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Вони впізнали Його— 
а чи зможеш ти?, с. 14
Розшукувати, збирати і  
навчати сімейно- історичній 
роботі, с. 22
Вісім способів справлятися з 
почуттями, якщо хтось із членів 
сім’ї залишає Церкву, с. 28
Повторний шлюб: як дві сім’ї 
стають однією, с. 36



“Чи відоме тобі значення того дерева, що його 
бачив твій батько?
І я відповів, кажучи: Так, воно є любов Божа, яка 
проливається всюди в серця дітей людських; 
отже, вона бажаніша за все”.

1 Нефій 11:21–22
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36 Повторний шлюб: пригода, 
сповнена терпіння і любові
Хейді Ельхарбо Морелл Андерсен
Поєднання двох сімей вимагає 
вдвічі більше любові і вдвічі 
більше терпіння.

РУБРИКИ
8 Блокнот жовтневої  

конференції 2015 року

10 Ми говоримо про Христа: 
Пробачити свого колишнього 
чоловіка
Ім’я не вказується

12 Роздуми: Урок сантолового 
дерева
Ірен Таньєгра

13 Служіння в Церкві:  
Ми обрали служіння
Ірмгард Мейснер

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей:  
Справжня велич
Президент Говард В. Хантер

Ліягона, лютий 2016

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого  

Президентства: Безпечно  
приземлитися під час  
турбулентності
Президент Дітер Ф. Ухтдорф

7 Послання візитного  
вчителювання: Шлюб  
встановлено Богом

СТАТТІ
14 Міцно тримайтеся за жезл

Старійшина Деніел Л. Джонсон
Є чотири групи людей на 
шляху до дерева життя. 
До якої групи ви б хотіли 
належати?

18 Дивовижна Мормонова 
книга
Джон Л. Соренсон
Ви ще більше цінуватимете 
Книгу Мормона, коли зрозу-
мієте, які труднощі долав 
Мормон, створюючи її.

22 Радість від сімейно- 
історичної роботи
Старійшина Квентін Л. Кук
Ми захищаємо свою боже-
ственну долю, коли віддаємо 
пріоритет сім’ї та сімейно- 
історичній роботі.

28 Коли дитина залишає Церкву
Робін Зенгер Бейкер
Як болісно, коли член сім’ї за-
лишає Церкву. Ці ідеї можуть 
вам допомогти.

32 Як проводити добре налаш-
товане групове обговорення
Дастін Вест
Ви можете перетворити 
обговорення євангелії на сим-
фонію, скориставшись цими 
принципами.

НА ОБКЛАДИНЦІ
Перша сторінка обкладинки: Ілюстрація 
Джозефа Брікі. Друга сторінка обкладинки: 
Фотографія Kevron2001/iStock/Thinkstock. 
Третя сторінка обкладинки: Фотографія  
Коді Белл.
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44 Чого Книга Мормона може 
навчити нас про щастя?
Хенк Р. Сміт
Є чіткі настанови, які ми  
можемо виконувати, аби 
знайти справжнє щастя.

50 Чому важливо закінчити  
інститут релігії
Метью Портер Уілкокс
Чотири нові основні курси  
допоможуть дорослій  
молоді поглибити віру.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

52 Плакат: Ти можеш більше

53 Ваша віра буде зростати
Старійшина Ніл Л. Андерсен

54 Моє одужання
Сара Н. Холл
Найважчий рік мого життя 
став найкращим роком мого 
життя.

56 Ваше майбутнє: дивовижне 
за задумом
Ви можете починати створю-
вати успішне майбутнє вже 
сьогодні!

60 Допомога через Святого Духа
Старійшина Чі Гонг (Сем) Вонг
Викладач автоматично 
позначив відповідь кожного 
студента, як неправильну, але 
моя відповідь була правильною 
завдяки допомозі від Святого 
Духа.

62 Запитання і відповіді
Дехто з моїх друзів вважає, що 
ходити до церкви—це марну-
вання часу. Як мені допомогти 
їм побачити, що це може бути 
великим благословенням?

64 Відповіді церковних провідни-
ків: Як знаходити радість
Старійшина Даллін Х. Оукс

65 Як я ледь не пропустила  
нагоду виконувати  
місіонерську роботу
Енн Лалеска
Я не думала запрошувати 
Бренду до церкви, поки хтось 
інший не запросив її до своєї.

М О Л О Д І

66 Відповіді від апостола:  
Як я можу зробити неділю 
особливим днем?
Президент Рассел М. Нельсон

67 Музика: Я серцем слухаю 
Його
Саллі Дефорд

68 Діти, які високо тримають 
голову: Розповідати про  
свої норми
Гіларі Уоткінс Лемон

70 Скарбничка свідчення
Леонардо Родрігес
Сабріна дізналася, що її скарб-
ничка свідчення збільшується, 
коли вона ним ділиться.

72 Писання зі Старого світу  
і Нового світу
Поєднай відповідні уривки 
з Книги Мормона з пророками 
по всьому світу.

74 Герой з Книги Мормона:  
Енош молився

75 Я можу читати Книгу  
Мормона

76 Оповідання з Книги Мормона: 
Сім’я Нефія перетинає океан

79 Розмальовка: Наші сім’ї  
особливі

Д І Т Я М

Чи зможете ви  
знайти в цьому номері 

заховану Ліягону?  
Підказка: Візьміть  
свої деревообробні 

інструменти.

50

72

65



 Л ю т и й  2 0 1 6  3

Ідеї для домашнього сімейного вечора

ВАШОЮ МОВОЮ
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті languages. lds. 
org.

Відвідайте сайт facebook. com/ liahona. magazine, щоб знайти ідеї для домашніх  
сімейних вечорів, допомогу у підготовці до уроків Недільної школи та матеріали, 
якими ви можете поділитися з друзями та сімʼєю. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.

Вивчення Писань, 10, 
14, 54

Викладання, 32
Віра, 4, 12, 28, 41, 54, 64
Інститут, 50
Ісус Христос, 4, 10, 12, 14
Книга Мормона, 14, 18, 

43, 44, 60, 70, 72, 74, 
75, 76

Лихо, 4, 10, 12, 28, 54
Любов, 10, 36

Місіонерська робота, 
13, 40, 41, 42, 65, 68, 70

Молитва, 28, 54, 74
Надія, 28, 54
Писання, 10, 14, 18, 72
Підготовка, 56
Поклоніння, 62, 66
Послух, 12, 44, 64, 68
Приклад, 62, 68, 80
Радість, 22, 44, 64
Робота, 44, 56
Свідчення, 40, 43, 70

Святий Дух, 32, 60, 65
Сімейна історія, 22
Сім’я, 7, 22, 36, 41, 44, 

66, 79
Слово мудрості, 68
Служіння, 13, 66, 68, 80
Суботній день, 62, 66
Терпіння, 12, 36
Храмова робота, 13, 22, 

28, 44, 54
Шлюб, 7, 36

У цьому номері є статті та вправи, якими можна скористатися на домашньому  
сімейному вечорі. Ось два приклади:

“Радість від сімейно- історичної ро-
боти”, с. 22: Старійшина Кук запрошує 
нас розпочати сімейно- історичну роботу 
шляхом проведення зборів під назвою 
“Сімейне дерево”. Для свого домашнього 
сімейного вечора ви можете скориста-
тися сайтом FamilySearch. org, аби внести 
інформацію про свою сім’ю, записати 
історії та розмістити сімейні фото. Ста-
рійшина Кук обіцяє, що “якщо своїм оком 
ви сягнете поза часові межі або смертне 
життя і допоможете тим, хто не може до-
помогти собі, Господь благословить вашу 
сім’ю більшою згуртованістю і радістю та 
божественним захистом, доступним тим, 
хто вірно Йому служить”.

“Скарбничка свідчення”, с. 70: Коли 
Сабріна зрозуміла, що її свідчення є 
скарбом, вона захотіла ділитися ним 
з кожною людиною. Ви можете допо-
могти всім у своїй сім’ї відшукати власну 
“скарбничку свідчення”, обговоривши 
те, чому їм подобається євангелія Ісуса 
Христа, які почуття вона викликає або 
як вона впливає на їхнє щоденне життя. 
Ви можете попросити кожного записати 
ці відповіді в письмовому вигляді чи на 
диктофон. Подумайте про те, щоб по-
просити кожного вирішити, з ким можна 
поділитися скарбничкою свідчення на 
цьому тижні.
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Нещодавно разом зі своєю дружиною Гарріет я 
був у аеропорту і спостерігав, як приземляються 
величезні літаки. День був вітряним, і шалені 

пориви вітру налітали на літаки, що наближалися до 
аеропорту, змушуючи їх нахилятися вбік і викликаючи 
вібрацію під час заходу на посадку.

Коли я спостерігав за цим двобоєм між природою 
та машиною, мені пригадалася моя льотна підготовка 
і принципи, які я засвоїв у той час— а потім викладав 
іншим пілотам під час тренувань.

“Під час турбулентності не намагайтеся надмірно 
контролювати польот,— завжди казав їм я.—  Зберігайте 
спокій, не реагуйте надто гостро. Не зводьте погляд з 
осьової лінії на злітно- посадковій смузі. Якщо ви відхи-
ляєтеся від бажаного напрямку, виправляйтеся негайно, 
але помірно. Довіряйте потенціалу вашого літака. Летіть 
доти, доки не стихне вітер”.

Досвідчені пілоти розуміють, що вони не завжди мо-
жуть контролювати події, які відбуваються навколо них. 
Вони не можуть просто вимкнути турбулентність. Вони 
не можуть припинити дощ або сніг. Вони не можуть 
спинити вітер чи змінити його напрямок.

Але вони також розуміють, що помилкою буде  
боятися турбулентності або сильних вітрів— а 
особливо впадати через них у ступор. Спосіб без-
печного приземлення за умов, які важко назвати 

ідеальними— це дотримуватися правильного напрямку 
і рухатися ним якомога краще.

Спостерігаючи за тим, як літаки один за одним ро-
били останнє коло перед посадкою і згадуючи прин-
ципи, засвоєні ще в той час, коли я був пілотом, я думав, 
як можна скористатися цим уроком у нашому повсяк-
денному житті.

Ми не завжди контролюємо шторми, що виникають 
на нашому життєвому шляху. Іноді все просто іде шке-
реберть. Ми можемо відчувати, що нас трясе і здуває 
турбулентність розчарувань, сумнівів, страхів, смутку 
або стресу.

У такі часи легко зациклитися на тому, що йде не так, 
і зосереджувати всі свої думки на негараздах. Спокуса 
полягає в тому, щоб зосереджуватися на труднощах, 
які виникли перед нами, а не на Спасителі і нашому 
свідченні про істину.

Але це не найкращий спосіб подолання наших ви-
пробувань у житті.

Саме як досвідчений пілот зосереджується не на бурі, 
а на осьовій лінії злітно- посадкової смуги та на правиль-
ній точці приземлення; так само і ми повинні зосере-
джуватися на серцевині нашої віри— нашому Спасителі, 
Його євангелії та плані нашого Небесного Батька— і на 
нашій кінцевій меті, яка полягає в тому, щоб безпечно по-
вернутися до нашого небесного пункту призначення. Ми 

Президент  
Дітер Ф. 
Ухтдорф
Другий радник  
у Першому 
Президентстві

БЕЗПЕЧНО  
ПРИЗЕМЛИТИСЯ  

ПІД ЧАС ТУРБУЛЕНТНОСТІ

П О С Л А Н Н Я  П Е Р Ш О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Президент Ухтдорф радить нам “довіряти Богові і докладати всіх  
зусиль, аби залишатися на шляху учнівства”. Ви можете запитати у 

тих, кого навчаєте, як вони зосереджувалися на “кінцевому небесному 
пункті призначення і на радості слідування шляхом учнівства” в ті часи, 
коли у них були труднощі. Ви можете запропонувати їм подумати над 
тим, як вони можуть у важкі часи зосереджуватися на своєму свідченні 
і на Христі та з молитвою вирішувати, як застосовувати одну або більше 
з тих ідей у своєму житті.

повинні довіряти Богові і докладати 
всіх зусиль, аби залишатися на шляху 
учнівства. Ми повинні зосереджувати 
свій погляд, серце і розум на тому, 
аби жити відповідно до наших знань.

Якщо ми будемо виявляти віру і 
довіру до Небесного Батька, з раді-
стю дотримуючись Його заповідей, 
то це принесе нам щастя і славу. І, 

залишаючись на шляху, ми подола-
ємо будь- яку турбулентність, якою 
сильною вона б не здавалася, та 
безпечно повернемося до нашого 
небесного дому.

Незалежно від того, чи не-
беса над нами чисті, чи вони 
вкриті загрозливими хмарами, 
як учні Ісуса Христа ми шукаємо 

насамперед царства Божого і Його 
праведності, знаючи, що якщо ми 
так будемо робити, все інше, не-
обхідне нам, згодом буде нам дано 
(див. Maтвій 6:33).

Який важливий життєвий урок!
Чим більше ми думаємо про 

свої труднощі, проблеми, сумніви 
і страхи, тим важчою може стати 
ситуація. Але чим більше ми зосе-
реджуємося на нашому кінцевому 
небесному пункті призначення 
і на радості слідування шляхом 
учнівства— тобто любити Бога 
і служити ближнім— тим більшою 
є ймовірність того, що ми успішно 
переживемо важкі бурхливі часи.

Дорогі друзі! Як би шалено нав-
коло нас не вили вітри нашого 
смертного існування, євангелія Ісуса 
Христа завжди відкриє кращий шлях 
до безпечного приземлення в цар-
стві нашого Небесного Батька. ◼ЗО
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Фундамент мого свідчення
Дженніфер Вівер

Коли мені було 16 років, до нашого дому прийшла  
одна моя подруга з місіонерами. Усього протягом  

місяця після першої зустрічі я отримала чіткі відповіді 
на всі свої запитання. Я відчувала, як Святий Дух засвід-
чує істинність послань про Відновлення. Це відрізнялося 
від усього, що я коли- небудь відчувала, і я знала, що все 
це істина.

Однак я відчувала відчуженість і протидію, як ніколи 
раніше у своєму житті. Я була самотня, стомлена і збен-
тежена. Якщо я роблю все правильно, то чому ж виникає 
так багато труднощів? Я не могла зрозуміти, яким чином 
мої випробування могли бути мені на благо. Місіонери 
навчали, що треба поститися і молитися навіть під час 

МОЛОДІ

ДІТЯМ

шкільних занять. Коли мені ставало зовсім нестерпно, я 
виливала своє серце і відразу ж відчувала втішення Духа.

Тиждень, коли я мала христитися, був сповнений випро-
буваннями. Мій начальник сказав, що звільнить мене, якщо 
я не пропущу свого хрищення, аби когось підмінити на ро-
боті. Зрештою я опинилася у лікарні з каменями у нирках, 
а мої батьки сказали, що я більше не можу жити в нашому 
домі. З огляду на всі події, які я не могла контролювати, 
єдине, що мені залишалося— звернутися до Господа.

Кожне з тих випробувань дійсно перетворилося на благо 
для мене. Всі вони допомогли мені засвоїти євангельське 
вчення, яке стало міцним фундаментом мого свідчення.
Автор живе в штаті Айдахо, США.

Він скерує нас додому

Коли ми наслідуємо приклад 
Ісуса Христа, це можна по-

рівняти з просуванням прямою 
дорогою, яка веде до Нього! 
Ми можемо відчувати безпеку 
і щастя, так само, як літак, що 
благополучно приземляється на 
злітно- посадковій смузі. Проведи 
літак через лабіринт назад до 
злітно- посадкової смуги!
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Шлюб  
встановлено 
Богом

Пророки, апостоли і провідники  
продовжують “урочисто 

проголош[увати], що шлюб між чо-
ловіком і жінкою встановлено Богом 
і що сім’я є центральною частиною 
Творцевого плану” 1.

Старійшина Д. Тодд Крістоф-
ферсон, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав: “Сімʼя, збудована 
на шлюбі чоловіка і жінки, створює 
найкраще середовище для успіху 
Божого плану. …

Ні ми, ніхто інший із смертних 
не може змінити цей божественний 
порядок шлюбу” 2.

Бонні Л. Оскарсон, генеральний 
президент Товариства молодих жі-
нок, сказала: “Кожна, незалежно від 
свого сімейного стану чи кількості 
дітей, може бути захисницею плану 
Господа, описаного у Проголошенні 
про сім’ю. Якщо це план Господа, це 
також має бути і нашим планом!” 3

Старійшина Крістофферсон 
продовжував: “Хтось із вас не має 
благословень шлюбу з якихось 
причин, у т.ч. через відсутність 
гідних перспектив, потяг до осіб 

своєї статі, фізичні чи психічні 
порушення або просто через страх 
невдачі. … Або ви, можливо, вже 
були одружені, але шлюб роз-
пався. … Дехто з вас, хто одружені, 
не можуть мати дітей. …

Але якщо й так, усе ж в кожного 
є дари; кожний має таланти; кож-
ний може сприяти розгортанню 
божественного плану в кожному 
поколінні” 4.

Додаткові уривки з Писань
Буття 2:18–24; 1 Коринтянам 11:11; 
Учення і Завіти 49:15–17

З молитвою вивчіть цей матеріал і спробуйте зрозуміти, чим поділитися. Як розу-
міння документа “Сім’я: Проглошення світові” збільшує вашу віру в Бога і благословляє 
тих, про кого ви дбаєте як візитна вчителька? Більш докладна інформація міститься 
на сайті reliefsociety.lds.org.

Історії з життя
Брат Ларрі М. Гібсон, колиш-

ній радник у генеральному пре-
зидентстві Товариства молодих 
чоловіків, пригадує, як Ширлі, 
яка зараз є його дружиною, 
сказала:

“Я люблю тебе, тому що 
знаю: ти любиш Господа 
більше, ніж мене”. …

Та відповідь вразила мене 
в саме серце. …

… [І] я захотів, щоб вона 
завжди відчувала, що я люблю 
Господа понад усе” 5.

Старійшина Девід А. Беднар, 
з Кворуму Дванадцятьох Апо-
столів, навчав: “Господь Ісус 
Христос є центральною точкою 
стосунків у завітному шлюбі. … 
[Уявіть, що] Спаситель розта-
шований у верхньому куті три-
кутника, а жінка в одному куті 
біля основи, й чоловік у іншому 
куті біля основи. А тепер поду-
маймо, що станеться у стосунках 
між чоловіком і жінкою, якщо 
кожен з них постійно ітиме до 
Христа і намагатиметься вдо-
сконалюватися в Ньому (див. 
Мороній 10:32). Завдяки Вику-
пителю і через Нього чоловік 
і жінка стають ближчими одне 
до одного” 6.

Віра, сім’я, 
допомога

Поміркуйте над цим
Як особисто я постійно намагаюся 
“приходити до Христа”?

П О С Л А Н Н Я  В І З И Т Н О Г О  В Ч И Т Е Л Ю В А Н Н Я

ПОСИЛАННЯ
 1. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 

лист. 2010, третя сторінка обкладинки.
 2. Див. Д. Тодд Крістофферсон, “Чому шлюб, 

чому сім’я”, Ліягона, трав. 2015, с. 52.
 3. Бонні Оскарсон, “Захисниці Проголо-

шення про сімʼю”, Ліягона, трав. 2015, 
с. 15.

 4. Д. Тодд Крістофферсон, “Чому шлюб, 
чому сім’я”, с. 52.

 5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal 
Destiny,” Ensign, Feb. 2015, 21–22.

 6. Девід А. Беднар, “Шлюб є невід’ємною 
частиною Його вічного плану”, Ліягона, 
черв. 2006, с. 54.
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БЛОКНОТ ЖОВТНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2015 РОКУ
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом,  
чи голосом Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

“Шанування Суботнього дня є ви-
явом праведності; воно благослов-
ляє і зміцнює сім’ї, поєднує нас з 
Творцем і збільшує щастя. Суботній 
день може допомогти нам відділи-
тися від того, що є легковажним, 
недоречним або аморальним. Він 
дозволяє нам бути у світі, але не 

від світу. … Справжнє дотримання 
Суботнього дня у святості є при-
хистком від штормів цього життя. 
Це також і ознака нашої відданості 
Небесному Батьку”.
Старійшина Квентін Л. Кук, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, “У повному й зразковому 
порядку: будьте гідними храму— і в хороші, 
і в погані часи”, Ліягона, лист. 2015, сс. 41–42.

П Р О Р О Ч Е  О Б І Ц Я Н Н Я

Д О К Т Р И Н А Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я

Вивчаючи матеріали жовтневої генеральної конференції 2015 року, ви можете зверта-
тися до цих сторінок (і Блокнотів конференцій у майбутніх випусках). Це допоможе вам 
у вивченні й застосуванні недавно викладених учень сучасних пророків і апостолів та 
інших провідників Церкви.

Він цінує ваше 
служіння
“Яким би не було ваше покликання 
… у вас, можливо, бували часи, 
коли ви відчували, що Небесний 
Батько забув про вас. Ви можете 
молитися, щоб знати Його волю, 
і якщо зі щирим бажанням ви ви-
конуєте все, що тільки Він про-
сить вас зробити, то ви отримаєте 
відповідь.

Небесний Батько дасть вам від-
чути, що Він знає вас, що Він цінує 
ваше служіння і що ви стаєте гід-
ними почути вітання від Господа, 
яке вам так хочеться почути: “Га-
разд, рабе добрий і вірний! Ти в 
малому був вірний, над великим 
поставлю тебе,—увійди до радо-
щів пана свого!” [Матвій 25:23].
Президент Генрі Б. Айрінг, перший радник 
у Першому Президентстві, “Ви не самі в цій 
роботі”, Ліягона, лист. 2015, с. 82.

