:20). Дар Святого Духа відрізняється від 
впливу Святого Духа. Перед хрищенням людина 
може відчувати вплив Святого Духа й отримати 
свідчення про істину. Після отримання дару Свято-
го Духа людина, яка виконує свої завіти, має право 
на Його постійний супровід. 
Іншими спасительними обрядами є: висвячення в 
Мелхиседекове священство (для чоловіків), храмо-
вий ендаумент і запечатування шлюбу. У храмі ці 
спасительні обряди також можуть вікарно викону-
ватися за померлих. Вікарні обряди за померлих 
набувають чинності тільки тоді, коли померлі осо-
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би приймають їх у духовному світі і шанують пов’я-
зані з ними завіти. 
Інші обряди, такі як благословення хворих, наре-
чення імені та благословення дітей, також є важли-
вими для нашого духовного розвитку.  
Відповідні посилання: Малахія 4:5–6; Матвій 16:15–19; 1 Петра 4:6; 
УЗ 131:1–4 
Відповідні теми: Божество: Святий Дух; План спасіння: життя 
після смерті; Спокута Ісуса Христа; Священство і ключі священ-
ства 

Завіти 
Завіт—це священна угода між Богом і людиною. 
Бог ставить умови завіту, а ми погоджуємося роби-
ти те, що Він нас просить. Після цього Бог обіцяє 
нам певні благословення за послух (див. Вихід 19:5–
6; УЗ 82:10). Якщо ми не живемо за своїми завіта-
ми, то не отримаємо обіцяних благословень. 
Усі спасительні обряди священства супроводжу-
ються завітами. Наприклад, ми укладаємо завіт з 
Господом через хрищення (див. Мосія 18:8–10), а 
чоловіки, які отримують Мелхиседекове священ-
ство, укладають клятву і завіт священства. Ми 
поновлюємо укладені нами завіти, коли приймаємо 
причастя. 
Ми укладаємо подальші завіти, коли отримуємо 
спасительні обряди: ендаумент і запечатування 
шлюбу в храмі. Ми готуємося до участі в обрядах і 
укладання завітів у храмі, живучи за нормами гід-
ності, які встановив Господь (див. Псалми 23(24):3–
4). Щоб увійти в храм, нам вкрай необхідно бути 
гідними, тому що храм в буквальному розумінні є 
домом Господа. Він є найсвятішим з усіх місць 
поклоніння на землі.  

8. Шлюб і сім’я 
Шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом, 
і сім’я є центральною частиною Його плану спасін-
ня і щастя (див. Буття 2:24; УЗ 49:15–17). Тільки 
увійшовши у завіт целестіального шлюбу і вірно 
дотримуючись його, чоловік і жінка можуть досяг-
нути свого божественного, вічного потенціалу (див. 
1 Коринтянам 11:11; УЗ 131:1–4). 
Бог наказав Своїм дітям розмножуватися і напов-
нювати землю (див. Буття 1:28). Священна сила 
породження має застосовуватися тільки чоловіком 
і жінкою, законно одруженими як чоловік і дружи-
на (див. Буття 39:9; Алма 39:9). Чоловік і дружина 
мають урочисту відповідальність любити одне 