Шанування Суботнього дня
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Для неодруженої дорослої молоді- членів Церкви
П Р О В Е Д Е Н Н Я  П А Р А Л Е Л Е Й

Щоб прочитати, подивитися або послухати виступи з генеральної конференції, зайдіть на сайт 
conference.lds.org.

ЧУДОВІ ІСТОРІЇ З КОНФЕРЕНЦІЇ
Що краще привертає нашу увагу, ніж чудова історія? Далі наведено дві з багатьох 
історій, якими поділилися під час конференції:

•  Як Хлоя та її сидіння в автокріслі можуть навчити нас про любов та вико-
нання заповідей? —Див. Керол М. Стівенсон, “Якщо ви Мене любите, 
—Мої заповіді зберігайте”, с. 118.

•  Як саме ми можемо, подібно до батька Пабло, допомагати нашим  
дітям зрозуміти євангелію? —Див. Бредлі Д. Фостер, “Ніколи не надто 
рано, і ніколи не надто пізно”, с. 50.

ВІДПОВІДАТИ 
ГОСПОДНІМ 
НОРМАМ
“Сестри, в 
наші дні Сатана 
підняв прапор 
Коригора. … 

Яке знаряддя він використовує? 
Звабливі любовні романи, мильні 
опери на телебаченні, заміжні 
жінки спілкуються у соціальних 
мережах з хлопцями, з якими зу-
стрічалися у минулому, та порно-
графію. … Ми не можемо грати 
огненними стрілами Сатани і не 
обпалитися. …

Коли ми дивимось щось, чита-
ємо або маємо справу з чимось, 
що є нижчим за норми нашого 
Небесного Батька, це ослаблює 
нас. В якому б віці ми не були, 
якщо те, що ми дивимося, чи-
таємо, слухаємо або вирішуємо 
робити, не відповідає нормам 
Господа, описаним в брошурі 
Заради зміцнення молоді, 
вимкніть це, викиньте це, порвіть 
і закрийте перед цим двері”.
Лінда Ш. Рівз, другий радник у генераль-
ному президентстві Товариства допомоги, 
“Гідні обіцяних нам благословень”,  
Ліягона, лист. 2015, с. 10.

його”. —Старійшина Даллін Х. Оукс, “Зміцнені  
Спокутою Ісуса Христа”, с. 63.

•  “Виявляйте терпіння. Чекайте на відповідь  
Господа. Я свідчу, що Господь знає ваші праг-
нення і любить вас за вашу сумлінну відданість 
Йому. У Нього є план для вас, чи то це станеться 
у цьому житті, чи в прийдешньому. Прислухай-
теся до Його Духа. … У цьому житті або в при-
йдешньому Його обіцяння буде виконано”.  
—Старійшина Роберт Д. Хейлз, “Боротися  
з викликами сьогоднішнього світу”, с. 46.

Ось що сказали три промовці стосовно неодружених:
•  “Тепер— це лише частина вічності. Вічність не 

починається після того, як ми помираємо! Віра і 
надія будуть відкривати твої очі на щастя. Це наче 
ти відкриваєш свої очі на щастя, що знаходиться 
перед тобою”. —Президент Дітер Ф. Ухтдорф, 
“Літо з двоюрідною бабусею Роуз”, с. 19.

•  “Ще одне болісне страждання— це самотність. Ті, 
хто страждає від такого стану, мають пам’ятати, 
що наш Спаситель пережив подібний біль також 
і що, завдяки Його Спокуті, Він надає силу зносити 
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Коли я опинилася на незнайо-
мій території, поставши перед 

розлученням, якого не хотіла, то 
відчула біль і відторгнення, яких 
ніколи раніше не переживала. Мені 
було за 40, і я сама мала виховувати 
своїх підлітків, працювати повний 
робочий день і сплачувати іпотеку. 
Я була приголомшена, стомлена і 
стурбована, але понад усе мене пе-
реповнював нестерпний біль, якого 
я раніше не відчувала.

Завдяки євангельській основі 
мого життя і бажанню жити пра-
ведно, я знала, що маю пробачити 
свого колишнього чоловіка. Я знала, 
що було важливо не критикувати 
його перед дітьми, але як же мені 
подолати те відчуття відторгнення, 
яке викликало постійне бажання 
кричати від болю.

Живучи день за днем у своїй тузі, 
я зверталася до Писань, шукаючи 
спрямування від Духа. Я старанно 

та випробування, з якими стикався 
Господь, і те, як Він їх долав.

З часом я зрозуміла, що Його 
біль був набагато сильнішим за мій, 
однак Він прощав своїх кривдників. 
Він був досконалим взірцем. Той 
зошит, наповнений уроками з життя 
Господа, став для мене джерелом 
великої сили. То і була моя життєва 
дорога. Наслідуючи Його приклад, 
я була рішуче налаштована висто-
яти у своїх випробуваннях якомога 
краще. Я була готова рухатися впе-
ред, незважаючи на свій біль.

М И  Г О В О Р И М О  П Р О  Х Р И С Т А

ПРОБАЧИТИ СВОГО КОЛИШНЬОГО ЧОЛОВІКА
Ім’я не вказується

шукала вдень і вночі. Мені треба 
було знати, що я особисто могла 
зробити на цьому незнайомому 
перехресті моїх життєвих доріг, аби 
наслідувати приклад Спасителя, від-
гукнутися на Його заклик іти за Ним.

Вивчаючи Писання, я записувала 
кожну якість Ісуса Христа, яку хотіла 
розвивати у своєму житті. Я випи-
сувала вчення з історій та притч, які 
Він розповідав під час Свого земного 
служіння. Я занотовувала те, що 
навчало моє серце прощати. Я ре-
тельно записувала у зошит труднощі 

ПРОЩЕННЯ: СУТЬ ЄВАНГЕЛІЇ
“Дух прощення і любовне та співчутливе ставлення 
до тих, хто, можливо, скривдив нас, і є самою суттю 
євангелії Ісуса Христа. Кожен з нас потребує цього 
духа. Його потребує весь світ. Господь навчав нас 
про цей дух. Він був у цьому незрівнянним взірцем”.
Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008), “Of You It Is Required to 
Forgive”, Ensign, June 1991, 2.

Вивчення Христового прикладу любові та прощення 
допомогло мені подолати біль розлучення.
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І це подіяло! Тепер, коли минуло кілька 
років, Господь благословив мене хорошими 
стосунками із моїм колишнім чоловіком. 
Хоча він повторно одружився, ми, як батьки 
наших дітей, маємо хороші, позбавлені 
болю стосунки. Наслідуючи приклад Христа 
в тому, щоб не критикувати його, я подо-
лала негативні почуття болю і відторгнення. 
Я можу любити! 

Який цінний урок я засвоїла під час цього 
важкого випробування. Я вдячна за доско-
налий приклад мого Спасителя. Він— моя 
скеля і мій фундамент. І я ніколи не відчу-
ваю самотності. У мене є Його любов, Його 
Спокута і Його досконалий приклад, а також 
любов і благословення улюбленого Небес-
ного Батька. ◼

ЯК ВИВЧЕННЯ ПИСАНЬ ДОПОМАГАЄ  
НАМ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ?
“Писання можуть заспокоїти розтривожену душу, принести 
мир, надію й відновити впевненість у здатності долати жит-
тєві випробування. Вони мають величезну силу зцілювати 
емоційні рани, якщо є віра в Спасителя. (Річард Г. Скотт, 
“Сила Писань”, Ліягона, лист. 2011, с. 6).

Ви можете робити те, що робила ця сестра для подо-
лання свого випробування: вивчати Писання, звертаючи 
увагу на якості Спасителя та інших, сповнених віри, людей. 
Їхній приклад може допомогти вам у ваших випробуван-
нях та вирішенні питань. Якщо ви знаєте тему, яку хочете 
дослідити, наприклад, “Витерпіти”, “Прощати” або 
“Терпіння”— Путівник по Писаннях може містити кілька 
уривків з Писань, з яких можна почати.
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23 червня 2009 року на Філіп-
піни обрушився тайфун. Того 

дня, після обіду, в нашій місцевості 
було оголошене суворе штормове 
попередження. Ввечері і вночі ми 
чули, як по нашому даху щось сту-
кало. Коли син запитав, що то таке, 
я відповіла, що то вітер розгойдує 
наше сантолове дерево.

Мені було шкода, що я не зібрала 
солодкі сантолові плоди днем ра-
ніше, як планувала. Але моя мама 
сказала, що плоди ще не були до-
статньо стиглі, тому слід залишити 
їх на дереві.

О 5 ранку я вийшла на вулицю, 
щоб поглянути на дерево, побо-
юючись, що всі плоди попадали 
на землю. Я нічого не бачила на 
дереві, бо все ще було темно, але 
я побачила чотири маленькі плоди, 
що лежали за будинком.

Через годину я знову оглянула 
дерево. Я з полегшенням побачила, 
що на гілках дерева висіло багато 
жовто- зелених плодів. Зібравши 
ті, що вже впали, я помітила, 
що два з них мали знизу вражені 
місця коричневого кольору. Чорні 
плями знебарвили ще один плід, 
а останній був неправильної 
форми і вкритий бородавками.

Я сподівалася, що більші, 
важчі плоди впадуть на землю; 

вони були вдвічі більші за ті, що я 
зібрала. Але плоди висіли на дереві, 
надійно тримаючись за гілку.

Коли я думала про той випадок, 
то прийшла до висновку, що ми 
дуже схожі на два види сантоло-
вих плодів— ті, які впали, і ті, які 
трималися. Ми також можемо впа-
сти, коли на нас налітають вітри 
життєвих випробувань, якщо ми 
не тримаємося міцно за дерево 
життя— нашого Спасителя Ісуса 
Христа (див. 1 Нефій 8:10; 11:8–9, 
20–23).

Плоди, що впали з сантолового 
дерева, були слабкими і враженими 
хворобою, тому вони не могли опи-
ратися вітру. Ті, що залишилися на 
дереві, були там, оскільки виявилися 
здоровими і сильними. Якщо ми 
не зберігаємо свою духовну силу 

і здоров’я— тобто не 

УРОК САНТОЛОВОГО ДЕРЕВА
Ірен Таньєгра

Р О З Д У М И

Ми дуже схожі на плід сантолового дерева під час бурі.

вивчаємо Писання та слова сучас-
них пророків, не дотримуємося за-
повідей і не служимо іншим— то ми 
також можемо впасти, коли супро-
тивник пошле проти нас свої сили.

У ту мить, коли ніжні плоди 
перестають брати силу від сан-
толового дерева, їхнє дозрівання 
припиняється. Те саме відбува-
ється у ту мить, коли ми відділяємо 
себе від Христа— справжньої вино-
градної лози; наш розвиток при-
пиняється (див. Іван 15:1; 1 Нефій 
15:15).

Іноді нам також потрібні пориви 
вітру. Випробування є частиною 
смертного життя, і смиренний дух 
допомагає нам прийняти волю Бога 
у важкі часи. Смирення допомагає 
нам покаятися у наших гріхах, про-
щати інших і забути образи.

Смирення іде в парі з терпінням. 
Якщо ми терпеливі у своїх випро-
буваннях, якщо ми тримаємося за 
свою віру трохи довше, відповіді, 
які ми прагнемо отримати, можуть 

прийти. Раніше або пізніше Спа-
ситель заспокоїть бурю. Спокій 

і визволення прийдуть. Якщо 
ми будемо зажди слухняними і вір-
ними, ніщо не зможе відділити нас 
від любові Божої (див. Римлянам 
8:38–39). ◼
Автор живе в Сан- Хосе, Філіппіни. ІЛ
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МИ ОБРАЛИ СЛУЖІННЯ
Ірмгард Мейснер

С Л У Ж І Н Н Я  В  Ц Е Р К В І

Мій чоловік боровся з раком, але ми без вагань прийняли покликання 
служити у Франкфуртському Німецькому храмі.

кар’єру, мій будинок і мій сад. Але 
наступного дня ми зайняли своє 
місце у Франкфуртському храмі, де 
темна ніч перетворилася для нас 
на яскравий новий день. Усі стреси 
повсякденного життя залишили нас.

У цьому святому місці ми 
знайшли любов, світло, надію, ра-
дість, довіру, тепло, безпеку, захист 
і спокій, які випромінює Спаситель. 
Під час служіння ми познайоми-
лися з чудовими людьми з багатьох 
країн. Хоча вони розмовляли різ-
ними мовами, мова любові поєд-
нувала нас. Наше служіння у храмі 
стало для нас таким щастям.

Дух храму і сила Бога несли 
мого дорогого чоловіка 26 місяців. 
Одного дня невдовзі після звіль-
нення від нашого храмового по-
кликання Герхард пішов до лікарні 
на планове лікування. Цього разу 
лікар залишив його в лікарні. Через 
кілька місяців він повернувся до 
свого небесного дому.

Коли я озираюся назад, то ди-
влюся на ті роки служіння, як на 
дар з небес— служити пліч- о- пліч 
зі своїм чоловіком у домі нашого 
люблячого Батька, виконуючи 
своє обіцяння служити разом на 
місії. Я вдячна всім своїм серцем 
за той досвід. ◼
Автор живе в Баварії, Німеччина.

начальник запитав: “Чи залишитеся 
ви, якщо я підніму вам зарплату?”

“Ні, нам треба їхати,— відповіла 
я, розповідаючи йому, що ми пообі-
цяли Господу служити на місії.— Ми 
думали служити через пару років, 
але я не знала, чи мій чоловік до-
живе до того часу”.

Коли менше ніж через два тижні 
Герхард проходив плановий огляд, 
лікар сказав йому: “Не їдьте, існує 
висока ймовірність, що ви помрете”.

Його стан погіршувався. Ми були 
приголомшені й не уявляли, як 
зможемо виконувати покликання, 
але нас сповнювала віра, надія і 
впевненість. Ми віддали все в Го-
сподні руки. Якщо Він мав для нас 
доручення, то забезпечить шлях 
для його виконання.

2 січня 1995 року ми поїхали на 
місію. Раптом я усвідомила, що за-
лишила вдома: маму, дітей, онуків, 

12 грудня 1994 року ми отри-
мали телефонний дзвінок із 

Солт- Лейк- Сіті. Дружелюбний голос 
повідомив нам, що з нами буде го-
ворити Президент Томас С. Монсон, 
який у той час служив другим рад-
ником у Першому Президентстві.

“Президент Франкфуртського  
Німецького храму хоче покли-
кати вас своїм радником, а вашу 
дружину помічницею матрони 
храму”,— сказав Президент Монсон 
моєму чоловікові. Потім Президент 
Монсон висловив занепокоєння 
стосовно стану здоров’я мого 
чоловіка.

Герхард уже 11 років боровся з 
хронічним лейкоцитарним лейко-
зом. Незважаючи на це випробу-
вання, Господь покликав нас і ми 
без вагань погодилися.

Коли я звільнялася з роботи, 
аби підготуватися до служіння, мій 
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Під час подорожування в пустині Легій і його  
сім’я одного ранку прокинулися і знайшли на 
землі “кулю майстерної роботи”. Куля мала два 

веретена і вказувала “дорогу, якою [вони] мали йти”  
(1 Нефій 16:10).

Ліягона, або куля, також містила “нове послання”, 
яке давало їм “розуміння шляхів Господа”. Це послання 
“змінювалося час від часу, згідно з вірою і старанністю, 
які [вони] прикладали до них” (див. 1 Нефій 16:28–29).

Легій і його сім’я уже мали пластини з латуні, які 
містили писання і пророцтва кількох старозавітних 
пророків. Пластини з латуні та Ліягона були їхніми 
Писаннями, і очікувалося, що народ Легія буде їх 
вивчати й постійно до них дослухатися. Коли вони 
так і робили, то просувалися вперед у своїй подорожі; 
а якщо ні, то залишалися у пустині, де їх мучили голод 
і спрага.

Чого Господь намагався навчити їх— а також і нас— за 
допомогою Ліягони та умов, за яких вона працювала?

Одна з головних цілей Писань— допомогти нам 
знати, розуміти Спасителя і ставати такими, як Він 
(див. 3 Нефій 27:27). Постійне вивчення Писань допо-
магає нам зосереджуватися очима, розумом і серцем на 
Ньому. Застосовуючи принципи, що містяться в Писан-
нях, і живучи за ними, ми стаємо більше схожими на 
Нього. Стаючи більше схожими на Нього, ми здобува-
ємо можливість отримати вічне життя (див. Іван 5:39).

Постійне вивчення Писань допомагає нам зосереджуватися очима,  
розумом і серцем на нашому Спасителі, і якщо ми застосовуємо вміщенні  

в Писаннях учення та живемо за ними, ми стаємо більше схожими на Нього.
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МІЦНО ТРИМАЙТЕСЯ ЗА ЖЕЗЛ

Сон Легія
У сні Легія, або у його видінні, представлено  

чотири групи людей. Три перші групи стали на 
шлях, що веде до дерева життя. Воротами, з яких  
починається цей шлях, є хрищення (див. 2 Нефій 
31:17–18), тож ми говоримо про членів Церкви з 
цих трьох груп.

Я не буду обговорювати четверту групу— ті відразу 
ж попрямували до великої та просторої будівлі. Але роз-
глядаючи три інші групи, ви можете подумки оцінити й 
визначити групу, до якої ви належите, і запитати у себе, 
до якої з груп ви б хотіли належати.
Група 1

“І я побачив незліченні натовпи людей, багато хто з 
них проштовхувався наперед, щоб досягти дороги, яка 
вела до дерева, де я стояв.

І сталося, що вони вийшли наперед і почали йти 
дорогою, яка вела до дерева.

І сталося так, що постала імла темряви; так, саме 
надзвичайно велика імла темряви, і тоді ті, хто почав 
іти цією дорогою, загубили її і, заблукавши, зникли” 
(1 Нефій 8:21–23).

Члени цієї групи, очевидно, не читали або не вивчали 
Писань, не слухали або не дивилися генеральну конфе-
ренцію, не читали Ліягону або не відвідували недільні 
збори, а всі ці джерела містять слово Бога. Зрештою 
вони загубили шлях.

Старійшина  
Деніел Л. Джонсон
Сімдесятник
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Група 2
“І сталося, що я побачив інших, які 

проштовхувались, і вони вийшли наперед 
і ухопилися за кінець жезла з заліза; і вони 
пробиралися крізь імлу темряви, тримаю-
чися за жезл з заліза, доки не вийшли з неї 
і не скуштували плід цього дерева. …

І після того, як вони скуштували цей 
плід, їм стало соромно перед тими, хто 
насміхався з них; і вони відступилися 
на заборонені дороги і зникли” (1 Нефій 
8:24, 28).

Зазначте, що люди з цієї групи ухопи-
лися за жезл із заліза і трималися за нього. 
Так продовжувалося доти, доки вони не 
дісталися до дерева життя і скуштували 
плід. Але вони засоромилися євангелії 
Ісуса Христа, перестали зосереджуватися 
на Спасителі і відволіклися на принади, 
спокуси та багатства світу. Вони також 
загубилися.

Ключем до розуміння цих віршів є фраза 
“тримаючися за жезл з заліза”. Я порів-
нюю слово тримаючися зі стискуванням 
руки в кулак, аж до появи білизни. Якщо 
ви коли- небудь спускалися на надувних 

плотах бурхливою річкою, то пригадаєте, 
що трималися за пліт так сильно, що ваші 
кулаки побіліли. Після того, потрапляючи 
в спокійні води, що ви робили? Ви пере-
ставали триматися!

У євангельському контексті це відбува-
ється, коли вас просять підготувати виступ 
або коли у вас настає кризовий момент, як, 
наприклад, смерть одного з членів сім’ї або 
розрив стосунків. Ви проглядаєте виступи 
з генеральних конференцій, які рідко слу-
хаєте, або ви звертаєтеся до Писань, які 
зазвичай майже ніколи не читаєте. Ви праг-
нете духовного скерування і підтримки, бо 
відчуваєте свою духовну слабкість. Потім, 
коли криза минає, ви перестаєте трима-
тися! Ви ставите Писання знову на по-
лицю, повертаєтеся до старої звички лише 
іноді ходити до Церкви і перестаєте щодня 
молитися— принаймні до наступної кризи 
або бурхливих подій у житті. Іншими 
словами, ви не звертаєтеся до Спасителя 
по допомогу постійно, а лише тоді, коли 
відчайдушно її потребуєте.

Члени цієї групи були охрищені і ба-
гатьох з них, мабуть, було висвячено у 

НАБУВАТИ ВІРУ
“Щоб набути і зберегти 
потрібну нам віру, нам 
вкрай необхідно читати 
і вивчати Писання та 
обдумувати їх”.
Президент Томас С. Монсон, 
“Будьте прикладом і світлом”, 
Ліягона, лист. 2015, с. 87.
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священство, вони отримали храмові обряди, відслужили 
місію повного дня та уклали храмовий шлюб. Але вони 
перестали триматися! Вони перестали постійно чи-
тати Писання, зійшли на заборонені шляхи і загубилися.

На щастя, більшість дорослої молоді та колишніх 
місіонерів залишаються вірними євангельським істи-
нам, які вони засвоїли і яких навчали. Вони також зосе-
реджують своє життя на Спасителі шляхом щоденного 
вивчення Писань і молитви. Ми вдячні за них і їхню 
вірність. Вони— майбутнє Церкви і майбутні батьки 
тих, хто вестиме Церкву вперед.
Група 3

“Ось, [Легій] побачив ще багато людей, які проштов-
хувалися наперед; і вони підійшли, і вхопилися за кі-
нець жезла з заліза; і вони просувалися вперед, весь час 
міцно тримаючися за жезл з заліза, доки не підійшли до 
дерева, і впали, і скуштували його плід” (1 Нефій 8:30).

Зверніть увагу на фразу “весь час міцно тримаючися 
за жезл з заліза”. Ця група читала Писання весь час. 
Вони весь час були зосереджені на Спасителі.

Писання— це найважливіше з усього, що ми можемо 
вивчати. Вони мають бути головнішими за хімію, фізику, 
бухгалтерську справу, танці, музику, спорт або будь- яке 
інше мирське навчання чи заходи. 

Починайте кожен день з Писань. Молитва і вивчення 
Писань ідуть пліч- о- пліч. Вони нерозлучні напарники. 
Постійна молитва спрямує вас до Писань, а постійне 
вивчення Писань скерує до молитви. І те й інше допо-
магатиме вам зосереджуватися на Спасителі й відкриє 
доступ до одкровення й до миру, що можуть приходити 
лише якщо “весь час міцно трима[тися] за жезл з заліза”. 
Молитва і вивчення Писань скерують вас до храму. 
Вони викличуть у вас бажання дотримуватися Субот-
нього дня у святості. Вони допоможуть вам уникати 
спокус супротивника і долати їх.

Зараз я приверну вашу увагу до фрази “вони підійшли 
до дерева, і впали, і скуштували його плід”. Ключ до 
розуміння цієї фрази міститься в 1 Нефій розділ 11:

“І сталося, що побачивши те дерево, я сказав Духові: 
Я розумію, що Ти показав мені дерево, цінніше над усе.

І Він сказав мені: Чого ти бажаєш?
І я сказав Йому: Знати тлумачення того”.
Ангел відповів: “Дивись!” Тоді Нефій побачив у ви-

дінні діву Марію, яку ангел назвав “матір Сина Божого”. 

Після цього Нефій побачив, що Марія тримає на руках 
дитину— “Агнця Божого”.

А тепер зверніть увагу на вірш 24: “І я глянув і поба-
чив Сина Божого, Який ішов поміж дітей людських; і я 
бачив, як багато хто припадав до Його ніг і вшановував 
Його” (див. 1 Нефій 11:9–24; курсив додано).

Дерево є уособленням любові Божої, яка виявля-
ється через Його Сина Ісуса Христа (див. 1 Нефій 
11:21– 22). Люди з другої групи, які прийшли до дерева, 
не припали, як зробили ті, що були у третій групі. Чи 
можливо бути в присутності Сина Божого і не знати 
про це? Вам треба лише почитати Новий Завіт, аби 
знайти відповідь. Спаситель служив три роки, навча-
ючи і творячи чудеса, але небагато людей розпізнали, 
ким Він був насправді.

Досліджуйте Писання
Поставте собі ці запитання:

•  Що я можу робити, аби переконатися, що весь 
час міцно тримаюся за жезл із заліза, аби, при-
йшовши до дерева життя, я упізнав Спасителя 
і припав та вклонився Йому?

•  Що я можу робити, аби очима, розумом і серцем 
зосереджуватися на Спасителі?

•  Що я можу робити, аби ставати більш схожим 
на Спасителя?

Відповіді на всі три запитання містяться в Писаннях. 
“Дослідіть- но Писання,— казав Спаситель,— бо ви  
думаєте, що в них маєте вічне життя,— вони ж свід-
чать про Мене!” (Іван 5:39). Якщо ви будете занурюва-
тися в Писання кожного дня свого життя, ви матимете 
силу протистояти серйозним гріхам; а що більш  
важливо, ви прийдете до пізнання Спасителя. Ви  
зможете утримувати свої очі, розум і серце зосередже-
ними на Ньому.

Пізнаючи Ісуса Христа, застосовуючи Його вчення 
і наслідуючи Його приклад, ви станете такими, як Він. 
А стаючи такими, як Він, ви здобудете можливість жити 
вічно в Його присутності. ◼
З виступу “Continually Holding Fast to the Rod of Iron”, (Постійно  
триматися міцно за жезл з заліза), виголошеному на духовному  
вечорі в Університеті Бригама Янга– Айдахо 12 травня 2015 року.  
Повний текст виступу англійською мовою можна знайти на 
сайті web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.
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Коли Мормон побачив, що його 
нефійський народ був майже зни-
щений, він узявся написати “невелике 

скорочення” їхніх літописів (Мормон 5:9). Цей 
проект почався в останньому місці табо-
рування нефійців перед тим, як вони 
востаннє зібралися на землі Кумора. 
Умови, в яких перебували нефійці, 
можна назвати лише одним словом— суворі; 
люди були біженцями, їм важко було знаходити 
їжу, одяг та прихисток. Письменницька робота 
Мормона ймовірно тривала упродовж чотирьох 
років підготовки перед вирішальною битвою, 
як було погоджено з ламанійським полко-
водцем, але як би там не було, скорочена 
історія була завершена і архів заховано 
в пагорбі Кумора ще до початку остан-
ньої битви (див. Moрмон 6:6).

ДИВОВИЖНА  

Дуже ефективно і дивовижно 
Мормон здійснив надзвичайно 
складне завдання зі скорочення 
нефійських літописів.

Мормонова  
КНИГА



 Л ю т и й  2 0 1 6  19

Зрозуміло, що створення Книги Мормона було 
великим подвигом, особливо з огляду на “польові 
умови”, в яких Мормон мав працювати, і його не-
відступні обов’язки зі здійснення командування сво-
їми силами під час підготовки до останньої битви. 
Тож зрозуміло, що готовий продукт не позбавлений 
недосконалостей 1.

Обмеження в роботі Мормона
Розгляньмо деякі обмеження, з якими стикнувся 

Мормон під час здійснення свого завдання:

1.  Розмір його нового літопису мав бути значно 
коротшим. Книга мала бути такою, щоб її 
легко було нести, аби Мороній міг переносити 
її у безпечне місце.

2.  За своїми фізичними властивостями вона мала 
бути підготовлена пролежати багато століть.

3.  З усіх можливих систем письма, якими 
міг скористатися Мормон, лише одна була  
достатньо короткою, що підходило для  
написання книги.

4.  Оповідь мала бути не дуже довгою, відпо-
відати історичним фактам, що містилися у 
тих писаннях, які він скорочував, і сфор-
мульована таким чином, який він вважав 
за доцільне.

5.  Робочий графік був напруженим. У Мормона 
було трохи більше трьох років, аби зібрати 
і описати 600- літній період історії. У нього, 
можливо, не було навіть часу перечитати ар-
хів усіх літописів, що опинилися в його руках, 
і, безсумнівно, не було часу на шліфування 
стилю або повторну редакцію.

З огляду на всі ці обмеження, як саме Мормон 
вибирав, яку інформацію включити, а яку 
опустити?

Певним чином його натхненний успіх з укла-
дання Книги Мормона був таким самим несподі-
ваним і дивовижним, як і пізніший успіх Джозефа 
Сміта в перекладі літопису за такий короткий 
період.КА
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Багато томів літописів
Крім великих пластин Нефія, в певні моменти 

створення Мормоном оповіді використовувалися 
додаткові документи. Він кілька разів зазначав, що 
покладався на “власн[ий] запис [Алми]” (Aлма 5:2; 
розділ 7, вступ до розділу; 35:16). Він також вдається 
до “літописів Геламана” і “його синів” (вступ до книги 
Геламана), і ми також читаємо про “літопис Нефія” 
(3 Нефій 5:10).

Іноді Мормон також звертався до інших оригіналь-
них літописів, деякі з них він конкретно не називає. 
Серед цих можливих додаткових літописів такі:

•  Текст величної промови царя Веніямина  
(Moсія 2:9–Moсія 5).

•  Літопис на пластинах Зенифа (Мосія 9– 22).
•  Проповідування Алми в Зарагемлі, Гедеоні 

та Мелеку, записане від першої особи  
(Aлма 5, 7 і 8).

•  Історія того, що сталося з Алмою і Амулеком 
в Аммонійзі (Алма 9– 14).

•  Докладна розповідь про служіння синів Мосії та 
їхніх напарників серед ламанійців (Алма 17– 27).

•  Розмови Алми з його синами Геламаном,  
Шиблоном і Коріантоном (Алма 36– 42).

Мороній також включив перекладений ним і ско-
рочений опис історії яредійців, зроблений Етером та 
підготований і доданий Моронієм під назвою книга 
Етера, а також вибрані вчення і листи свого батька 
Мормона (Мороній 7– 9)4.

Основні священні літописи велися на металі, щоб 
забезпечити їхню довготривалість; якби оповіді 
велися на будь- якому іншому менш довговічному 
матеріалі, то, як вважали автори, з часом їх було б 
неможливо прочитати (див. Кн. Якова 4:2). На вико-
ристання паперових примірників Писань у щоден-
ному вжитку непрямо вказує історія про спалення тих 
з них, які належали послідовникам Алми в Аммонійзі 
(див. Aлма 14:8; порівняйте Moсія 2:8; 29:4 і Aлма 
63:12). Виготовляти металеві пластини було нелегко 
(див. Мормон 8:5), так само і гравіювати на них, тож 
їх кількість була обмежена.

Вибір системи запису
У тексті Книги Мормона кілька разів вказується 

на те, як складно було писарям ясно висловлювати 
свої думки (див. Кн. Якова 4:1; Moрмон 9:33; Eтер 
12:23–25, 40). Мормон сказав: “Є багато такого, чого 
нашою мовою ми не можемо написати” (3 Нефій 5:18). 
“Наша мова” у цьому реченні очевидно стосується 
системи запису, а не розмовної мови. Мороній далі 
розповідає, що не було б “недосконалостей” (Moрмон 
9:33), якби вони використовували гебрейську мову, її 
систему алфавіту.

“Знаки”, які використовувалися для письма, назива-
лися нефійськими істориками “реформованими єгипет-
ськими” (Moрмон 9:32). Ця система складалася зі “знань 
Юдеїв і мови Єгиптян” (1 Нефій 1:2). Єгипетські гліфи 
іноді використовувалися в стародавній Палестині для 
написання звуків у гебрейських словах 2. Зі зразка знаків 
у “розшифровці Ентона” 3, які претендують на те, що є 
копією знаків з пластин, які були перекладені Джозе-
фом Смітом, очевидно, що вони не були безпосередньо 
створенні на зразок єгипетського письма з метою пов-
сякденного використання за часів Легія. Вони більше 
схожі на знаки ієратичного єгипетського письма, більш 
давньої системи знаків, що паралельно використову-
валася ними із застосуванням пензля і чорнила, а не 
гравіювання на камені.

Ієратична система була коротшою за алфавітні знаки 
давньоєврейської мови, але і більш неоднозначною, так 
як більшість символів представляли повні, складні мо-
рфеми або слова (сьогодні їх називають логограми), а 
не звуки, які проговорювалися, щоб сформувати слова 
за допомогою алфавітних букв. Значення кожної лого-
грами треба було запам’ятовувати. Така неоднознач-
ність могла бути складовою проблеми “розміщенн[я] 
наших слів” (Етер 12:25), озвученої Моронієм.

Додаткова причина “недосконалостей” могла бути в 
тому, що оскільки ієратичне єгипетське письмо викори-
стовувалося головним чином, щоб писати від руки, його 
використання для вигравіювання на металевих пла-
стинах могло означати, що найменше відхилення руки 
вигравіювальника за відсутністю дієвого “коректора” 
могло призводити до неправильного прочитання знаку.
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протилежностями 
(зверніть увагу на 
власні слова Мор-
мона стосовно цього 
контрасту в Мороній 
7:5– 19). Мормон без-
сумнівно забарвив деякі 
зі своїх описань натхнен-
ними особистими інтерпре-
таціями. Про цей прийом нам 
часто повідомляє використання 
фрази на зразок: “І так ми бачимо” 
(наприклад, в Алма 42:4, 7, 14; Геламан 3:23– 31; 
6:34– 40).

Мормон і Мороній представляють свій “корот-
кий” літопис майбутнім читачам як унікальний вид 
історії з поясненнями. Вони передали її в майбутні 
віки не як історичний літопис, а як потужне мо-
ральне послання, призначене викласти читачам 
уроки, які двоє чоловіків засвоїли упродовж дов-
гого відданого служіння своєму народові та Богу. 
Вони користувалися найкращими доступними їм 
ресурсами у найефективніший спосіб, який був їм 
відомий. Труд і відданість, які ми спостерігаємо в 
їхній роботі, призначались для користі усім людям 
в наш час.

Я їм за це глибоко вдячний. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1.  Наприклад, невеликі помилки (еквівалент сучасним “опе-

чаткам”), можна віднести до “недоліків”, про які згадує 
Мороній на титульній сторінці Книги Мормона, що вони є 
“помилк[ами] людей”. Вони включили помилкову розповідь 
про захоплення міста Нефійга (Алма 51:26; порівняйте Алма 
59:5) і помилкою є те, що про одну й ту ж саму подію в од-
ному уривку розповідається як про таку, що відбулася в 26- 
му році правління суддів (Алма 56:9), а в іншому— в 28- му 
році (Алма 53:22– 23). Такі розбіжності показують людську 
сторону завдання історика, хоча вони не повинні викликати 
у нас серйозних труднощів у читанні літопису.

 2.  Див. John A. Tvedtnes and Stephen D. Ricks, “Jewish and Other 
Semitic Texts Written in Egyptian Characters,” Journal of Book 
of Mormon Studies, vol. 5, no. 2 (1996), 156–163; and John A. 
Tvedtnes, “Linguistic Implications of the Tel- Arad Ostraca”, 
Newsletter and Proceedings of the Society for Early Historic 
Archaeology, no. 127 (1971).

 3.  Див. B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 vols. (1909), 
2:93–104.

 4.  Щоб докладніше дізнатися про різні джерела, див “Коротке 
пояснення щодо Книги Мормона” у Книзі Мормона.

Використовуючи різні доступні для нього 
матеріали, Мормон склав свою історію “згідно 
з знаннями і розумінням, які Бог” дав йому 
(Слова Мормона 1:9). Божественна допомога 
іноді була безпосередньою і конкретною, як 
коли Господь навчав його не включати більшу  
частину того, чого Ісус навчав нефійців (див. 
3 Нефій 26:6– 12), але не було жодної ознаки 
на те, що йому було відкрито додаткову  
історичну інформацію.

“І так ми бачимо”
Мормон казав кілька разів, що його скорочення 

не можна сприймати інакше, як частку історич-
ного матеріалу, що міститься на великих пласти-
нах Нефія (див. Слова Мормона 1:5; 3 Нефій 5:8; 
26:6; див. також Кн. Якова 3:13–14; 4:1). Яким же 
чином він підбирав матеріал?

Його основний критерій неодноразово про-
слідковується у його книзі. Мета полягала в тому, 
щоб переконатися, що його читачі, особливо 
майбутні мешканці Американської обіцяної землі, 
а особливо нащадки Легія, зрозуміли, наскільки 
важливим для них є обіцяння і пророцтво, дане 
батьку Легію: “Якщо будете виконувати Мої запо-
віді, досягнете успіху на цій землі (Яром 1:9). Як не 
дивно, та Мормон приділяє першочергову увагу 
заперечній версії наказу Легія в інтерпретації Ама-
рона: “Якщо ви не будете виконувати Моїх запові-
дей, ви не будете процвітати на цій землі (Омній 
1:6; курсив додано).

Уроки Мормона з великою силою звертають 
увагу на контраст між добром і злом. Люди в 
його літописі з одного боку приділяють особливу 
увагу послуху й чеснотності, а із іншого— вперту 
злочестивість. Він описує негідників абсолютно 
злочестивими і такими, що заслуговують своєї 
долі; він описує героїв гідними усілякої по-
хвали. Дійовим особам з сірого спектру майже 
не приділяється увага. Мормон хотів, щоб у 
розумі читачів не залишилося жодного сумніву 
стосовно того, що добро і зло є полярними 
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Ніколи не забувайте, що сімейна історія— і храмові обряди, які стають 
можливими завдяки їй— це суттєва частина роботи зі спасіння і що 
участь у цій священній роботі за померлих благословляє життя жи-
вих. Вона благословляє нашу віру і зобов’язання перед євангелією, 

допомагає протистояти спокусам, зближує сім’ї і зміцнює приходи та коли.
Кажучи про сімейно- історичну роботу, я хочу наголосити на словах “знахо-

дити, брати і навчати”. Під словом знаходити ми маємо на увазі використо-
вувати веб- сайт FamilySearch або брошуру Моя сім’я: Історії, що об’єднують 
нас 1 для пошуку імені одного або кількох предків чи їхніх нащадків. Потім 
беріть ці імена до храму або передавайте їх іншим, аби вони могли їх взяти. 
(Коли це можливо, ідіть до храму всією сім’єю). І, нарешті, навчайте свою 
сім’ю, а потім і інших людей робити те ж саме.

План нашого Батька стосується сімей, і його символічно можна зобразити 
у вигляді великого дерева. Бо для того, щоб дерево жило і росло, йому необ-
хідні як корені, так і віти. Ми так само маємо необхідність у тому, щоб мати 
зв’язок з нашим корінням— нашими батьками, дідусями, бабусями та іншими 
предками,— а також з нашими вітами— нашими дітьми, онуками та іншими на-
щадками. Є кілька уривків з Писань на цю тему, де використовується аналогія 

Старійшина 
Квентін Л. Кук
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів

РАДІСТЬ ВІД  

Обіцяння Іллі чітко вказує на те, що кожен з нас 
має обов’язок перед поколіннями, які жили до нас,  
і поколіннями, що житимуть після нас.
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дерева з корінням і вітами, що уособлює 
сім’ю (див. Iсая 11:1; Кн. Якова 5).

Місія Іллі
Пророк Малахія в останній книзі  

Старого Завіту пророкує про час, коли 
пророк Ілля повернеться на землю “перше 
ніж день Господній настане, великий й 
страшний! І приверне він серце батьків до 
синів, і серце синівське до їхніх батьків, 
щоб Я не прийшов, і не вразив цей Край 
прокляттям!” (Maлахія 4:5–6).

Коли ангел Мороній явився 17- річному 
Джозефу Сміту у 1823 році, то він про-
цитував ці самі вірші з книги Малахії, але 
трохи по- іншому. Мороній сказав тієї 
вересневої ночі:

“Ось, я відкрию вам священство, рукою 
Іллі- пророка, перед настанням великого і 
страшного дня Господнього.

… І він посадить у серця дітей обіцяння, 
дані батькам, і серця дітей повернуться 
до їхніх батьків, бо без цього всю землю 
буде спустошено вщент за Його пришестя” 
(Джозеф Сміт— Історія 1:38– 39).

Чотири рази ангел Мороній повторював 
слова Малахії юному Джозефу.

Уявіть, що все, що ми знали б про цього 
великого пророка Іллю, було б тим, що 
Джозеф Сміт дізнався з Біблії. З цієї книги 
Писань ми знаємо, що Ілля жив у неспо-
кійні часи майже за 900 років до народ-
ження Христа. В Ізраїлі в неправедності 
царювало злочестиве подружжя— Ахав і 
Єзавель, цар і цариця, які змушували підда-
них поклонятися лжебогу Ваалу, вбиваючи 
людей, серед яких були і пророки Господа.

Ілля був надзвичайним пророком.  
Християни і євреї по всьому світу при-
ймають старозавітну розповідь про Іллю.

У Писаннях розповідається, як життя Іллі 
було дивовижним чином збережене і як 
він врятував вдову під час голоду та повер-
нув до життя її сина (див. 1 Царів 17). Ілля 
описує, як “тихий лагідний голос” запев-
нив його, що він був не самотній у своєму 
відданому служінні Єгові (див. 1 Царів 
19:4–14). І в кінці Іллю було перетворено 
і забрано на небеса, не пізнавши смаку 
смерті (див. 2 Царів 2:7–12).

Разом з Мойсеєм 
Ілля являвся Спа-
сителю і Петру, 
Якову та Івану 
на горі Переобра-
ження в середині 
часів.
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Лише в сучасних одкровеннях повністю розкрито 
роль Іллі. Він був останнім пророком, який мав силу 
запечатування у Мелхиседековому священстві перед 
земним життям Ісуса Христа. Разом з Мойсеєм він являвся 
Спасителю і Петру, Якову та Івану на горі Переобра-
ження в середині часів (див. Матвій 17:1– 4; Марк 9:2– 5). 
Будучи важливою фігурою у Відновленні, Ілля явився 
Джозефу Сміту і Оліверу Каудері у 1836 році в Кертленд-
ському Храмі. Там він знову відновив ключі запечатуваль-
ної влади, цього разу для запечатування сімей у цьому 
розподілі на виповнення пророцтва Малахії (див. УЗ 
110:13–16). Оскільки Іллю було послано у цьому розпо-
ділі, повнота спасіння доступна як живим, так і померлим.

Виконання місії Іллі уможливлюється завдяки тому, 
що іноді називають духом Іллі, який, як навчав прези-
дент Рассел М. Нельсон, президент Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, є “проявом Святого Духа, що несе 
свідчення про божественну природу сім’ї” 2. Саме тому 
ми часто називаємо прояви Святого Духа, пов’язані з 
сімейною історією та храмовою роботою, духом Іллі.