одного і своїх дітей і піклуватися одне про одного, 
а також про своїх дітей. Батьки мають виховувати 
своїх дітей у любові й праведності та забезпечувати 
їхні фізичні і духовні потреби. 
Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, 
коли воно засновано на вченнях Господа Ісуса Хри-
ста. За божественним задумом, батько має голову-
вати над своєю сім’єю в любові й праведності і 
забезпечувати всім необхідним для життя. Мати в 
першу чергу відповідальна за виховання їхніх дітей. 
Як рівноправні партнери, матері й батьки зобов’я-
зані допомагати одне одному у виконанні цих свя-
щенних обов’язків. 
Божественний план щастя надає можливість про-
довження сімейних стосунків після смерті. Землю 
було створено і євангелію дано через одкровення 
для того, щоб сім’ї могли бути утворені, запечатані і 
піднесені. Досліджуючи сімейну історію і виконую-
чи храмове служіння, ми можемо зробити обряди і 
завіти євангелії доступними для наших предків (див. 
Малахія 4:5–6). 
(Адаптовано з документа “Сімʼя: Проголошення 
світові”, Ensign або Ліягона, лист. 2010, 3 сторінка 
обкладинки).  
Відповідні посилання: Мойсей 1:39; Буття 1:26–27; Вихід 20:3–17; 
Матвій 16:15–19; Іван 17:3; 1 Коринтянам 6:19–20; 2 Нефій 
2:22–25; Мосія 2:41; Алма 41:10; УЗ 84:20–22  
Відповідні теми: План спасіння; Заповіді  

9. Заповіді 
Заповіді—це закони й вимоги, які Бог дає, щоб 
допомогти нам розвиватися й ставати подібними 
до Нього. Заповіді є виявленням Божої любові до 
нас. Ми виявляємо нашу любов до Нього через 
виконання Його заповідей (див. Іван 14:15). Вико-
нання заповідей завжди буде приносити щастя й 
благословення від Господа (див. Мосія 2:41; Алма 
41:10). Бог не даватиме нам заповідь, не підготував-
ши для нас шлях для її виконання (див. 1 Нефій 3:7). 
Дві найголовніші заповіді такі: “Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всі-
єю своєю думкою. А друга … “Люби свого ближ-
нього, як самого себе” (див. Матвій 22:36–39). Ми 
можемо любити Бога і служити Йому, вибираючи 
любити інших людей та служити їм (див. Мосія 
2:17; Мороній 7:45, 47–48). 
Однією з найдавніших заповідей, даних людині, є 
збереження Суботнього дня святим. Бог наказує 
Своїм дітям шанувати Його виконанням в Субот-
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ній день Його волі, а не нашої власної, і Він обіцяє 
великі благословення тим, хто зберігає Його день 
святим (див. Ісая 58:13–14). 
Десять заповідей є важливою частиною євангелії і 
вічними принципами, які необхідні для нашого під-
несення (див. Вихід 20:3–17). Господь відкрив їх 
Мойсею в давні часи, і Він повторив їх в одкровенні 
останніх днів. 
Божими заповідями також є: щодня молитися, 
вивчати слово Бога, каятися, дотримуватися закону 
цнотливості, платити повну десятину (див. Малахія 
3:8–10), поститися (див. Ісая 58:6–7), прощати 

інших (див. УЗ 64:9–11), дотримуватися Слова 
мудрості (див. УЗ 89:18–21) і навчати євангелії 
інших (див. Матвій 5:14–16; УЗ 18:15–16).  
Відповідні посилання: Буття 39:9; 2 Тимофію 3:15–17; Якова 1:5–6; 
2 Нефій 32:3; 2 Нефій 32:8–9; Мосія 18:8–10; Алма 39:9; 3 Нефій 
18:15, 20–21; УЗ 58:42–43; УЗ 82:10  

Відповідні теми: Набуття духовного знання; Споку-
та Ісуса Христа: покаяння; Обряди і завіти  
Для отримання більш детальної інформації стосов-
но цих тем відвідайте сайт gospeltopics. lds. org або 
див. Стійкі у вірі: Довідник з євангелії (2005). 
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Опанування доктринальних уривків  
Далі наведено перелік всіх 100 доктринальних уривків з Писань, які призначені для опанування:

Старий Завіт новий Завіт книга мормона учення і Завіти та  
Історія Церкви

мойсей 1:39 матвій 5:14–16 1 нефій 3:7 дС—Іст. 1:15–20

мойсей 7:18 матвій 11:28–30 2 нефій 2:22–25 уЗ 1:30

авраам 3:22–23 матвій 16:15–19 2 нефій 2:27 уЗ 1:37–38

Буття 1:26–27 матвій 22:36–39 2 нефій 26:33 уЗ 6:36

Буття 1:28 Лука 24:36–39 2 нефій 28:30 уЗ 8:2–3

Буття 2:24 Іван 3:5 2 нефій 32:3 уЗ 13:1

Буття 39:9 Іван 7:17 2 нефій 32:8–9 уЗ 18:10–11

вихід 19:5–6 Іван 14:15 мосія 2:17 уЗ 18:15–16

вихід 20:3–17 Іван 15:16 мосія 2:41 уЗ 19:16–19

Ісус навин 24:15 Іван 17:3 мосія 3:19 уЗ 21:4–6

псалми 23(24):3–4 дії 3:19–21 мосія 4:9 уЗ 29:10-11

приповісті 3:5–6 1 коринтянам 2:5, 9–11 Moсія 18:8–10 уЗ 42:11

Ісая 1:18 1 коринтянам 6:19–20 алма 7:11–13 уЗ 49:15–17

Ісая 5:20 1 коринтянам 11:11 Aлма 34:9–10 уЗ 58:42–43

Ісая 29:13–14 1 коринтянам 15:20–22 алма 39:9 уЗ 64:9–11

Ісая 53:3–5 1 коринтянам 15:40–42 Aлма 41:10 уЗ 76:22–24

Ісая 58:6–7 Eфесянам 2:19–20 Геламан 5:12 уЗ 82:10

Ісая 58:13–14 Eфесянам 4:11–14 3 нефій 11:10–11 уЗ 84:20–22

Єремія 1:4–5 2 Солунянам 2:1–3 3 нефій 12:48 уЗ 88:118

Єзекіїль 3:16–17 2 тимофію 3:15–17 3 нефій 18:15, 20–21 уЗ 89:18–21

Єзекіїль 37:15–17 Євреям 12:9 3 нефій 27:20 уЗ 107:8

даниїл 2:44 якова 1:5–6 етер 12:6 уЗ 121:36, 41–42

амос 3:7 якова 2:17–18 етер 12:27 уЗ 130:22–23

малахія 3:8–10 1 петра 4:6 мороній 7:45, 47–48 уЗ 131:1–4

малахія 4:5–6 Об’явлення 20:12 Moроній 10:4–5 уЗ 135:3



Графік щоденного читання Писань

Січ. Лют. Бер. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. Лист. Груд.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31









































































































 Це проголошення було зачитано Президентом Гордоном Б. Хінклі, як частину його звернення на генеральних зборах 
Товариства допомоги, які відбулися 23 вересня 1995 року у Солт-Лейк-Сіті, шт. Юта, США. 

  МИ, ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО  і Рада Дванадцятьох 
Апостолів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
урочисто проголошуємо, що шлюб між чоловіком і жінкою 
встановлено Богом і що сім’я є центральною частиною 
Творцевого плану для вічної долі Його дітей.

   УСІ ЛЮДИ —чоловіки й жінки—створені за образом Бога. 
Кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою 
духовною дочкою небесних батьків і, будучи такою, має бо-
жественну природу і долю. Стать є невід’ємною властивістю 
доземної, смертної й вічної особистості та її призначення.

   У ДОЗЕМНОМУ ЦАРСТВІ  духовні сини й дочки знали Бога 
як свого Вічного Батька, поклонялися йому і прийняли 
Його план, за яким Його діти могли отримувати фізичні 
тіла й набувати земного досвіду, щоб розвиватися в доско-
налість і зрештою реалізувати свою божественну долю 
спадкоємців вічного життя. Божественний план щастя 
надає можливість продовження сімейних стосунків після 
смерті. Священні обряди й завіти, які можна отримати у 
святих храмах, дають можливість людям повернутися в 
присутність Бога, а сім’ям—об’єднатися навічно.