Про тих, хто жив до нас, ми читаємо в Ученні і Заві-
тах, що “нас без них не можна зробити досконалими, 
так само і вони без нас досконалості не можуть одер-
жати” (УЗ 128:18). Що це означає? Ми знаходимо відпо-
відь у Писаннях:

“А тепер, мої улюблені браття і сестри, дозвольте мені 
запевнити вас, що ці принципи щодо мертвих і живих 
не можна легковажно обійти, оскільки вони стосуються 
нашого спасіння. Бо їхнє спасіння є необхідним і жит-
тєво важливим для нашого спасіння, як казав Павло 
стосовно батьків— що вони без нас досконалості не 
можуть одержати— так само і нас без наших мертвих не 
можна зробити досконалими” (УЗ 128:15; курсив додано).

“Їхнє спасіння є необхідним і життєво важливим для 
нашого спасіння”— означає, що спасіння усієї людської 
сім’ї взаємозалежне і взаємопов’язане— як коріння і віти 
великого дерева.

Проводьте збори, присвячені програмі  
“Сімейне дерево”

Нашими найвищими пріоритетами мають бути 
сімейні зобов’язання й очікування, щоб захистити 

нашу божественну долю. Я закликаю сім’ї, які хочуть 
почати роботу над своєю сімейною історією, прово-
дити так звані збори, присвячені програмі “Сімейне  
дерево”. І це потрібно робити регулярно. Кожен при-
несе на ці зібрання реальні історичні дані сім’ї, істо-
рії та фотографії, включаючи важливі особисті речі 
дідусів, бабусь та батьків. Брошуру Моя сім’я можна 
використати, щоб внести інформацію про сім’ю, істо-
рії та фотографії, які потім можна завантажити в про-
граму Сімейне дерево на сайті FamilySearch.org.

Однак це не може бути одноразовою подією. 
Цим слід старанно займатися усе життя. Для тих лю-
дей, які прагнуть більш результативно дотримуватися 
всією сім’єю Суботнього дня, прискорення цієї свя-
щенної роботи є найкращим рішенням.

Центром сімейної історії є домівка. Нам треба допо-
магати молоді розвивати любов до цієї роботи. Багато 
наших молодих людей уже повернулися своїми сер-
цями до своїх батьків. Наша молодь прагне дізнатися 
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про життя членів сім’ї—звідки вони і як жили. Дехто з 
них настільки заглиблюється в цю роботу, що забуває 
про час і неохоче відкладає її до наступного разу.

Молодим людям подобаються історії та фотографії, 
а зараз у них є широкий доступ до технологічних до-
сягнень, аби зберегти ці спогади на Сімейному дереві 
в FamilySearch.org. За допомогою щойно встановленої 
функції “record- hinting” (підказка для пошуку відсут-
ньої інформації) на сайті FamilySearch.org вони можуть 
знаходити родичів, за яких потрібно виконати храмові 
обряди 3.

Ці підказки для пошуку родичів стали можливими 
завдяки індексації, здійснюваної членами Церкви по 
всьому світу. Ці записи— а їх мільйони— допоможуть 
вам знайти більше предків, які ще, можливо, не були 
приєднані до вашої сім’ї і які потребують виконання 
обрядів у храмах. Інші записи з усього світу, що 
містять підказки на сайті, включають Ancestry.com, 

Findmypast.com і MyHeritage.com, якими члени Церкви 
можуть користуватися безкоштовно.

Хоча центром сімейної історії є домівка, Церква 
і надалі буде підтримувати роботу центрів сімейної 
історії, де сім’ї разом можуть знаходити своїх предків 
і мати доступ до Інтернету, якщо його немає вдома.

Усі гідні члени Церкви віком від 12 років, пройшовши 
співбесіду з одним чи двома духовними провідниками, 
можуть отримати храмову рекомендацію обмеженої 
дії, щоб виконувати хрищення за померлих. Це також 
поширюється на всіх новонавернених.

Мати рекомендацію, яку ви можете пред’явити у 
будь- якому храмі— це радість. Рекомендація також є свя-
щенним захистом. Як сказав президент Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, президент Бойд К. Пекер (1924– 2015):

“Жодна робота не дає більшого захисту цій Церкві, 
ніж храмова робота і сімейно- історична робота, яка су-
проводжує її. Жодна робота не є настільки очищуваль-
ною духовно. Жодна робота, яку ми виконуємо, не дає 
нам більшої сили. Жодна робота не потребує вищого 
рівня праведності.

Наша робота у храмі є щитом і захистом для кожного 
окремо і для всіх разом” 4.

Наш обов’язок перед предками
Сімейна історія— це сімейна справа, але не всі 

члени сім’ї мають однакові обставини. Багато наших 
предків померли до того, як одружилися або мали 
дітей. Хтось розлучився, а хтось кілька разів був у 
шлюбі. Багато з них мали дітей- інвалідів або тих, 
які померли в ранньому віці. Кожен має свою історію.

Кожна душа— живої чи померлої людини— яка є під-
звітною за свої вчинки, потребує благословень священ-
них храмових завітів, і ми можемо допомогти нашим 
родичам отримати їх. Не має значення, чи ви у шлюбі, 
чи ваш чоловік або дружина менш активні у Церкві, 
або ви самі менш активні у Церкві. Ви також можете 
допомагати у справі спасіння душ. Немає більш важли-
вої, значущої або славетної роботи.

Очолює цю роботу наш Господь і Спаситель 
Ісус Христос. Після своєї смерті Він відчинив ворота  
в’язниці, в якій утримувалися померлі:
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“Він організував Свої сили і призначив 
посланців, зодягнутих силою і повнова-
женням, і призначив їх іти й нести світло 
євангелії тим, хто були в темряві, саме всім 
духам людським. …

І вибрані посланці пішли проголошу-
вати прийнятний день Господа й оголошу-
вати волю полоненим, яких було зв’язано, 
саме всім, хто покається у своїх гріхах і 
прийме євангелію” (УЗ 138:30–31).

Наше послання є простим, але глибо-
ким. Воно не вимагає надмірної риторики 
або складних доктрин. В його основі— 
скрушене серце і упокорений дух та зобо-
в’язання йти за Спасителем.

Як апостол Господа Ісуса Христа я 
обіцяю, що якщо своїм оком ви сягнете 
поза часові межі або смертне життя і допо-
можете тим, хто не може допомогти собі, 
Господь благословить вашу сім’ю більшою 
згуртованістю і радістю та божественним 
захистом, доступним тим, хто вірно Йому 
служить.

Обіцяння Іллі чітко вказує на те, що 
кожен з нас має обов’язок перед поко-
ліннями, що жили до нас, і поколіннями, 
що житимуть після нас. Тож ви, батьки, 
молодь і діти, знаходьте радість і будьте 
благословенні в усіх інших аспектах свого 
життя, виконуючи обов’язок, посланий з 
небес— брати участь у священній роботі 
за померлих. ◼
З виступу “Our Father’s Plan Is about Families” (План 
Небесного Батька стосується сімей), виголошеного 
14 лютого 2015 року на конференції з сімейної іс-
торії RootsTech 2015 у Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта. 
Зайдіть на RootsTech.org, аби більше дізнатися про 
конференцію 2016 RootsTech.

ПОСИЛАННЯ
 1. Щоб знайти докладнішу інформацію сто-

совно брошури Моя сім’я, зайдіть на сайт 
familysearch.org/campaign/myfamily.

 2. Russell M. Nelson, “A New Harvest Time”, Ensign, 
May 1998, 34.

 3. Функція Record Hints (підказка для пошуку відсут-
ньої інформації) показує “результати широкого 
пошуку всіх даних, [що містяться у FamilySearch], 
з метою пошуку своїх предків” (familysearch.org/
blog/en/give- research- boost- record- hints/).

 4. Бойд К. Пекер, “Святий храм”, Ліягона, жовт. 2010, 
с. 35.

На чолі цієї 
роботи— наш  
Господь і Спаси-
тель Ісус Христос. 
Після своєї смерті 
Він відчинив во-
рота в’язниці, в 
якій утримувалися 
померлі.
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Робін Зенгер Бейкер

Минуло кілька тижнів з того часу, як моя доросла 
донька переїхала в інше місто, і кожної неділі, 
коли вона не приходила до церкви, мене три-

вожила одна й та ж сама думка: Чи повернеться вона 
коли- небудь до церкви? Я зверталася до всіх можливих 
методів, аби змусити її ходити: заохочення, логіку, бла-
гання, я була її особистим будильником, я молилася, по-
стилася і навіть дзвонила її єпископу. Оскільки ми жили 
на відстані понад 3000 км, було важко ходити разом з 
нею, але я спробувала і це!

Я постійно думала, що якщо лише трошки вплину 
на ситуацію, моя дочка змінить свою духовну траєкто-
рію. Мені здавалося, що треба знайти лише правильну 
людину— її візитну вчительку, єпископа, друга або 
члена сім’ї, які мають з’явитися на її шляху, і вони ска-
жуть або зроблять те, що скерує її назад. Але нічого не 
подіяло. Моя голова йшла обертом, а серце сповнюва-
лося відчуттям провини та смутку, що як мати я невдаха.

Багато людей переживають те ж саме. Коли діти схо-
дять з євангельського шляху, батькам, які залишаються 
вірними, може бути складно справитися з цією ситу-
ацією. Одна мати була настільки засмучена вибором 
своєї доньки, що, за її словами, їй було боляче вдихати. 
Один батько розповідав, що йому здавалося, ніби 
діти відкидали його та його стиль життя. Молода мати 

переживала, що одного дня її діти можуть поставити під 
сумнів, чи треба їм бути в Церкві.

Як нам справлятися з цими болісними почуттями, 
коли члени сім’ї приймають рішення залишити Церкву? 
Ми все ж можемо зробити дещо.

Навчайтеся від тих, хто вже пережив це
Кілька найправедніших сімей у Писаннях мали про-

блеми з бунтівними дітьми. Сарія і Легій мали дітей, 
які не зважали на повчання своїх батьків (див. 1 Нефій 
2:8–12). Також Адам і Єва (див. Буття 4:8). Навіть наш 
Небесний Батько сумував, коли третина його духовних 
дітей обрала інший шлях (див. УЗ 29:36). План щастя 
включає свободу волі. І це означає, що навіть члени 
праведних сімей можуть вирішити відмовитися від 
правильних принципів. Ми можемо знайти втішення в 
розповідях з Писань про те, як сім’ї долали це випро-
бування. Ми здобуваємо краще розуміння свободи волі 
та співчуття, і це розуміння може допомогти нам зціли-
тися та жити далі.

Визнайте, що наші діти також Божі діти
Коли син однієї матері в підлітковому віці почав 

ставити під сумнів свої вірування, її приголомшило 
відчуття провини і провалу. Коли вона думала, як би 
по- іншому могла виховувати його, до неї прийшло 

Коли дитина 

Ми можемо прийняти принцип, що наші діти мають благословення  
свободи волі, навіть коли вони застосовують його для того, 

щоб прямувати шляхами, з якими ми не погоджуємося.
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милостиве відчуття: “Він не лише твоя дитина. Я лю-
блю його навіть більше, ніж ти, і Я не маю відчуття 
провини щодо нього або будь- кого з моїх заблукалих 
дітей”. З тієї миті ця мати змогла позбавитися почуття 
провини і натомість зосередитися на тому, якою чудо-
вою Божою дитиною є її син.

Зосереджуйтеся на успіхах 
Іноді батькам важко, бо вони не до кінця розуміють 

вчення, що “жоден успіх не компенсує провалу вдома” 1. 
Визначити, що є успіхом, а що провалом, не завжди 
легко. Як пояснював старійшина Джон К. Кармак, коли-
шній сімдесятник: “Оскільки це твердження має на меті 
надихнути батьків більше займатися дітьми або продов-
жувати це робити, воно не повинно сприйматися в тому 
розумінні, що батьки, які дійсно приділяли багато часу, 
зусиль і йшли на жертви заради виконання своїх бать-
ківських обов’язків, але все ще не пожали бажаний плід, 
є невдахами” 2. Нам слід цінувати хороші якості наших 
дітей та щасливі миті разом. Ми повинні усвідомити 
принцип, що члени нашої сім’ї мають благословення 
свободи волі, як би вони ним не користувалися.

Переналаштуйте свої сподівання
Хоча ми і сподіваємося, що члени нашої сім’ї будуть 

іти обраними нами шляхами, вони мають вирішити са-
мостійно, чи отримувати їм євангельські благословення. 
Старійшина Кармак пропонує, що замість того, щоб бо-
ротися з цією реальністю, батькам варто “переглянути 
свої теперішні сподівання і підходи та прийняти речі 
такими, як вони є, а не залишатися в сум’ятті” 3.

Одна мати була дуже пригнічена і сумна, коли зро-
зуміла, що її син не збирається їхати на місію. Згодом 
вона зрозуміла, що їй треба позбутися думки, що сину 
треба їхати на місію, аби зробити її щасливою. “На-
решті я змогла зрозуміти, що справа не в мені,— сказала 
вона.—  Життя дітей— це їхнє життя. Я лише їхня мама. 
Вони— не моя власність”.

Здобути бачення
Багато батьків знаходять втішення і утримують 

бачення перспективи завдяки молитві, вивченню Пи-
сань та відвідуванню храму. Одна мати розповідала, 

що завдяки молитві вона навчилася пам’ятати, якою 
дорогоцінною є її дитина для Небесного Батька. І це 
допомогло зняти біль. Молитва відкриває розуміння, яке 
підкаже, що робити або казати. Це також допомагає нам 
знайти розраду.

У Писаннях містяться історії про людей, які приймали 
неправильні рішення, і як на це реагувала сім’я. “Як до-
бре, що в Писаннях небагато історій про досконалі сім’ї, 
бо інакше це б настільки приголомшувало, що не було б 
бажання навіть робити спробу!”— розповідав один з бать-
ків. Історія про Алму молодшого запевняє, що праведні 
молитви батьків Бог чує (див. Moсія 27:14). Притча про 
блудного сина навчає нас про радість, яку ми відчуваємо, 
коли повертається той, хто загубився (Лука 15:20–24).

Відвідування храму може також допомогти нам 
здобути хороші ідеї щодо того, як справлятися з сі-
мейними проблемами. “Я впевнений, що заклопотана 
людина … може вирішувати … проблеми краще і 
швидше у домі Господа, ніж будь- де,— сказав старій-
шина Джон А. Уідтсоу (1872– 1952), з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів.—  У найбільш неочікуваний момент, 
у храмі чи поза ним, прийде … одкровення, рішення 
проблем, що докучають нам” 4. Коли батьки відвідують 
храм, їхні серця і розум більше налаштовуються на 
той мир, якого вони прагнуть.

Продовжуйте виявляти любов
Легій і Сарія безсумнівно любили Ламана і Лемуїла 

так само сильно, як вони любили Сама, Нефія, Якова і 
Йосипа. Хоча легше порозумітися з тими членами сі-
м’ї, які поділяють наші вірування і стиль життя, все ж 
надзвичайно важливо для нас навчитися виявляти свою 
любов до тих, хто цього не робить.

Одна жінка, яка перестала відвідувати церкву в 
юному віці, розповіла таку історію про те, як її сім’я 
продовжувала любити її. У її великій сім’ї, яка належить 
до Церкви, служіння на місії відзначалося дуже наг-
лядно. Фотографії всіх місіонерів у сім’ї прикрашали 
бабусину вітальню. Це було “епіцентром нашого сімей-
ного всесвіту”,— казала вона. Жінка знала, що ніколи не 
служитиме на місії, і вона відчувала, що чого б не до-
сягнула у світі, вона ніколи не заслужить місця на стіні 
бабусиної кімнати.



 Л ю т и й  2 0 1 6  31

У 30 років вона вирішила служити у Корпусі миру 
США. Вона поїхала на Мадагаскар і з усією енергією 
служила там. Посеред свого служіння вона дізналася, що 
бабуся додала її фотографію на стіну. Коли закінчився 
час роботи в Корпусі миру, бабуся і онука обнялися і 
плакали. “Служіння є служінням”,— сказала бабуся. Неза-
лежно від того, чи є у нашому домі місіонерська стіна, 
залишається багато способів, у які ми можемо показу-
вати всім членам сім’ї, що їх люблять і цінують.

Продовжуйте надіятися
Якщо ми будемо постійно любити своїх близьких 

такими, якими вони є, ми можемо мати надію, що вони 
повернуться до життя, зосередженого на євангелії. 
Часто члени сім’ї дійсно повертаються після періоду 
пошуків. Як і блудний син, вони усвідомлюють, що їхнє 
колишнє життя було сповнене хороших послань та 
принципів, і вони знову повертаються до тих цінностей. 
В дійсності, пророки пообіцяли, що члени сім’ї, які запе-
чатані до батьків, відчуватимуть вплив свого праведного 
виховання і одного дня повернуться 5. Такі обіцяння 
дають нам велику надію стосовно наших рідних.

Дивіться у вічність
Ми повинні пам’ятати, що ми просто не знаємо, що 

станеться з нашими близькими. Один батько бунтівних 
підлітків розповів, що зрозумів таке: хоча його сини 
й не живуть праведно зараз, він не повинен вважати, 
що це нещастя ніколи не мине. Президент Дітер Ф. 
Ухтдоф, другий радник у Першому Президентстві, 

висловив думку, що іноді ми вважаємо, 
що кінець історії вже написано, хоча в 
дійсності ми лише на середині книги 6. 
Божий відлік часу дуже відрізняється від 
нашого, і ми не знаємо, як закінчиться 
історія кожної людини.

Якби ми знали, що члени нашої сім’ї 
згодом повернуться, чи змінило б це 
наше ставлення до них на цьому етапі 

нашої історії? Я впевнений, що ми могли б жити, відчу-
ваючи набагато більший спокій, любов і прихильність. 
Поки ми працюємо над тим, щоб наша історія добре 
закінчилася, добре було б пам’ятати, що ми можемо 
вирішувати, чи ставитися до близьких нам людей спо-
кійно і з любов’ю, чи виявляти злість і страх. Павло 
писав: “Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і лю-
бови, і здорового розуму” (2 Тимофію1:7). Як закликає 
старійшина Кармак: “Ніколи не здавайтесь. Коли ви 
бачите, що зараз не можете встановити зв’язок з доч-
кою або сином, ви можете принаймні не зупинятися і 
продовжувати їх любити. … Не піддавайтеся паралізу-
ючим почуттям провини і безнадії. Шукайте духовної 
допомоги і спокою. Будьте сильними й сміливими. Ви 
зможете подолати це випробування” 7.

Моя дочка ще не повернулася до церкви. Але наші 
цілі чіткі, ми обоє працюємо над тим, щоб мати близькі 
стосунки. Ми часто розмовляємо, і я знаю, що її вихо-
вання в дусі церковних цінностей допомогло їй стати 
доброю, дисциплінованою і вдумливою. Хоча я ніколи 
не вибрала б для неї її сьогоднішній шлях, все ж я 
вдячна за уроки, які ми засвоюємо, ідучи цим шляхом. 
І я знайшла спокій, коли прийняла те, що у кожної з 
нас своя унікальна дорога, яка веде назад додому. ◼
Автор живе в штаті Массачусетс, США.
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Якщо ми будемо постійно любити своїх близьких такими, 
якими вони є, ми можемо мати надію, що вони повер-
нуться до життя, зосередженого на євангелії.



ЯК ПРОВОДИТИ ДОБРЕ 
НАЛАШТОВАНЕ  групове 

обговорення
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Дастін Вест
Семінарії та інститути релігії

Коли ви ведете обговорення євангелії, ви можете 
уявити себе диригентом оркестру. Ті, кого ви 
навчаєте, не є аудиторією, яка слухає концерт. 

Вони— оркестр, де кожен грає свою партію, створю-
ючи музику. Диригент координує музикантів, допома-
гаючи їм грати якнайкраще, і допомагає перетворити 
їхню музику на надихаюче мистецтво.

Глибокодумне обговорення євангелії можна порів-
няти з диригуванням оркестром, який грає прекрасну 
музику. Хороше обговорення сприяє глибшому розу-
мінню обговорюваних євангельських вчень, а також 
щирому бажанню застосовувати євангельські істини.

Глибокодумне об-
говорення євангелії 
можна порівняти з 
диригуванням орке-
стром, який грає пре-
красну музику. Одна 
з ключових ролей 
учителя— скеровувати 
обговорення таким 
чином, щоб учні мали 
можливість відчути 
Духа і відкривати для 
себе істини.

Ось кілька принципів, що покращать обговорення, 
яке ви скеровуєте:

Навчайте людей, а не викладайте урок. Люди, яких ви 
навчаєте, з більшим бажанням братимуть участь в обго-
воренні, коли відчують, що ви більше думаєте про них, 
ніж про те, як закінчити урок. Учні хочуть відчувати, 
що ви підготувалися для того, щоб зміцнити і збіль-
шити їхню віру в Господа, а не просто викласти факти. 
Учні, які відчувають любов учителя та інших присутніх 
у класі, з більшою готовністю будуть ділитися своїми 
думками і досвідом.

Запрошуйте натхнення. Час, проведений разом,— це 
нагода для вас і тих, кого ви навчаєте, отримати одкро-
вення, а не просто ваша можливість розповісти про 
те, що ви знаєте. Одна з ключових ролей учителя— 
скеровувати обговорення таким чином, щоб учні мали 
можливість відчувати Духа і відкривати для себе істини. 
Коли надходить одкровення— усі зміцнюються— як учи-
тель, так і учні,— і звеселяються разом (див. УЗ 50:22). 
Ви можете знати, що ваше обговорення зміцнює, коли 
ви навчаєтеся від Духа, а також коли навчаєте Духом.

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ: “ЧИ ВСТИГНУ Я ВИКЛАСТИ 
ВЕСЬ УРОК?”

Матеріали уроків, розділи з Писань, думки, які до 
вас приходять під час підготовки— все це добре, 

але ваші години навчання часто неможливо вмістити 
в час, відведений для уроку. Ваше завдання— не поділи-
тися всім, про що ви дізналися, а скеровувати час уроку 
таким чином, щоб учні відкривали істини для себе— 
подібно до того, як це було з вами під час особистої 
підготовки. Моліться, щоб мати допомогу, і Святий 
Дух навчатиме вас, на чому слід зосередитися. Зосе-
редившись на істинах, ви можете започаткувати більш 
вдумливе обговорення, яке глибше проникає в серця 
ваших учнів.
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Запрошуйте до участі всіх. Участь не обов’язково 
означає, що кожен має вголос відповісти на запитання. 
Комусь більше подобається брати участь просто 
слухаючи або роблячи нотатки. Інші бажають діли-
тися думками лише в тому випадку, якщо мають час 
поміркувати і підготуватися. Ви можете зв’язатися з 
кількома учнями заздалегідь і попросити їх прийти 
підготовленими, щоб поділитися своїми думками з 
конкретної теми.

Є кілька інших способів допомогти учням брати 
участь у обговоренні. Наприклад, ви можете:

•  Попросити їх подумати про те, як би вони від-
повіли на запитання, перш ніж попросите дати 
відповідь.

•  Попросіть написати відповіді на аркуші паперу. 
Потім ви можете попросити кількох учнів зачитати 
свої відповіді іншим.

•  Запропонуйте відповісти на запитання тому, хто 
сидить поруч, або в невеликих групах.

Іноді ви можете мати в групі людину, яка домінує 
в обговоренні. Якщо так, ви можете, наприклад, ска-
зати: “Давайте послухаємо тих, хто ще не відповідав”. 
У деяких випадках може бути необхідно приватно 

поговорити з цією людиною, аби подякувати за участь 
і пояснити, як важливо заохочувати інших людей діли-
тися своїми думками.

Не бійтеся мовчання. Мовчання може викликати 
почуття, ніби в обговоренні настала пауза, але для учнів 
це може бути важливий час для розмірковування.

Ставте змістовні запитання. Ставте запитання, які 
заохочують учнів глибоко задуматися про значення 
уривків з Писань та євангельських принципів. Під час 
підготовки уроків обдумуйте такі запитання, що допо-
можуть вашим учням розуміти й застосовувати істини, 
які вони засвоюють. Кілька чітко поставлених запитань 
можуть мати великий вплив.

Уважно слухайте. Часто вчителі настільки заклопо-
тані тим, що вони хочуть сказати далі, що не слухають 
уважно коментарі. Якщо ви щиро слухаєте тих, кого 
навчаєте, вони відчують, що їх цінують, і з більшою 
готовністю будуть брати участь. Президент Томас С. 
Монсон сказав: “[Кожен з нас] має історію, яку хочеться 
розповісти. Вміння слухати— одна з найважливіших 
складових викладання і засвоєння матеріалу” (“При-
клади кращих учителів”, Ліягона, черв. 2007, с. 76).

Ставте додаткові запитання. Коли учні діляться 
думками і досвідом, у вас може виникнути відчуття, 

Учні, які відчувають 
любов учителя та 
інших присутніх у 
класі, з більшою 
готовністю будуть 
ділитися своїми  
думками і досвідом.



 Л ю т и й  2 0 1 6  35

УЧНЯМ: ВАША ДУМКА ВАЖЛИВА

Проведення хорошого обговорення євангелії— це від-
повідальність, яку ви розділяєте з учителем. Ось кілька 

ситуацій, в яких ви, можливо, не знали, як поводитися:
Мені є що сказати, але вчитель не просить робити комен-

тарів. Чи слід мені втручатися?
Ви можете дочекатися відповідного моменту, коли вчи-

тель помітить вас, і знаком показати, що ви бажаєте взяти 
участь в уроці. Якщо ви відчуваєте натхнення щось розпові-
сти, зробіть усе можливе, щоб діяти за спонуканням Духа.

Я не маю впевненості, що мій коментар цінний, то чи 
слід мені піднімати руку?

У вас є особлива точка зору і досвід, яких інші можуть 
не мати. Готуючись до уроку, ви отримуєте особисте натх-
нення, яке може благословити інших.

Старійшина Річард Г. Скотт (1928–2015), з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав, що коли ми піднімаємо 
руку під час обговорення євангелії, ми “виявляємо Святому 
Духу наше бажання навчатися”. Тож якщо ваші коментарі 

що вони можуть сказати більше. Тоді можна поста-
вити додаткові запитання, як, наприклад: Що в усьому 
цьому є важливим для вас? Коли ви бачили це у своєму 
житті? Що це означає для нас сьогодні? Хто ще може 
щось сказати з цього приводу? У кого є думки стосовно 
цього, якими хотілося б поділитися? Які інші уривки з 
Писань навчають цієї істини?

Дякуйте за відповіді. Коли хтось відповідає, це треба 
певним чином відзначити. Ви можете просто подяку-
вати за відповідь або поставити додаткове запитання.

Зберігайте чистоту доктрини. Пам’ятайте, що го-
ловна мета викладання євангелії— це не просто мати 
хороше обговорення. Натомість це означає вивчати 
доктрину таким чином, щоб наші серця могли зміню-
ватися і ми могли навертатися. Під час обговорення 

відповідають темі і час дозволяє, ви можете ними поділи-
тися. Старійшина Скотт пояснює: “Участь в уроці дозволяє 
кожному відчути на собі скерування Духа” (“To Learn and to 
Teach More Effectively” [Brigham Young University Education 
Week devotional, Aug. 21, 2007], 5, speeches.byu.edu).

Я боюся говорити в присутності такої великої кількості 
людей. Що мені робити?

Для подолання цього страху ви можете почати з малого. 
Погодьтеся прочитати уривок з Писань або цитату. Потім 
шукайте можливості відповісти на запитання або поділитися 
думкою. Якщо ви показуєте свою готовність взяти участь, 
Господь благословить вас сміливістю говорити і словами, 
які слід сказати. Коли ми “відкри[ваємо] вуста свої”, то 
бачимо, що “їх буде сповнено” (УЗ 33:10).

Якщо вам легко робити коментарі, ви можете запи-
тати себе чи, замість того, щоб знову поділитися власними 
думками, є спосіб для вас заохочувати ще когось із учнів 
зробити коментар.

на вас лягає також відповідальність переконатися, що 
викладається істинна доктрина.

Якщо хтось розповідає щось таке, що не відповідає 
доктрині, ваш обов’язок полягає в тому, щоб проголо-
сити доктрину правильно. Ви можете взяти за основу 
правильну частину відповіді, навести уривок з Писань 
або вчення з генеральної конференції чи скласти особи-
сте свідчення.

Використовуючи ці ідеї, ви можете проводити 
прекрасні обговорення євангелії. Ви не будете вдава-
тися до обговорення лише для того, щоб заповнити 
час. Ви можете проводити ефективні обговорення, 
аби учні отримали особисте одкровення, розвинули 
єдність між собою і поглибили розуміння євангелії 
Ісуса Христа. ◼
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Хейді Ельхарбо Морелл Анжерсен

Розлучення ніколи не було словом з мого слов-
никового запасу, поки це дійсно зі мною не 
сталось. Довгий час я ніяковіла, відчуваючи 

негативний зміст цього слова, кожного разу, коли мене 

Повторний шлюб:  
пригода, сповнена терпіння і любові

Поєднання сімей вимагає вдвічі більше 
терпіння. Але це також може створю-
вати вдвічі більше любові.

запитували про мій сімейний 
стан. “Я розлучена”. Здавалося, наче мені було важко 
вимовити ці слова вголос— ніби я промовляла непри-
стойні слова.

Однак це те, що сталося в моєму житті, і мені було 
важко до цього звикнути. “Ти знайдеш когось”,— казали 
мені друзі. Але мене це не цікавило, і я не хотіла пов-
торно укладати шлюб. Оскільки у мене четверо дітей, 
моє життя було досить напруженим.

Аж допоки одного дня, без жодних сподівань чи 
планів на майбутнє, я не зустріла Арнфінна, і, на мій 
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Ключ до розуміння
“Здається, що наші думки стосовно певних речей 

не завжди співпадають”,— сказав Арнфінн одного дня. 
Сорокарічні звички і спосіб робити щось певним чи-
ном далися взнаки. Мені було 19 років, коли я вперше 

вийшла заміж, і за цей час сформува-
лися певний розклад і традиції. Ми з 
Арнфінном дійшли до висновку, що 
нормально і навіть корисно мати 
більше однієї точки зору. Це не 
обов’язково означало, що хтось був 
правий, а інший— неправий. Думки 
формуються багатьма факторами 
в житті, і повага та вміння слухати 
стають ключовими словами, якщо 
хочеш розуміти іншу людину.

Ми також намагалися прийти до 
розуміння того, як поєднати наші 
життя разом— де жити, як вести 
домашню економіку і яких тради-
цій святкування дотримуватися. 
Було ще кілька хвостів, які слід було 
прибрати у плині життя, але, озира-
ючись назад, деякі з них здаються 
сьогодні такими дріб’язковими. 
Гармонія і любов у домі були тими 
цілями, яких ми прагнули досягнути.

Наявність у нашій сім’ї ще однієї 
мами була для мене особливо важ-
кою. Колишня дружина Арнфінна 
чудова мати, яка піклувалася про 
благополуччя своїх дітей. Відпустки 

та вихідні планувалися з нею, і іноді мені здавалося, що 
я не маю права голосу у своєму власному житті.

Але, мабуть, перехідний період був більш складний 
для Арнфінна, який переїхав у дім, де було четверо 
дітей, двоє з яких підліткового віку. Характер дітей був 
більш непокірний, ніж він до того звик, і вони виховува-
лися не зовсім так, як він хотів би.

Різні шляхи, однакові відповіді
Якось одного вечора, коли було вже так пізно, що 

мені було важко навіть думати, Арнфінн попросив мене 

приділили час, щоб, за словами Арнфінна “прибрати 
всі хвости”, і восени 1997 року уклали шлюб в  
Стокгольмському Шведському храмі.

Бути молодятами в майже сорокарічному віці— це 
не так само, як уперше. Відчуття закоханості викликало 
такі ж чудові почуття, радість від нових стосунків була 
такою ж, але зараз у нас було двоє колишніх супутни-
ків життя, неслухняний пес, криклива пташка і дев’я-
теро дітей віком від 3 до 17 років. На щастя, новизна 
наших романтичних стосунків допомогла нам пройти 
випробування, що чекали попереду.Ф
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пригода, сповнена терпіння і любові
подив, ми так добре спілкувалися, що його товариство 
мені подобалося все більше і більше. Він був розум-
ним, симпатичним і жартівливим. Коли він запропону-
вав одружитися, я не знала, що буде в майбутньому, 
але я знала, що хочу розділити майбутнє з ним. Ми 
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пройти тест на IQ. Він сів з одного боку обіднього 
столу і почав придумувати рівняння та математичні 
формули, аби відповісти на запитання. Я сиділа з проти-
лежного боку стола, малюючи картинки, аби вирішити 
поставлені задачі. Ми закінчили і порівняли відповіді 
наших тестів та побачили, що вони були однаковими. 
Саме тоді я зрозуміла, що той тест був подібний до 
нашого спільного життя.

Хочу пояснити: Він робить усе в один спосіб, а я—  
у інший. Але мета у нас— одна, хоча ми можемо дося-
гати її різними шляхами. Досягнення мети можна по-
рівняти з тестом на IQ: він вирішує рівняння, я роблю 
малюнки, але ми отримуємо однакову відповідь.

Я знаю, що ніколи б не могла працювати, як він, 
юристом, і я переконана, що для нього моя робота 
письменниці і художника- аквареліста здавалася б 
важкою. Фокус полягав у тому, щоб побачити, який він 
милий, коли робить щось не так, як я, замість того щоб 
сердитися. Різниця між нами може стати захоплюючим 
навчальним досвідом, якщо ми цього захочемо. Якось 
я сказала Арнфінну: “Якщо ти мене можеш чогось 
навчити, і, можливо, я можу тебе чогось навчити, то 
одного дня у нас все буде добре”. Ми обоє маємо бути 

відкриті для навчання, і це постійний процес. Слово 
“захоплення” стало ключовим.

Якщо тато і мама— це дві різні особистості, то можете 
бути впевнені, що діти з двох різних сімей теж будуть 
діаметрально протилежними. Ми, засукавши рукава, 
долали щоденні проблеми, серед яких зміна стилю хар-
чування, стилю одягу, часу лягати спати і виконання хат-
ньої роботи,— і це лише неповний перелік. Довгий час 
ми називали дітей “мої” і “твої”, не завжди вважаючи, що 
це було чудово, що вони раптом були поєднані разом.

Найстарша дочка сказала мені, що, оскільки вона все 
рівно невдовзі залишає дім, то хотіла, щоб я була ща-
сливою; дві наступні дівчинки відверто не любили одна 
одну, а один з хлопчиків поступався своєю спальнею 
кожні вихідні для свого зведеного брата, коли той при-
їжджав, а сам спав на софі. Він ніколи не скаржився на 
це, і я йому за це вдячна.

Знаходити місце для тих, кого ми любимо
Завжди є місце для тих, кого ми любимо. Ми пере-

творили кімнату поряд з вітальнею в місце прихистку 
для батьків, а діти жили в спальнях на другому поверсі. 
Два телевізори і дві ванни стали необхідністю, а не 

розкішшю. Кілька днів, які ми, 
як батьки- молодята, проводили 
раз на рік наодинці, були також 
важливим вкладом для нашого 
майбутнього, як сім’ї.

Вихідні та інші події пла-
нувалися заздалегідь; їжа, ігри 
та заходи мали підходити 
більшості дітей. П’ятеро дітей 
Арнфінна жили з їхньою ма-
мою упродовж тижня, і я хотіла 
з повагою ставитися до їхніх 

Разом з трьома нашими 
онуками ми пускаємо мильні 
кульки. Наші діти вже виросли 
і залишили дім, але вони зна-
ють, що їм тут завжди раді.
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побажань, а також робити все 
можливе, щоб дітям подобалося 
відвідувати свого батька. Це 
означало, що я іноді мала не 
нарікати на певні незручності, 
а натомість фокусуватися на 
тому, що було більш важливим, 
аби перебування в нашому домі 
було приємним для них. Я вияв-
ляла терпіння і любов— а потім 
ще більше терпіння, щедро приправляючи все гумором.

Метушливі недільні ранки були одним з найбільших 
випробувань. Ми намагалися підтримувати атмосферу 
чудовою класичною музикою, поки діти один за одним 
умивалися в двох ванних кімнатах, перш ніж прод-
звенить дзвіночок, запрошуючи на смачний сніданок. 
Однак було нелегко підтримувати дух Суботнього дня 
кожної неділі, поки ми виводили дітей з дверей до 
нашого мінівену, щоб доїхати вчасно до церкви. Коли 
ми поверталися додому і насолоджувалися смачним 
обідом, то достатньо заспокоювалися і з радістю разом 
грали в ігри.

Є велика мудрість у програмах і уроках, які нам 
викладають у церкві. Сімейна молитва, домашній сі-
мейний вечір і обговорення євангельських принципів 
варті часу і зусиль. Євангелія принесла нам радість і 
допомогла навіть краще зрозуміти, наскільки важливою 
і цінною є сім’я.

Ми започаткували багато нових традицій, але також 
зберегли кілька з нашого попереднього життя. Кожного 
літа ми привозимо якомога більше дітей до Стокгольм-
ського Шведського храму. Ми зупиняємося у кемпінгу 
на південь від храму. Це стало улюбленою традицією, 
і навіть наші одружені діти перейняли її для своїх сімей.

Коли зараз наші діти приходять за порадою стосовно 
залицяння і шлюбу, я кажу їм, що не має значення, 
що одному в парі подобається біг, а іншому балет. 
Найважливіше— з однаковим ентузіазмом служити на-
шому Спасителю і рішуче просуватися до мети— стати 
вічною сім’єю.

Удвічі більше терпіння, удвічі більше благословень
Коли я зустрічаю пари, які знайшли одне одного і 

вдруге уклали шлюб, я радію за них, радію, що вони 
мають партнера і найкращого друга, щоб проводити 
з ним час. Але також пам’ятайте, що перші роки поєд-
нання двох сімей не були часом блаженства і тріумфу. 
Усе має свою ціну, і бувають дні, коли ми можемо запи-
тувати себе, навіщо всі ці випробування.

Сьогодні обидві наші дочки, які не любили одна 
одну в підлітковому віці, є мамами, і їм подобається 
обмінюватися досвідом під час сімейного обіду й навіть 
проводити разом відпустку на нашій дачі. Коли хлопці 
служили на місії, вони отримували листи підтримки, а 
деякі з наших дітей їздили одне до одного в гості, коли 
жили за кордоном. Їм завжди весело разом збиратися на 
великі святкові обіди, і вони радіють оголошенням про 
появу нової племінниці чи племінника.

Зараз у будинку живемо лише ми з Арнфінном. У нас 
є грайливий пес, і нова маленька пташка. Діти часто по-
верталися до своїх кімнат, поки навчалися і започаткову-
вали свої домівки. Вони знають, що коли вони завітають 
до нас, їм завжди раді, їх люблять і нагодують.

Поєднання двох сімей вимагає вдвічі більше любові 
і вдвічі більше терпіння. Треба було готувати багато 
їжі і багато прати, але це того варте. Ми любимо нашу 
велику сім’ю. Коли у вас удвоє більше людей, яких ви 
любите, то і благословень удвоє більше.

І наша сім’я постійно зростає. Уже є нове покоління 
прекрасних немовлят, і всі вони— наші онуки! ◼
Автор живе в Норвегії.

Одна з наших традицій— 
відвідування Стокгольмського 
Шведського храму кожного літа 
з якомога більшою кількістю 
наших дітей. Минулого року ми 
їхали автомобілем 10 годин, аби 
90- річна мати Арнфінна могла 
приїхати з нами і запечататися 
до своїх батьків.
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Коли вони 
переїжджали з 

того кіоску, начальник 
сказав, щоб Аліса 
викинула книгу. Але 
Аліса зацікавилася 
і запитала, чи може 
вона її взяти.

Коли я підняла слухавку, то 
почула радісний голос од-

ного з місіонерів повного дня, 
який служив у нас. Він повідомив, 
що через кілька днів буде хри-
щення. Звичайно ж, для місіонерів 
хрищення— це завжди радісна по-
дія, але ім’я сестри, яка збиралася 
охриститися, було мені незнайоме. 
Однак старійшина наполягав на 
тому, аби я прийшла на хрищення, 
бо на мене чекав сюрприз. Більше 
він нічого не сказав.

У день хрищення я прийшла до 
церкви раніше, щоб дізнатися про 
сюрприз. Але я не знала молодої 
сестри— Аліси, яка готувалася до 
хрищення, і вона не виявила ніяких 
ознак того, що впізнала мене.

ВОНА ПРОЧИТАЛА МОЄ СВІДЧЕННЯ
Після чудового хрищення, під час 

якого сильно відчувався Дух, Аліса, 
тримаючи в руках Книгу Мормона, 
почала свідчити про її істинність і 
висловлювати вдячність за її вчення, 
особливо за те, що вона є свідчен-
ням про Спасителя. Складаючи свід-
чення, вона розповіла, яким чином 
книга потрапила до неї. Дівчина 
працювала в кіоску в місцевому тор-
говому центрі. Одного разу якась 
жінка подарувала книгу її началь-
нику. Начальника книга не заціка-
вила, і він поставив її на полицю.

Невдовзі, коли вони переїжд-
жали з того кіоску, начальник ска-
зав, щоб Аліса викинула книгу. Але 
Аліса зацікавилася, погортала книгу 
і запитала, чи може її взяти.

Аліса взяла Книгу Мормона до-
дому, за кілька тижнів прочитала її 
і була переконана в її істинності. 
Проте вона не знала, що ж робити. 
Через кілька місяців вона знайшла 
іншу роботу, де працювала з одним 
зі святих останніх днів. Вона роз-
питала у нього про Книгу Мормона 
та про Церкву, і він разом зі своєю 
дружиною запросив її зустрітися з 
місіонерами.

Потім ця сестра сказала, що хоче 
прочитати свідчення, написане 
на обкладинці Книги Мормона. Те 
свідчення було написане мною. Я 
написала його, перш ніж вручити 
книгу начальнику Аліси.

Старійшини широко усміхалися. 
То був найприємніший сюрприз у 
моєму житті! Після хрищення моя 
нова сестра у євангелії кинулася 
мене обнімати.

Мені сподобалося бути на хри-
щенні Аліси і почути її смиренне 
свідчення, яке вона здобула завдяки 
тому, що прочитала Книгу Мормона  
і помолилася, як радив Мороній: 
“Якщо ви питатимете з щирим  
серцем, із справжнім наміром, 

маючи віру в Христа, 
Він явить вам правду 
про це силою Святого 
Духа” (Moроній 10:4).