   ПЕРША ЗАПОВІДЬ , яку Бог дав Адамові та Єві, стосувалася 
здатності бути батьками, яку вони мали як чоловік і дру-
жина. Ми проголошуємо, що Божа заповідь Його дітям,—
розмножуватися і наповнювати землю—залишається в 
силі. Більш того, ми проголошуємо, що Бог заповідав, аби 
священна сила породження застосовувалася тільки чолові-
ком і жінкою, законно одруженими як чоловік і дружина.

   МИ ПРОГОЛОШУЄМО , що шлях, яким створюється смертне 
життя, встановлено Богом. Ми стверджуємо священність 
життя і його важливість у Божому вічному плані.

   ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА  мають урочисту відповідальність 
любити одне одного і своїх дітей і піклуватися одне про 
одного, а також про своїх дітей. “Діти—спадщина Господ-
ня” ( Псалми 127:3 ). “Батьки мають священний обов’язок 

виховувати своїх дітей у любові й праведності, забезпечу-
вати їхні фізичні й духовні потреби і вчити їх любити один 
одного й служити один одному, дотримуватися заповідей 
Божих і бути законопослушними громадянами, де б вони 
не жили. Чоловіки і дружини—матері й батьки—будуть 
відповідати перед Богом за виконання цих обов’язків.

   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 обіт-
ниці. Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, коли 
воно засновано на вченнях Господа Ісуса Христа. Щасливі 
шлюби й сім’ї засновуються й зберігаються на принципах ві-
ри, молитви, покаяння, прощення, поваги, любові, співчут-
тя, праці, а також здорового відпочинку. За божественним 
задумом, 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 одному у виконанні 
цих священних обов’язків. Недієздатність, смерть чи інші 
обставини можуть викликати необхідність індивідуальної 
адаптації. Близькі родичі мають надавати підтримку, якщо 
в цьому виникатиме необхідність.

   МИ ПОПЕРЕДЖАЄМО , що особи, які порушують завіти 
цнотливості, які жорстоко поводяться зі своїм подружжям 
або дітьми, які не виконують своїх сімейних обов’язків, 
одного дня будуть відповідати за це перед Богом. Більш 
того, ми попереджаємо, що руйнування сім’ї принесе 
окремим людям, суспільствам і народам біди, які провіщали 
давні й сучасні пророки.

   МИ ЗАКЛИКАЄМО  свідомих громадян та відповідальних 
урядових службовців усього світу сприяти заходам, 
спрямованим на збереження і зміцнення сім’ї як фунда-
ментальної сполуки суспільства.   

 СІМ’Я
  ПРОГОЛОШЕННЯ 

СВІТОВІ
ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО І РАДА ДВАНАДЦЯТЬОХ АПОСТОЛІВ

ЦЕРКВИ ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ
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Мета семінарій та інститутів релігії
Нашою метою є допомогти молоді і молодим дорослим розуміти 
вчення Ісуса Христа, Його Спокуту і покладатися на них, стати 
достойними храмових благословень і приготувати себе, свої сім’ї та 
інших до вічного життя з нашим Небесним Батьком.
Щоб допомогти у досягненні цих цілей навчання, вчителі і студенти 
семінарій та інститутів релігії особливо заохочуються застосовувати 
основні принципи навчання і вивчення євангелії.

Вчителі і студенти повинні:
• Навчати і навчатися через Духа.
• Створювати атмосферу для навчання, в якій відчуваються любов, 

повага і чітко ставиться мета.
• Щоденно вивчати Писання і читати навчальні матеріали курсу.
• Розуміти контекст і зміст Писань та слів пророків.
• Виявляти і розуміти вчення й принципи євангелії, відчувати їх 

істинність і важливість та жити за ними.
• Пояснювати вчення та принципи євангелії, ділитися ними і 

свідчити про них.
• Досягти опанування доктрини.