Глибока вдячність 
досі сповнює мене, тому 
що я змогла зіграти ма-
леньку роль у тому, аби 
допомогти одній Божій 
дитині отримати благо-
словення євангелії Ісуса 
Христа. ◼
Фейт Уотсон, шт. Юта, США

Г О Л О С И  С В Я Т И Х  О С Т А Н Н І Х  Д Н І В
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Багато років тому, коли я була маті-
р’ю- одиначкою, переобтяженою 

турботами про своїх чотирьох дітей 
та їх підтримкою, щедрий подарунок 
моєї мами і брата дали мені змогу по-
вернутися до коледжу. Коли я їхала 
машиною на навчання, то думала 
про свої надії та сподівання стосовно 
моїх дітей. Я була наверненою до 
Церкви. Моїм найбільшим бажанням 
було те, щоб вони мали можливість 
навчати євангелії інших і приносити 
їм радість, яку відчувала я.

Одного ранку я їхала на навчання 
і думала про своїх двох найстарших 
синів, різниця у віці між якими була 
трохи менше двох років. Якщо вони 
служитимуть, то найстарший закін-
чить свою місію якраз тоді, коли 
його брат її розпочне. Я почала за 
це переживати і думати, як я зможу 
допомогти їм оплатити місію. Я не 
знала, чи зможу знайти кошти, аби 
послати хоча б першого, вже не 
кажучи про другого.

Це хвилювання не полишало 
мене чотири дні, в той час як я 
молилася про відповідь. На п’ятий 
день надійшла відповідь: “Виховуй 

ВИХОВАТИ ГІДНИХ СИНІВ
гідних синів. Гроші легко знайти; 
а гідних синів— ні”.

Спокій сповнив моє серце. Відпо-
відь зовсім не стосувалася моїх пере-
живань про гроші, і це мене вразило. 
Моє завдання— виховати гідних 
дітей. Я могла проводити домашні 
сімейні вечори, відвідувати церкву, 
відвозити дітей на семінарію і допо-
магати синам відвідувати заходи То-
вариства молодих чоловіків. Я могла 
зробити молитву, піст і вивчення 
Писань частиною нашого сімейного 
життя. Я знала, що якщо буду викону-
вати свою частину, мої діти матимуть 
можливість служити на місії.

Крім того, що ми все це викону-
вали, у нас був чудовий домашній 
учитель, який любив нашу сім’ю. Він 
і його дружина вірно відвідували 
нас кожного місяця. Він проводив з 
моїми синами уроки, благословляв 
їх і приходив на їхні спортивні події. 
Друзі брали моїх синів на збори 
священства, які проводилися в колі, 
та в походи з ночівлею. Були члени 
колу, які давали їм можливість пра-
цювати і заробляти гроші, сусіди, які 
ставилися до них по- батьківські, та 

шкільні вчителі, які навчали їх бути 
дисциплінованими та послідовними 
завдяки навчальним предметам, 
музиці та спорту.

Коли найстаршому виповнилося 
19, у нас були гроші для місії. І як 
з’ясувалося, були гроші для служіння 
на місії всіх чотирьох дітей. Вони 
служили в Мексиці та Бразилії, в 
Південній Кароліні та Вірджинії, 
США. Двоє наймолодших навіть 
служили одночасно!

Той досвід часто змушував мене 
замислюватися про Господні слова 
в книзі Ісаї: “Бо ваші думки—не Мої 
це думки, а дороги Мої—то не ваші 
дороги” (Ісая 55:8).

Відповідь на молитви приходить 
тоді, коли ми виконуємо отриману 
пораду, і після цього часто проли-
ваються благословення. Я знаю, що 
служіння, яке мої діти здійснювали 
для Господа, змінило їхнє життя і 
життя людей, яких вони навчали. 
Їхнє служіння благословило наш 
дім і надалі благословлятиме життя 
прийдешніх поколінь. ◼

Джаннесс Джонсон,  
шт. Каліфорнія, США

Я почала 
переживати і 

думати, як я зможу 
допомогти моїм 
дітям оплатити 
їхні місії.
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Коли я служив президентом 
місії у Гватемалі, ми отримали 

кілька нових місіонерів повного 
дня. Коли я розповідав про себе 
цим місіонерам, я поділився з ними 
історією про своє навернення 
і хрищення.

Я розповів, що старійшини  
Девід Трі і Вейн Метьюз навчали 
мене євангелії, коли мені було 
9 років і я жив у Глендайві, шт. 
Монтана, США. Холодного зимо-
вого дня 1957 року двоє місіонерів 
та один з членів Глендайвської філії 
повезли мене до Віллістоуна, шт. 
Північна Дакота, США, щоб я міг 

задоволення зустрітися зі старій-
шиною Девідом Трі. Під час нашої 
зустрічі я показав йому Книгу Мор-
мона з написом і обіцянням, які 
він на ній залишив, вручивши мені 
книгу у день хрищення.

Мама старійшини Пікстона казала 
йому, що її батько мало розповідав 
про свою місію. Він вважав, що вона 
не була дуже успішною, оскільки він 
охристив лише двох чоловік: са-
мотню жінку і 9- річного хлопчика.

З вдячністю я розповів йому, що 
завдяки його зусиллям уся моя сім’я 
згодом приєдналася до Церкви і 
що мої брати, я і всі наші дев’ятеро 

ЛИШЕ ДВА ХРИЩЕННЯ?

Холодного зимового дня двоє 
місіонерів та один з членів 

філії повезли мене до Північної 
Дакоти, США, щоб я міг охриститися 
у христильній купелі місцевого 
дому зборів.

охриститися у христильній купелі 
місцевого дому зборів.

Після того як я розповів свою 
історію і проводив співбесіди з 
новими місіонерами, один з них, 
старійшина Бенджамін Пікстон, роз-
повів мені, що Девід Трі був його 
дідусем. Який чудовий сюрприз! 
Старійшина Трі охристив 9- річного 
хлопчика в Глендайві, шт. Монтана, 
і майже через 50 років того хлоп-
чика покликали бути президентом 
місії, в якій служив його онук.

Коли батьки, дідусь і бабуся 
старійшини Пікстона приїхали 
забирати його з місії, я знову мав ІЛ
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У 1960 році на одній вечірці я 
познайомився з юнаком, який 

розповів мені про те, що Ісус  
Христос після Свого Воскресіння 
був на Американському континенті. 
Мені та ідея здалася цікавою, і я 
захотів дізнатися більше, тож почав 
шукати матеріали в бібліотеках, 
розпитувати представників різних 
релігійних деномінацій у своєму 
місті Сан- Мігель, Сальвадор.

Я шукав майже три роки, але ні-
чого не знайшов. Коли я казав релі-
гійним провідникам про те, що чув, 
що Христос приходив на Американ-
ський континент, вони мені відпові-
дали, що мене обманули. Оскільки 
внаслідок пошуків я не знайшов 
ніякої інформації, то згодом почав 
вірити в те, що вони були праві.

Одного дня двоє місіонерів  
Церкви Ісуса Христа Святих  
Останніх Днів прийшли в мій дім 
і сказали, що мають важливе по-
слання для моєї сім’ї. Я відразу ж за-
питав у них: “Чи знаєте ви, що Ісус  
Христос приходив на Американ-
ський континент?”

Один з них відповів: “Ми свід-
чимо про це”.

У ту ж мить я відчув величезну 
радість у розумі та в серці й запи-
тав: “А звідки ви про це знаєте?”

Він узяв книгу з сумки і сказав: 
“Ми знаємо, що Христос прихо-
див сюди завдяки цій книзі— Книзі 
Мормона”.

Те, чого навчали мене місіонери 
під час першої бесіди, викликало 
занепокоєння, і я сумнівався, що 
пророк Джозеф Сміт бачив у видінні 
Батька і Сина.

МОЛИТИСЯ ЗІ СПРАВЖНІМ 
НАМІРОМ

Однак Книга Мормона полонила 
мене, і місіонери продовжували 
мене навчати. Одного дня вони 
мене запитали: “Чи молилися ви, 
щоб дізнатися, чи те, про що ми 
навчаємо, є істиною?”

Я сказав їм, що молився, але не 
отримав жодної відповіді.

“Вам треба молитися із справжнім 
наміром”,— сказали вони.

Я читав Книгу Мормона кілька 
вечорів. Я прочитав і повірив, 
що Христос являвся нефійцям. 
Але я все ще не міг прийняти, 
що Джозеф Сміт мав видіння. 
Моя внутрішня боротьба була 
неймовірною.

Одного вечора я усамітнився, 
став на коліна і вилив своє серце 
Богові. Я розповів Йому, що мені 
треба знати, чи Він дійсно яв-
лявся Джозефу Сміту. Якщо так, 
то я пообіцяв Йому, що охрищуся 
в Церкві і служитиму Йому все 
своє життя.

Коли наступного ранку я проки-
нувся, то відповідь надійшла через 
Святого Духа. У розумі просвітліло, 
а серце сповнилося спокоєм. З тієї 
миті й досі у мене немає жодних 
сумнівів з приводу того, що Джозеф 
Сміт дійсно був пророком Божим, 
що Книга Мормона— це ще одне 
свідчення про Ісуса Христа і що 
Ісус Христос є нашим Спасителем 
і Викупителем. Я знаю, що Христос 
приходив на Американський конти-
нент після Свого воскресіння. Моя 
душа втішається від цього дивовиж-
ного знання, якого мене навчали 
силою Святого Духа. ◼
Карлос Рене Комеро, Сальвадор

синів відслужили місію повного 
дня. Я сказав, що завдяки його місі-
онерському служінню незліченну 
кількість людей було навчено єван-
гелії і вони приєдналися до Церкви.

Багато хороших, гідних, відда-
них носіїв священства наглядали 
за мною під час років мого дитин-
ства і в підлітковому віці, починаючи 
зі старійшини Трі та його напарника 
старійшини Метьюза. Я завжди 
буду вдячний за те, що вони нав-
чали мене євангелії Ісуса Христа і 
привели в Господнє царство, де Він 
безмежно мене благословив. ◼
Томас Р. Коулмен, шт. Канзас, США
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Хенк Р. Сміт
Викладач кафедри релігійної освіти,  
Університет Бригама Янга

Легій навчав свого сина Якова: 
“Люди є, щоб мати радість” 
(2 Нефій 2:25).

Ми всі хочемо бути щасливими. 
Ми часто прагнемо радості, миру 
і задоволення, які спостерігаємо в 
житті членів своєї сім’ї та друзів, чиє 
життя, як здається, сповнене радо-
сті. У той чи інший період життя 
кожен відчуває, що йому не виста-
чає радості. Хтось, можливо, навіть 
думає так: “Чи буду я коли- небудь 
щасливим?”

Президент Генрі Б. Айрінг, 
перший радник у Першому Пре-
зидентстві, сказав: “Господь вклав 
у [Книгу Мормона] Своє послання 
до вас. Нефій, Мормон і Мороній 
знали це, і ті, хто писали цю книгу, 
вклали в неї своє послання до вас” 1. 

Оскільки Бог хоче, щоб усі Його 
діти були щасливі у цьому житті, 
Він вклав вічні принципи щастя 
у Книгу Мормона. Хоча ви можете 
знайти ці принципи повсюди,  
однак два розділи— 2 Нефій 5 і 
4 Нефій 1— містять чіткі настанови, 
що скерують нас до більшого  
щастя, якщо ми будемо жити  
відповідно до них.

2 Нефій 5
Невдовзі після смерті Легія  

Господь застеріг Нефія, що Ламан 
і Лемуїл зроблять спробу позба-
вити його життя. Господь наказав 
Нефію взяти тих, хто захоче з ним 
піти, і втекти в пустиню. Хоча, 
звичайно ж, вихід і заснування 
нового місця поселення були нелег-
кою справою, у 2 Нефії 5:27 Не-
фій пояснював: “І сталося так, що 
жили ми щасливо”. У цьому розділі 

встановлено зразок досягнення 
щастя, який ми можемо наслідувати 
у своєму житті.
Коло надихаючих друзів

Нефій розповідає, що люди, 
які втекли з ним у пустиню, були 
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Сім принципів, 
які ми можемо 
виділити з двох 
розділів Книги 

Мормона, навча-
ють нас про те, 
як можна стати 
по- справжньому 

щасливими.

Чого Книга 
Мормона може 
навчити нас про щастя?
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тими, які “повіри[ли] попереджен-
ням та одкровенням Бога” (вірш 6). 
Важливим джерелом щастя є коло 
нашого спілкування. Важливо, 
щоб ми проводили час з іншими 
людьми, які мають ту ж віру, що 
і ми, і чия присутність надихає. 
Крім того, що ми проводимо час 
із сім’єю, ми можемо підтримувати 
стосунки з друзями, які зміцнюють 
нашу віру. Така взаємодія і спілку-
вання значною мірою впливають 
на наше щастя. Крістін Картер, 
соціолог з Університету Кароліни 
у Берклі, писала: “Кількість і якість 
спілкування— дружба, хороші 
стосунки з родичами і з сусідами 

тощо— настільки пов’язані з благо-
получчям і особистим щастям лю-
дини, що можна сміливо їх майже 
ототожнювати” 2.
Діяти відповідно до вірувань

У вірші 10 Нефій пише, що його 
люди дотримувалися “заповідей 
Господа”. Послух заповідям— це 
важлива складова щасливого життя. 

Цар Веніямин заохочував свій на-
род “Зваж[ати] на благословенний і 
щасливий стан тих, хто виконує за-
повіді Бога” (Мосія 2:41). Важко нам 
бути щасливими, коли ми віримо в 
Божі заповіді, але не дотримуємося 
їх у житті. Послух приносить нам 
спокій у розумі і спокій совісті. Ка-
жуть, що індійський духовний і по-
літичний провідник Махатма Ганді 
написав таке: “Спокій— це коли те, 
що ви думаєте, те, що ви кажете, 
і те, що ви робите, перебуває в 
гармонії”. Коли наші вірування 
не узгоджуються з нашими діями, 
покаяння є ключем до відновлення 
гармонії в нашому житті.
Старанна праця

У віршах 11 та 15 книги 2 Нефій 5 
Нефій пише, що його народ сіяв 
насіння і збирав врожай, виро-
щував тварин, будував будинки 
і обробляв різні види руди. Він 
казав: “Я, Нефій, спонукав мій на-
род бути працьовитим і трудитися 
власноруч” (вірш 17). З цих вір-
шів ми чітко бачимо, що робота є 
надзвичайно важливим фактором 
здобуття щастя. Кожен день ми 
маємо можливість працювати в 
своєму домі, навколо дому, в своїй 
громаді або на роботі. Президент 
Томас С. Монсон сказав: “Бог за-
лишив світ незавершеним, аби 
люди могли набувати навичок. Він 
залишив електроенергію в хмарі, 
нафту в землі. Він залишив річки 
без мостів і ліси не зрубаними, 
міста не збудованими. Бог кидає 
людям виклик, пропонуючи не-
оброблені матеріали, а не легкість 

Відчуття успіху, 
яке часто 

супроводжує 
старанну працю, 
приносить щастя.
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завершених речей. Він залишає 
картини не намальованими і му-
зику не заспіваною, а задачі не 
вирішеними, аби люди могли пі-
знати радість і славу сотворіння” 3. 
Одним словом, радість творчості 
та відчуття успіху, яке часто супро-
воджує старанну працю, приносить 
щастя.
Зосереджуйтеся на храмі

Нефій також розповідає нам, що 
він та його народ приділяли час 
будівництву храму (вірш 16), коли 
облаштовувалися в новому місці. 
Храмові благословення і щастя є 
нероздільними. Храм навчає нас 
плану спасіння і нагадує, чому ми 
тут, на землі. Ми дізнаємося, що 
є дітьми люблячого Небесного 
Батька і наше життя має велику 
мету в Його плані. У храмі ми по-
чуваємо себе ближче до Нього; ми 
відчуваємо Його присутність, Його 
силу, Його схвалення. Навіть якщо 
ми не можемо відвідувати храм 

регулярно, наявність діючої хра-
мової рекомендації і зображення 
храму в нашому домі може нага-
дувати нам про храмовий досвід, 
який ми здобули, та про істини, 
які ми там засвоїли.

4 Нефій 1
У книзі 4 Нефій пророк- історик 

Мормон розповідає нам, що ста-
лося з людьми після того, як Спаси-
тель відвідав народ Нефія. Коли він 
описував цих людей, то зазначив: 
“І певно не могло бути щасливі-
шого народу серед усіх людей, 
яких було створено рукою Бога” 
(4 Нефій 1:16).
Ділитися всім, що ми маємо

У вірші 3 Мормон пише, що у 
цих людей “усе було спільним між 
собою” і “не було багатих і бідних”. 
Коли ми шукаємо щастя у власному 
житті в наш час, важливо, щоб 
ми навчилися ділитися з іншими 
людьми тим, що маємо.

Багато досліджень показують, 
що час, присвячений служінню, 
і гроші, витрачені на інших лю-
дей, безпосередньо впливають на 
наше щастя 4. Тож не дивно, що 
цар Веніямин казав своєму наро-
дові: “Я б хотів, щоб ви передали 
від вашого майна бідним, кожна 
людина згідно з тим, що вона має, 
тобто нагодувати голодних, одягти 
роздягнених, відвідати хворих 
і надати їм допомогу, духовну і 
матеріальну, згідно з їхніми потре-
бами” (Moсія 4:26). У нас є багато 
можливостей допомагати тим, хто 
в нужді, шляхом служіння, пожер-
твувань від посту і надання кош-
тів до інших фондів, якими керує 
Церква.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
сказав: “З давніх часів бідність була 
одним із найбільших і найрозпов-
сюдженіших випробувань людства. 
Ясно, що вона помітна більше 
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Але ми не обов’язково повинні 
бути у шлюбі чи мати власних 
дітей, аби підтримувати стосунки 
з родичами, що приносить щастя. 
Неодружені дорослі, молодь і діти 
можуть також бути причасниками 
цих благословень. Аби мати щастя 
в сімейному житті, ми повинні на-
магатися дарувати кожному члену 
своєї сім’ї дружбу, розуміння і 
любов. Сім’ї можуть надавати емо-
ційну та фізичну безпеку і відчуття 
належності, без чого неможливо 
відчувати радість.
Бути миротворцем 

Чотири рази у книзі 4 Нефій 
Мормон згадує про те, що серед 
цих людей “не було суперечок” 
(див. вірші 2, 13, 15 і 18), “через лю-
бов Бога, яка жила в серцях людей” 
(вірш 15). Суперечки і щастя— це 
полярні протилежності— одне 
веде геть від іншого. Спаситель 
застерігав нефійців про небез-
пеку суперечок такими словами: 

фізично, але духовна та емоційна 
шкода, яку вона може спричинити, 
може бути навіть ще більш руйнів-
ною. У будь- якому випадку, великий 
Викупитель не висловлював більш 
наполегливого заклику, ніж запро-
шення нам приєднатися до Нього 
в усуненні цього тягаря з людей” 5. 
Коли ми докладаємо більше зу-
силь, часу і засобів, допомагаючи 
іншим, то помічаємо, що стаємо 
щасливішими.
Належність до сім’ї

Мормон розповідє нам, що ці 
люди “одружувалися і виходили 
заміж” (4 Нефій 1:11). Укладання 
шлюбу і виховання дітей (див. 
вірш 10) може бути джерелом 
щастя для тих, хто має таку можли-
вість. Президент Джеймс Е. Фауст 
(1920–2007), другий радник у  
Першому Президентстві, сказав: 
“Щастя у шлюбі та батьківстві 
може в тисячі разів перевищувати 
будь- яке інше щастя” 6.

“Той, в кому є дух суперечок, не 
від Мене, але від диявола, який 
є батьком суперечок” (3 Нефій 
11:29). Ми повинні бути впевнені, 
що докладаємо всіх зусиль, аби 
не робити і не казати нічого та-
кого, що вносить дух суперечок у 
себе на роботі, в школі та вдома. 
Натомість ми повинні робити все 
можливе, аби плекати любов Бога 
в наших серцях.

Часто суперечка виникає через 
нетерпіння. Завдяки Духу ми мо-
жемо змінювати свою природу і 
ставати більш терплячими. Пре-
зидент Дітер Ф. Ухтдорф, другий 
радник у Першому Президентстві, 
сказав: “Нетерпіння є симпто-
мом егоїзму. Це характерна риса 
людей, зосереджених лише на 
собі. Вона народжується з надто 
поширеного повсюди стану, що 
має назву синдром “центру всес-
віту”, який спонукає людей вірити, 
що світ обертається навколо 
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них, і що всі інші люди мають 
лише другорядні ролі у великому 
театрі земного життя, в якому 
єдина головна роль надається 
лише самому собі” 7.

Є кращий шлях. Президент  
Гордон Б. Хінклі (1910– 2008) запро-
шував нас “розвивати мистецтво 
лагідної відповіді. Це благословить 
ваші домівки, це благословить 
ваше життя” 8.

Запрошення прагнути щастя
Книга Мормона містить прин-

ципи щастя. Ми розкрили лише 
частину того, що міститься у цих 
двох розділах. А що ми могли б 
знайти в решті книги? Було б мудро 
розпочати своє особисте дослід-
ження Книги Мормона, щоб знайти 
ще більше настанов для щасливі-
шого життя. Президент Езра Тефт 
Бенсон (1899– 1994) пообіцяв свя-
тим: “Як тільки ви розпочнете сер-
йозне вивчення Книги Мормона, 
… ви помітите, що ваше життя 
ставатиме все більш наповненим” 9. 
Господь дав нам цей неймовірний 
інструмент. Ми можемо навчитися 
ним користуватися, аби благослов-
ляти своє життя і життя тих, кого 
ми любимо. ◼

ПОСИЛА.5ННЯ
 1. Генрі Б. Айрінг, “Книга Мормона змінить 

ваше життя”, Ліягона, лют. 2004, с. 15.
 2. Christine Carter, “Happiness Is Being 

Socially Connected,” Oct. 31, 2008, 
greatergood.berkeley.edu.

 3. Thomas S. Monson, “In Quest of the 
Abundant Life,” Ensign, Mar. 1988, 2.

 4. Див., наприклад, Dunn et al., “Spending 
Money on Others Promotes Happiness,” 
Science, vol. 319 (2008), 1687–1688; Netta 
Weinstein and Richard M. Ryan, “When 

helping helps: Autonomous motivation for 
prosocial behavior and its influence on well- 
being for the helper and recipient,” Journal 
of Personality and Social Psychology, 
vol. 98 (2010), 222–224; and Aknin et 
al., “Prosocial spending and well- being: 
Cross- cultural evidence for a psychological 
universal,” Journal of Personality and Social 
Psychology, vol. 104 (2013), 635–652.

 5. Джеффрі Р. Холланд, “Хіба всі ми не є 
жебраками?”, Ліягона, лист. 2014 р., с. 40.

 6. James E. Faust, “The Enriching of Marriage,” 
Ensign, Nov. 1977, 11.

 7. Дітер Ф. Ухтдорф, “Продовжуйте з терпін-
ням”, Ліягона, трав. 2010, с. 57.

 8. Gordon B. Hinckley, “Cornerstones of a 
Happy Home” (address given at a satellite 
broadcast for husbands and wives, Jan. 29, 
1984), 8.

 9. Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—
Keystone of Our Religion”, Ensign, 
Nov. 1986, 7.

Розпочніть самі 
досліджувати 

Книгу Мормона, 
щоб знайти більше 

настанов для 
досягнення щастя.
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Метью Портер Уілкокс
Семінарії та інститут

“Щ о нам потрібно зараз—
це найвеличніше поко-
ління дорослої молоді 

в історії Церкви,— сказав старій-
шина М. Рассел Баллард, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, зверта-
ючись до дорослої молоді під час 
квітневої генеральної конференції 
2015 року.—  Ви, доросла молодь, 
маєте зареєструватися в інституті 
релігії. Інститут … збалансує ваше 
життя і збагатить вашу мирську 
освіту, надаючи вам ще одну мож-
ливість проводити час за вивчен-
ням Писань та вчень пророків і 
апостолів” 1.

Аби доросла молодь поглибила 
своє розуміння євангелії, зміцнила 
свідчення і відданість Ісусу Христу 
та знайшла особисте скерування 
у своєму житті, інститутська про-
грама наголошує на потребі під-
няти рівень навчання для кожного 
молодого дорослого. Цей підйом 
відбувається трьома основними 
способами: відкриваються чотири 
нові основні курси, приділяється 

більше значення закінченню інсти-
тута та усі студенти запрошуються 
відігравати більш активну роль 
у своєму духовному навчанні че-
рез виконання завдань з читання 
і вивчення.

Що це за чотири нові 
основні класи?

У той час як 
будуть і надалі  
пропонуватися 
такі курси, як 
“Старий Завіт”, 
“Новий Завіт”, 
“Книга Мормона” 
та “Учення  
і Завіти”, цен-
тральну частину 
інститутської нав-
чальної програми 
зараз посідають 
чотири нові ос-
новні курси. Ці 
курси називаються: 
(1) Ісус Христос 
і споконвічна 

Ви можете поглибити 
вивчення євангелії, 
закінчивши чотири  

основні класи  
інституту релігії.

Чому важливо  

євангелія, (2) Основи Відновлення, 
(3) Вічна сім’я і (4) Вчення та док-
трина Книги Мормона. З огляду на 
назви, ці основні курси присвячені 
основоположній доктрині, історії 
та вивченню євангелії, як вона мі-
ститься в Писаннях і словах сучас-
них пророків.

інститут релігіїзакінчити  



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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ЩО МЕНІ НЕОБХІДНО 
РОБИТИ, АБИ ЗАКІНЧИТИ 
НАВЧАННЯ?

Вас просять підняти планку і 
зробити закінчення інституту прі-
оритетом та складовою вашого 
євангельського фундаменту. 
Завдяки цьому ви поглибите 
своє знання і посилите навер-
нення, здобувши свої необхідні 
14 балів *. Щоб отримати ці 
бали, вам необхідно:
•  Закінчити всі вказані нижче 

основні класи, кожен з яких 
оцінюється у 2 бали:
1.  Ісус Христос і вічна євангелія
2.  Основи Відновлення
3.  Вічна сім’я
4.  Вчення і доктрини Книги 

Мормона
•  Отримайте ще 6 балів, обравши 

інші класи за вибором.
•  Крім того, вам необхідно 

отримати церковне схвалення 
вашого єпископа чи прези-
дента філії.

*  Щоб отримати бали за клас, вам 
необхідно відвідувати щонайменше 
75 відсотків занять, прочитати 
призначений матеріал і пройти 
оцінювання здобутих знань.

“[Ці нові основні курси] можуть 
спонукати до більш поглибленого 
вивчення Писань, ніж загальні 
оглядові курси, що викладалися 
в минулому”,— сказав Брент Л. 
Топ, декан релігійної освіти в 
Університеті Бригама Янга. Чед 
Уебб, адміністратор семінарії та 
інститутів релігії додав: “Писання 
переплітаються між собою, і коли 
вони зростають зростає разом, то 
вивчення, яке включає всі Головні 
труди, формує погляди, розуміння 
і додає сили” 2.

Ця молода жінка погоджується: 
“Я запитувала себе, скільки дійсно 
я можу дізнатися про Відновлення 
такого, чого я ще не знаю, але 
зрозуміла, що знаходжу зв’язок між 
компонентами, які раніше не по-
єднувала. Курс включає такі теми, 
як множинний шлюб, дарування 
священства всім гідним чоловікам 
і різня в Маунтін- Медовз. Ці обго-
ворення у класі дали мені інформа-
цію, яка основується на вірі, а не 
на сумнівах. Курс також пов’язав 
Відновлення з сучасними подіями, 
тож я усвідомила, що насправді 
є складовою Відновлення. Це не 
лише пророк Джозеф Сміт, Прези-
дент Бригам Янг та інші піонери. 
Це також і я!”

Чому мені слід поставити за 
мету закінчення інституту релігії?

Ось що кажуть інші студенти сто-
совно закінчення інституту:

“Я поставила за мету закінчити ін-
ститут, і хоча довелося піти на багато 
жертв, я отримала в нагороду розу-
міння, знання і міцніше свідчення”.

“Після закінчення я відчув у собі 
більше сили і був готовий до нового 
досвіду. Я буду заохочувати інших 
також закінчувати інститут”.

“Закінчення навчання було ду-
ховним досягненням, що допомагає 
мені рухатися до моєї мети— вічного 
спасіння”.

Якщо ви також піднімете рі-
вень свого навчання, поставивши 
за мету завершити його, то навчи-
теся ставити на перше місце ви-
вчення євангелії і піднімете рівень 
своїх євангельських знань. Ви поба-
чите, що істини переплелися разом 
у величне полотно свідчення. Зреш-
тою, сенс закінчення інституту релігії 
полягає у тому, щоб ви дійсно стали 
духовно сильнішими. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. М. Рассел Баллард, “Найвеличніше 

покоління дорослої молоді”, Ліягона, 
трав. 2015, с. 68.

 2. In Marianne Holman Prescott, “Four New 
Classes Added to Curriculum for Church 
Schools,” Church News, Nov. 11, 2014.

Основні класи будуть доступні 
майже 30 мовами.
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“Не дозволяйте іншим переконати вас, що ви обмежені в тому, що ви можете зробити.  
Вірте в себе, а потім живіть так, щоб реалізувати свої можливості”.

Президент Томас С. Монсон, (“Жити насиченим життям”, Ліягона, січ. 2012, с. 5).

ТИ МОЖЕШ  
БІЛЬШЕ



ВАША ВІРА  
БУДЕ ЗРОСТАТИ  

не випадково, а  
ЗА ВИБОРОМ.

Старійшина Ніл Л. Андерсен
Кворум Дванадцятьох Апостолів

Жовтнева генеральна конференція 2015 р.



Сара Н. Холл

Коли мені було 
17 років, у 
моєї мами 

виявили рак грудей. 
Наша сім’я була шоко-

вана новиною, і я стала 
на коліна, щоб гаряче 

помолитися. Майже го-
дину я волала до Бога 

і запитувала, чому Він 
дозволив, щоб це сталося 

і чи Він зцілить мою маму. 
Ми відчули підтримку через 

кілька днів, коли члени на-
шого приходу, родичі, друзі 

та сусіди дізналися про новину. 
Вони поспішили на допомогу. 

Нам приносили їжу, ми чули 
добрі слова, нам робили щось 

приємне та ставилися з турботою 
і співчуттям. Ми відчували глибоку 

любов від усіх тих людей.
Але хоча нам надавали таку ве-

лику допомогу, я впала в глибоку 
депресію. Мені було байдуже, що зі 

мною відбувається. Я перестала ро-
бити те, що мені подобалося. Я стала 

лінивою, недбало виконувала хатню ро-
боту, домашні завдання і своє церковне 

покликання. Я дивилася на свою ситуацію 
та на додаткові обов’язки, як на тягар. 

Мені здавалося, що я з усім можу справля-
тися самотужки і мені не потрібна стороння 

допомога.

НЕДІЛЬНІ УРОКИ

Тема цього місяця:

План спасіння
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Сатана приділяв мені особливу увагу, казав, що я 
маю відчувати себе переобтяженою, що Бог хотів, аби 
я була нещасною, і що немає в мені нічого особливого. 
На жаль, певний час я цьому вірила. Я не бачила пози-
тивної сторони ні в чому. Я забула, що є дочкою Бога. 
Збентеження засліпило мене, і я не помічала своїх бага-
тьох благословень. Я не могла навіть дивитися в дзер-
кало. Я відчувала біль і смуток.

На щастя, близька подруга проводила зі мною багато 
часу, допомагаючи, і мої брати і сестри також підтри-
мували мене. Я стала більш відкритою з батьками, які, 
в свою чергу, стали більш відкритими зі мною. Але 
мені все ще було нелегко.

Моя мама часто мене втішала, коли я занепадала 
духом. Коли мені здавалося, що немає ніякої надії, так 
добре було мати когось поряд, хто міг зі мною погово-
рити і підтримати. Вона приходила додому між сеан-
сами лікування і прасувала одяг, готувала їжу, втішала 
нас і давала поради. Для мене було просто дивовижно, 
як вона могла проходити через такі випробування і 
залишатися такою безкорисливою.

Одного разу, коли я говорила з нею про свою депре-
сію, вона сказала, що те, що я плачу і прошу про допо-
могу, не робить мене слабкою. Вона піклувалася про 
мене, в той час як я мала про неї піклуватися.

Після однієї з багатьох операцій, які вона перенесла, 
мама знаходилася в реабілітаційній палаті. У той же час 
я не могла не думати, що мені потрібна моя особиста 
реабілітаційна палата. Я не знала, звідки розпочати  
процес зцілення, але треба було щось робити.

Тож я почала знову застосовувати свої таланти і 
здібності, а також розвивати нові. Я готувала і прала. 
Я частіше ходила на прогулянки, щоб поміркувати. 
Я співала сольні пісні. Я грала на кларнеті та піаніно 

більше, ніж раніше, і почала грати краще. Я читала 
більше книжок. Я почала слухати більше надихаючої 
музики. Я шукала поради у церковних провідників та 
з інших надійних джерел. Я наблизилася до Бога і до 
мого Спасителя за допомогою особистої молитви,  
посту і вивчення Писань.

Однак я все ще відчувала, що мій спокій дуже хиткий. 
Було важко, бо бували дні, коли мені хотілося відчувати 
спокій, а натомість я відчувала сум. Ще важче стало 
переживати перепади настрою. Здавалося, що мій шлях 
до спокою лише почався.

Тоді я пішла до храму, щоб виконувати хрищення за 
померлих разом зі своїм класом у Товаристві молодих 
жінок. Перебуваючи в храмі і гортаючи сторінки Пи-
сань, я думала про свої проблеми. Я стала читати слова 
про Спасителя в Ісая 53:4: “Направду ж Він немочі наші 
узяв і наші болі поніс”.

Через кілька хвилин збентеження, яке мене засліп-
лювало і спричиняло так багато болю, повністю зни-
кло. Господь розірвав темряву і розпач мого серця й 
залишив у ньому мир Свого Духа. З’явилося відчуття 
ясності та щастя, якого я вже давно не мала. Я поба-
чила, як багато благословень я отримала і як багато 
всі зробили для мене і моєї сім’ї. Я побачила, як я збли-
зилася з сім’єю та друзями. Я побачила, що я дійсно 
прекрасна дочка Бога.

Та храмова купіль стала для мене реабілітаційною 
палатою.

Коли я думаю про минулий досвід, то розумію, що 
зараз у мене більше симпатії та співчуття до тих, кому 
поталанило менше, ніж мені. Я знаю, де знаходити 
зцілення. Найважчий рік мого життя став найкращим 
роком мого життя. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

МОЄ 
ОДУЖАННЯ
Хворіла моя мама, але мені також треба було зцілитися.
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Ви хочете  
зробити хорошу  

кар’єру, утворити сім’ю 
і здобути свідчення? 
Ви можете обрати 

шлях до успіху  
вже сьогодні!
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Може здаватися, що важко приймати рішення 
зараз, аби здійснити свою майбутню мрію, 
але прийняття правильних рішень у ваші під-

літкові роки повернеться сторицею. Такий підхід є 
виконанням поради пророка: “Наша щоденна поведінка 
і рішення мають відповідати нашим цілям” (Квентін Л. 
Кук, “Вибирайте мудро”, Ліягона, лист. 2014, с. 49).

Ці чотири історії показують, що якими б не були 
ваші особисті цілі, ви можете досягати успіхів у май-
бутньому, якщо будете старанно готуватися сьогодні.

Історії супергероїв: Клінт Тейлор
Клінт зростав у Юті і зараз працює в Калі-

форнії, США, на студії Nickelodeon як художник 
розкадрування.

Якими своїми досягненнями ви пишаєтеся?
Я був директором на мультиплікаційній студії 

Warner Brothers Animation і я працював на такі ком-
панії, як Disney, Warner Bros., DreamWorks Studios, 
Marvel Comics та Sony Pictures Entertainment. Я працю-
вав над мульфільмами, починаючи з Teenage Mutant 
Ninja Turtles (Черепашки ніндзя), закінчуючи X- Men 
(Люди Х) та Dora the Explorer (Даша- дослідниця).

Як ви досягли майстерності у своїй роботі?
Ще хлопчиком я любив малювати те, що мені по-

добалося. Я годинами малював солдатиків, чи супер-
героїв, чи тварин, чи будь- що інше, що цікавило мене 
у той день. Чим більше я малював, тим краще у мене 
виходило. Я зрозумів, що мій талант покращився зав-
дяки старанності, спостережливості та наполегливості. 
Я відчував, що Бог дав мені чудовий дар, і я хотів його 
удосконалювати.

Як ваша місія підготувала вас до успішної 
кар’єри?

Моя місія в Кореї відіграла надзвичайно важливу 
роль, бо допомогла мені навчитися вірі, самодисци-
пліні та прагненню до досконалості. Я повернувся з 
місії більш упевненим. Я зробив щось важке і досягнув 
у цьому успіхів. Безперечно, це допомогло мені бути 
кращим студентом у коледжі.

Яка роль освіти у вашому успіху?
Після місії я вивчав живопис і малюнок на факультеті 

мистецтв Університету Юти. Потім я провів се местр у 
Франції, вивчаючи мистецтво і культуру Європи, що 
допомогло мені краще розуміти мистецтво.

Завдяки цьому досвіду у моєму доробку 
було багато власних картин. Як тільки я 
закінчив університет, мене запросив на 

ВАШЕ МАЙБУТНЄ  
дивовижне за задумом

КЛІНТ
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роботу чоловік, який шукав 
художників для роботи над 
мультфільмом Марвела Spider- 
Man and His Amazing Friends 
(Спайдермен та його дивовижні друзі).

Як стати комп’ютерним генієм: Іоана Шифірнет
Іоана виросла в Румунії і вивчає інформаційні  

системи в Університеті Бригама Янга.
Що ви робили в юні роки, що підготувало вас 

до цієї роботи?
Не було такого, що я раптом прокинулася і у мене 

почало добре виходити програмування або дизайн, чим 
я зараз багато займаюся. Я знаю, що зараз можу викону-
вати ту роботу, якою займаюся, завдяки великій кілько-
сті маленьких рішень, які приймала у житті.

Я не боялася брати важкі предмети і приділяти час 
дослідженням різних напрямків та вивченню людей, які 
в них працювали. Я також знаходила можливість спілку-
ватися з професіоналами і просити у них поради. Вони 
знають сильні та слабкі сторони роботи і можуть дати 
спрямування.

Які з шкільних предметів допомогли 
найбільше?

З мого досвіду, найкориснішими предметами у школі, 
а особливо в коледжі, були предмети, пов’язані з тех-
нологією. Вивчення іноземної мови (для мене то була 
англійська) також допомогло, оскільки це навчило мене 
краще розуміти і поважати інших людей та культури. 
Іноземні мови можуть не мати прямого зв’язку з профе-
сією, але роботодавцям подобається бачити, що у вас 
глобальне бачення.

Які у вас були страхи?
Коли я була молодшою, то боялася, що ніколи не 

знайду того, що мені по- справжньому подобається 
робити. Потім, коли я знайшла щось, я боялася, що не 
маю потрібних якостей для досягнення в цьому успіху.

Нормальним є відчуття невпевненості, поки ти на-
магаєшся з’ясувати, що ж дійсно подобається, але не 
дозвольте, щоб це почуття паралізувало вас.

Як ви подолали свої страхи?
Найкраще з усього мені допомагало, коли я йшла 

і займалася корисною справою, наприклад, прово-
дила заняття в он- лайні і приєднувалася до якогось 
клубу. Саме так приходять ясне бачення, знання і 

впевненість. Група друзів або клуб, де люди розділя-
ють твої інтереси, може бути потужним ресурсом. Світ 
постійно змінюється, і завжди є щось нове, що можна 
вивчати, але якщо у вас є міцна підтримка і чудові  
навички, то радісно йти в ногу зі всіма змінами.

Розвинути любов до євангелії: Джесс Мак- Суіні
Джесс, молода дівчина з Англії, розповідає про те, 

як ще у підлітковому віці намагалася залишатися 
сильною в євангелії.

Як ви зміцнювали своє свідчення?
В підлітковому віці я вивчала Писання, бо мої провід-

ники радили це робити. Оскільки я вивчала їх з вірою, 
сподіваючись, що моє свідчення зміцниться, то саме це 
і сталося.

Тепер, коли я вже стала самостійною, то бачу, що 
моє бажання навчатися і зростати в євангелії сформу-
валося у такий спосіб, яким я можу скористатися, щоб 
справляти вплив на інших. Я знаю, що усе, що я вивчаю, 
може допомагати іншим так само, як і мені.

Чи встановлювали ви цілі і чи це допомагало?
Коли я була в семінарії, я встановила ціль: щодня 

читати Писання. Однак, коли щоденне вивчення 
Писань перетворилося на звичку, моя мотивація змі-
нилася. Я почала читати не лише для того, щоб досяг-
нути мети, але і тому, що я любила Писання і хотіла 
зміцнювати своє свідчення. Цю винагороду немож-
ливо взяти в руки, але це те, що залишиться зі мною 
назавжди.

Як любов до євангелії допомагала  
у вашому житті?

Коли розвиваєш любов до вивчення єван-
гелії, то не лише здобуваєш знання, але по-
чинаєш розуміти євангельські 

ІОАНА
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принципи і застосовувати їх у житті. Розвиваючи на-
вичку ставити запитання і шукати відповіді в Писаннях, 
я здобула свідчення, а також упевненість в необхідності 
ділитися своїми знаннями з іншими людьми.

Наскільки важливою є наполеглива праця 
і старанність?

Щоб здобути знання у будь- якій сфері життя, необ-
хідно приділити час і зусилля. Але, як на мене, вивчення 
євангелії Ісуса Христа належить до того найважливішого, 
над чим варто старанно працювати. Вам треба дізнава-
тися про Христа, аби здобути свідчення про Нього.

Виховання дітей: Хан Лін
Хан Лін народився і виріс на Тайвані. Разом з дру-

жиною він запечатався в Гавайському храмі в Лайє, 
і зараз вони живуть на Гавайях, США, зі своїми 
двома дітьми.

Яким, на ваш погляд, є хороший батько?
Хороший батько не є досконалою людиною, але 

у нього є достатньо смирення, аби радитися з іншими 
людьми і постійно прагнути самовдосконалення. Хо-
роший батько на перше місце ставить свою сім’ю та її 
потреби. Він охоче жертвує своїм часом, особистими 
інтересами та будь- чим іншим заради покращення 
сім’ї. Він намагається зрозуміти, як допомагати кожному 
члену сім’ї зростати і ставати подібними до Христа.

Що з того, що ви робили в юності, допомогло 
підготуватися до того, чим ви займаєтеся сьогодні?

Я робив усе можливе, аби виконувати всі заповіді та 
приймати правильні рішення. Мені безсумнівно допо-
могло відвідування семінарії. То була велика відпові-
дальність, оскільки доводилося прокидатися о 5 ранку. 
Однак, на мою думку, дуже допомогла наявність друзів, 
які мали подібні цілі, бо ми підтримували одне одного. 
Думаю, що всі групові заходи, які ми проводили в 
юності разом з іншими друзями в Церкві, дійсно нам 
допомагали.

На яке послання, поширене зараз у суспільстві, 
вам доводилося не зважати, аби стати хорошим 
батьком?

Світ каже людям, що слід мати більше розваг і менше 
відповідальності, але наполеглива праця є важливою, 
аби досягнути успіху в будь- якій справі. Щоб бути хо-
рошим батьком, необхідно віддавати все, що ви можете 
віддати; процес вдосконалення триває все життя— я 
зростаю разом зі своєю сім’єю.

Що б ви сказали собі, якби зараз були підлітком, 
та іншим підліткам?

Кожному потрібні друзі, тож шукайте хороших дру-
зів. Дружіть з тими людьми, які “завзято займа[ються] 
доброю справою” (УЗ 58:27). Навчайтеся від цих хо-
роших друзів, і їхній приклад буде на вас впливати. У 

вас виникне бажання бути 
такими, як вони, та ставати 
досконалішими.

Усе, що ви робите, робіть 
якнайкраще— не стримуйте 
себе в цьому. Тоді у вас не 
буде жалкувань, коли ви 
озиратиметеся назад. ◼

ДЖЕСС

ХАН
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Святий Дух може допо-
магати нам в усіх сфе-
рах життя. Я зрозумів 

це з власного життя, 
коли навчався в Уні-

верситеті Бригама 
Янга— Гавайї.

Старійшина  
Чі Гонг (Сем) Вонг
Сімдесятник

Святий Дух може 
допомагати вам у 
школі, в сім’ї та на 
роботі, а також у 

питаннях духовного 
характеру.

У той час я працював і взяв мак-
симальну кількість дисциплін для 
вивчення. У нас з дружиною також 
була маленька дитина, про яку 
ми піклувалися. З таким великим 
навантаженням у мене було мало 
часу для навчання. Я щодня мо-
лився, щоб мати супровід Святого 
Духа. Я потребував спрямування, 
щоб найефективніше використову-
вати свій час. Мені потрібна була 
допомога, щоб я розумів мате-
ріал і пам’ятав його потім, під час 
екзаменів.

Небесна допомога під час 
екзамену

Одного дня під час навчання 
викладач написав на дошці кілька 
складних рівнянь, щоб проілю-
струвати те, чого навчав. Ці складні 
рівняння не стосувалися теми того 
курсу, але він хотів коротко по-

говорити про них. Через кілька 
хвилин викладач витер дошку.

Наступним було заняття з 
інформатики, і того дня у 

нас був екзамен. На екза-
мені були саме ті рів-

няння, які були на 

Допомога через 
Святого Духа
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дошці! Справді надзвичайним було 
те, що ми ніколи не вирішували ці 
рівняння на заняттях з інформатики. 
Я пригадав усе, що було на попе-
редньому занятті, і зміг вирішити 
задачу.

Коли викладач з інформатики 
виставляв оцінки за контрольну, він 
настільки був упевнений, що ніхто 
не вирішить правильно це осо-
бливе завдання, що автоматично 
позначив його як неправильно 
вирішене всім студентам. Але коли 
я знову отримав свою роботу, то 
показав йому, що відповідь, яку я 
написав, була правильною. Це було 
надзвичайно.

Святий Дух допоміг мені якомога 
краще скористатися своїм часом 
навчання в коледжі. Я зміг отриму-
вати високі оцінки і заслужити сти-
пендію, що допомагало оплачувати 
навчання.

Скерування в житті
Під кінець навчання багато моїх 

друзів планували продовжувати 
освіту і отримати ступінь магістра. 
Мені подобалося навчатися, і я хотів 
зробити так само, але Дух чітко вка-
зав мені, що мою місію на Гавайях 
закінчено. Настав час повернутися 
додому в Гонконг.

Ми з дружиною дослухалися 
до спонукання. У той час я не міг 
зрозуміти, чому отримав настанову 

не продовжувати освіту. Але іноді 
ми йдемо за Духом, не знаючи всіх 
деталей. Хоча ми з дружиною не 
знали, чого очікувати, поки перебу-
вали в пошуках роботи і квартири, 
Господь нас благословив, і невдовзі 
ми досягли успіху.

Зараз, озираючись назад, я ро-
зумію, чому Дух так сильно спону-
кав нас повернутися до Гонконгу. 
Для моєї сім’ї і для мене було дуже 
важливо зміцнюватися в Церкві 
завдяки її членам, що жили там. 
Я служив єпископом, радником в 
президентстві колу та президентом 
колу, перш ніж мене покликали 

територіальним сімдесятником. 
Після виходу на пенсію я зміг здо-
бути ступінь магістра. Увесь той 
досвід допоміг мені підготуватися 
до теперішнього покликання.

Я свідчу, що коли ми прагнемо 
отримати спонукання від Святого 
Духа і потім виконуємо Його 
настанови,— це завжди найкра-
щий спосіб планувати і прожити 
своє життя. Ви вже отримали дар 
Святого Духа, коли вас конфір-
мували членом Церкви, і якщо ви 
будете користуватися цим даром, 
це буде величезною допомогою 
в усьому, що ви робите. ◼

ДВА СПОСОБИ ЗАЛИШАТИСЯ В ГАРМОНІЇ
Для Небесного Батька все є духовним— усі аспекти нашого життя. 
Він знає, що є для нас найкращим, і хоче навчати нас та скерову-
вати в житті. Тож важливо, щоб ми залишалися в гармонії з духов-
ним скеруванням Святого Духа, аби отримувати це скерування. 
Ось два способи, які, як я зрозумів, допомагали мені залишатися 
в гармонії зі Святим Духом:

1. Щодня читайте Книгу 
Мормона. Коли я був моло-
дим, Президент Церкви, Езра 
Тефт Бенсон (1899– 1994), 
навчав про важливість щоден-
ного читання Книги Мормона. 
Я почав робити це, і з того 
часу, скільки себе пам’ятаю, 
я так і чиню. Кожного дня я 
знаходжу хвилинку спокою, 
щоб почитати і поміркувати. 
Коли я читаю, часто відбу-
вається так, що Святий Дух 
навчає мене чомусь новому.

2. Уникайте мирських відво-
лікань. Ви, молоді люди, дуже 
талановиті в багатьох сферах. 
Ви дуже розумні і можете бути 
дивовижно налаштовані на 
духовні спонукання. Але світ 
завзято намагається відволікати 
вас. Якщо ви готові зосереди-
тися і не допускати відволікань, 
то отримаєте потрібне вам 
скерування від Святого Духа.
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“Дехто з моїх друзів вважає, 
що ходити до церкви— це марну-
вання часу. Як мені допомогти 
їм побачити, що це може бути 
великим благословенням?”

Порівняння може допомогти вашим друзям. 
Ви можете пояснити, що так само, як вашому 
тілу необхідно їсти, пити і спати, вашому ро-
зуму навчатися, так само ваш дух також потре-
бує живлення. Відвідування церкви допомагає 

вам живити свій дух.
Ви це робите, вивчаючи євангелію і приймаючи прича-

стя, оновлюючи священні обіцяння, які ви уклали з Небес-
ним Батьком. Такі розмірковування і оновлення зобов’язань 
допомагають вам отримувати обіцяне благословення: “щоб 
Його Дух міг завжди бути з [вами]” (УЗ 20:77). Коли ви маєте 
Його Дух з вами, це зміцнює вашу віру і допомагає стати 
більше схожими на Христа. 

Ви також можете поговорити з вашими друзями про інші 
отримані вами благословення. Ви можете розповісти їм про 
мир, який відчуваєте в церкві, розповісти про те, що із за-
своєного в церкві вам допомогло, розкажіть про можливість 
служити, яка у вас є, або свідчіть, що відвідування церкви 
допомагає вам зробити Суботній день приємністю (див. 
Iсая 58:13–14).

Можливо, найкращий спосіб допомогти вашим 
друзям— це запросити їх прийти і побачити самим. Коли 
вони відвідають причасні збори та інші збори з вами, то  
зможуть відчути силу Святого Духа, навчитися євангелії 
й побачити її благословення у житті членів Церкви.

Хай вас веде Дух 
Ви можете свідчити 
про відвідування 
церкви. Ви можете 
пояснити, які приємні 

відчуття це у вас викликає, і якими 
особливими є знання, здобуті там. 
Коли ви будете свідчити, Дух допо-
може вам знати, що сказати, і ваші 
друзі зрозуміють, що сказане вами— 
істина. Чим більше вони знатимуть, 
тим більша зацікавленість може 
виникати у них. Ви навіть можете 
запросити їх прийти разом з вами 
в церкву.
Майкеллі М., 13 років, шт. Юта, США

Запросіть їх до церкви
Важко мати друзів, які вважають, 
що відвідування церкви— це мар-
нування часу, проте ми можемо 
за них радіти, допомагаючи їм діз-
натися, що наш Небесний Батько 
приготував кожному з них. Ми 
можемо допомогти їм, запросивши 
до церкви, щоб вони відчули 
радість від перебування в освя-
ченому дому зборів, і мати віру, 
що вони зможуть відчути любов 
до Небесного Батька і зрозуміти 
благословення, які ми отримуємо, 
відвідуючи церкву. 
Оскар І., 19 років, Монагас, Венесуела

Зосереджуйтеся 
на причасті
Приходити в церкву 
важливо, тому що це 
місце, де ми можемо 

оновлювати свій завіт хрищення 
та інші завіти завдяки причастю. 
Господь обіцяє, що Його Дух 

Відповіді слід розглядати як допомогу і спрямування, 
а не як офіційне проголошення вчень Церкви.

З А П И Т А Н Н Я  І  В І Д П О В І Д І
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завжди буде з нами, якщо ми гідно 
причащаємося і виконуємо свою 
частину завіту. Захист, скерування 
і втішення, які ми отримуємо від 
Духа, є важливими для нашого 
повсякденного життя. Ці унікальні 
благословення неможливо отри-
мати жодним іншим чином, крім 
як відвідуванням церкви й прийнят-
тям причастя.
Діана Р., 16 років, шт. Орегон, США

Будьте відважними
Ви можете допомогти 
їм зрозуміти, просто 
з ними поговоривши, 
запросивши, давши 

Писання або навіть запросивши 
місіонерів до них додому. Не со-
ромтеся. Радійте, бо вони просто 
можуть приєднатися до Церкви.
Девід Х., 12 років, шт. Нью- Мексико, 
США

Виконуйте свою частину
Відвідування церкви— це не мар-
нування часу, якщо ви активно 
берете участь і намагаєтеся нав-
чатися та розуміти, що кажуть і 
чого навчають. Ви можете відчу-
вати Духа, а іноді знайомитися 
з новими людьми.
Етан Х., 15 років, шт. Юта, США

Нехай сяє ваше світло
Як члени Церкви ми 
випромінюємо те, що 
дізналися про єван-
гелію Ісуса Христа. 

Встановлюючи гарний приклад 
і показуючи друзям, що ви маєте 
радість завдяки благословенням, 

ДЕНЬ ПРИЄМНОСТІ
“Приходи і філії Церкви пропону-
ють щотижневі збори перепочинку 
і відновлення, час і місце, коли 
можна залишити світ позаду—
Суботній день. Це день, коли 
можна “розкошувати в Господі” 
[Ісая 58:14], відчувати духовне зці-
лення, яке приходить від причастя, 
і отримувати поновлене обіцяння 
перебування Його Духа з нами”.
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Чому Церква”, 
Ліягона, лист. 2015, с. 109.

НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ

отриманим внаслідок відвідування 
церкви, ви, можливо, навчите їх, що 
відвідування церкви варте того.
Джоанна Р., 20 років, Сурігао- дель- Сур, 
Філіппіни

Дивіться у вічність
Знаючи, що Церква є царством 
Бога на землі, ми ходимо до церкви 
кожної неділі, аби зробити крок 
вперед на шляху до вдосконалення 
і до целестіального царства. Коли 
кожної неділі ми ходимо до церкви, 
то стаємо ближчими до Небесного 
Батька, оновлюючи свої завіти (при-
чащаючись), і даємо собі оцінку, 
щоб зрозуміти, як розвиваємося 
духовно.
Естер М., 17 років, провінція Східне  
Касаї, Демократична Республіка Конго

“Як я можу знаходити час для 
щотижневих молодіжних захо-
дів, домашніх сімейних вечо-
рів та особистого й сімейного 
вивчення Писань, якщо школа 
і домашні завдання забирають 
так багато часу?”

Надсилайте свої відповіді і, за бажанням,  
фотографію високої роздільної здатності до  
1 березня 2016 року електронною поштою  
на адресу liahona@ ldschurch. org або поштою  
(див. адресу на с. 3).

До вашого електронного послання або листа 
необхідно додати наступну інформацію й дозвіл: 
(1) П.І.Б., (2) дату народження, (3) назву приходу або 
філії, (4) колу або округу, (5) ваш письмовий дозвіл і, 
якщо вам менше 18 років, письмовий дозвіл батьків 
(можна в електронному вигляді) на публікацію вашої 
відповіді та фотографії.

Відповіді можуть бути відредаговані для більш  
стислого чи ясного подання інформації.
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Брати і сестри, літні та юні, я благаю кожного з вас пам’ятати, що 
злочестивість ніколи не була щастям і що гріх веде до не-
щастя. Молоді люди, не шукайте щастя у яскравих, але поверхневих 

речах світу. Ми не можемо досягнути тривалого щастя, прагнучи того, що 
є неправильним. Хтось сказав: “У вас ніколи не може бути достатньо того, 
в чому у вас немає потреби, оскільки те, чого ви не потребуєте, не може 
вас задовольнити”.

Молоді та літні, відвертайте свої очі та серце від оманливих 
послань у медіа. Алкоголь або наркотики не приносять щастя, лише 
поневолення. Жорстокість не приносить щастя, лише біль і смуток. Статеві 
стосунки та фізична близькість поза шлюбом не приносить щастя, а лише 
деградацію та приниження і стрімкий рух до духовної смерті.

Немає тривалого щастя в тому, чим ми володіємо. Щастя і радість є 
наслідком того, якою людина є, а не того, чим вона володіє або за 
кого себе видає. Молоді люди, за жодних умов не відступайте від 
своїх норм. Вивчайте і застосовуйте ту рятівну брошуру Заради 
зміцнення молоді.

Праведність посилює праведність. Наслідки праведного при-
кладу відчуваються на прийдешніх поколіннях. Хороші батьки виховають 
дітей, які також будуть хорошими батьками. Так само як багатьох з нас  
зміцнював благородний приклад наших прабатьків- піонерів у багатьох  
країнах, так і праведні рішення та жертви у наш час можуть благословляти 
наші  сім’ї та наших друзів і наші країни у всі прийдешні роки.

Я свідчу вам про тривале щастя і радість, які зрештою матимуть ті, хто 
виявляє віру в Бога і дотримується Його заповідей. Я закликаю кожного 
з вас прагнути радості, яку ви можете отримати, дотримую-
чись заповідей Божих та виявляючи праведний вплив,  
заради тих людей, яких ви любите. ◼
З виступу на жовтневій генеральній конференції 1991 р.

ЯК ЗНАХОДИТИ РАДІСТЬ

Старійшина  
Даллін Х. Оукс
З Кворуму  
Дванадцятьох 
Апостолів

В І Д П О В І Д І  В І Д  Ц Е Р К О В Н И Х  П Р О В І Д Н И К І В

ЯК ВИ ЦЕ 
ЗАСТОСОВУВАЛИ?

Минулого року в школі я вирішив 
проводити більше часу з деякими 
зі своїх друзів. Однак зараз я 
розумію, що насправді я почав 
наближатися до світу і віддаля-
тися від сім’ї та справжніх друзів. 
Це спричинило багато непотріб-
ного болю, якого можна було 
уникнути. Цього року я набагато 
більше зосереджувався на цер-
кві. Я знайшов щастя і радість, на-
магаючись розвивати чуйність та 
інші Христові якості. Я знаю, що 
це благословення доступне кож-
ному, якщо його щиро прагнути.
Іфрем Джеймс О., 
17 років, Австралія
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але поставилася з розумінням і ска-
зала, що буде інша нагода дізнатися 
про Церкву.

Однак на дні відкритих дверей 
поява Бренди стала для мене сюр-
призом. Вона поговорила зі своєю 
мамою, яка зрештою дозволили 
їй піти. Я познайомила дівчину  
з місіонерами. Ми обійшли всі 
кімнати дому зборів і отримали 
коротку інформацію про кожну 
церковну організацію. У кінці ми 
прийшли до спортзалу і взяли 
кілька брошур про Відновлення, 
сімейну історію, вічний шлюб та 
на інші євангельські теми. Бренда 
сказала: “Я вірю в це!”

У неділю вона прийшла до цер-
кви. У понеділок вона брала участь 
у проекті служіння “Руки допомоги 
мормонів”.

Те зернятко, яке було посіяне в 
серці Бренди, росло кожного дня. 
Вона почала змінювати свої звички, 
аби узгодити їх із заповідями, і  
невдовзі охристилася.

Тепер, коли минуло вже кілька 
років, Бренда постійно розповідає 
мені, яку велику радість відчуває 
завдяки тому, що знайшла істинну 
євангелію, і яка вона вдячна, що 
я допомогла знайти її.

Часто буває так, що важко заго-
ворити з людьми про євангелію, 
але якщо ми молимося, вивчаємо 
Писання, дослухаємося до Святого 
Духа і маємо бажання з кимось  
поговорити, Господь допоможе. ◼
Автор живе в Сергіпе, Бразилія.

Щоб досягнути мети, яку я 
поставила за програмою 
“Особистий розвиток”, я 

почала молитися про те, щоб мати 
нагоду виконувати місіонерську 
роботу. Я намагалася вирішити, хто 
з моїх друзів буде найбільш охочим 
приєднатися до Церкви.

Минали місяці, і я думала, що у 
мене вже нічого не вийде, поки я 
не зустріла Бренду. То був її пер-
ший рік у нашій школі.

З часом ми стали близькими 
подругами в школі, але мені навіть 
не спадало на думку запросити її 
до церкви, поки одна наша подруга 
не запросила її до своєї церкви. 
Я подумала: “Неймовірно! Як я не 
подумала про це раніше!”

Наступного тижня Бренда ска-
зала, що їй сподобалося в тій церкві, 
де вона була, і що вона хоче піти 
туди знову. Я подумала: “Я втратила 
шанс”. Це не було змагання, але 
я хотіла нести євангелію до дітей 
Небесного Батька.

На той час наш дім зборів був 
на ремонті, і за планом його мали 
переосвятити через кілька місяців. 
Єпископ роздавав запрошення на 
дні відкритих дверей і на освячення. 
Я запросила всіх своїх друзів, які 
жили поблизу дому зборів. Єдиною, 
хто прийняв запрошення, була 
Бренда. Я так зраділа.

За кілька днів до дня відкритих 
дверей Бренда сказала, що, мож-
ливо, вона не зможе прийти, бо її 
мама цього не хотіла. Я засмутилася, 

Я хотіла ділитися 
євангелією, але 

кому з моїх друзів це 
може бути цікаво?

Енн Лалеска

Як я ледь не пропустила 
нагоду виконувати  
МІСІОНЕРСЬКУ РОБОТУ
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Зі статті “Субота є приєм-
ністю”, Ліягона, трав. 2015, 
сс. 129- 132.

Як я можу зробити  
В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А

Президент  
Рассел М. Нельсон
Президент Кворуму  
Дванадцятьох 
Апостолів
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особливим днем?
НЕДІЛЮ 

Ви виявляєте свою 
любов до Господа 
тим, що обираєте 

робити в Його день.

Ми можемо бути  щасливішими, якщо ходимо до церкви і приймаємо при-
частя в неділю.

Бог дав нам цей  

особливий день, 

щоб відпочивати 

від роботи і набли-

жатися до Нього.

Неділя— це великий 

день, щоб проводити 

час зі своєю сім’єю.

Зробіть неділю  приємністю, служачи іншим, особливо тим, хто хворий чи самотній.
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(Спрощений варіант)
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Розповідати про свої норми
Гіларі Уоткінс Лемон

Д І Т И ,  Я К І  В И С О К О  Т Р И М А Ю Т Ь  Г О Л О В У
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Привіт. Мене 
звуть Ісаак.

“НІ” ЧАЮ
Холодний чай дуже популярний у 
Швейцарії. На святкуванні мого дня 
народження хтось із друзів попросив 
у мене склянку холодного чаю. Я 
відповів, що у нас немає. Він запитав, 
чому. Я чемно пояснив, що моя сім’я 
не вживає чаю.

Я живу в Женеві, Швейцарія. Коли я виросту,  
то хочу бути палеонтологом або ветеринаром. 
Я люблю бігати і гратися зі своїм  
собакою на ім’я Хеппі.

Ми з братом і сестрою є єдиними членами 
Церкви в нашій школі. У нас багато хоро-
ших друзів, але дехто з них не дотриму-
ється таких самих норм. Я вирішив завжди 
відстоювати те, у що вірю, навіть якщо це 
не є дуже популярним.



ДІТЯМ
 

ПОРАДИ ІСААКА  
ЩОДО ТОГО, ЯК  
ВИСОКО ТРИМАТИ  
ГОЛОВУ
Слухайтеся своїх батьків і Спасителя.
Ходіть на церковні заходи.
Ходіть до церкви в неділю і приймайте причастя.
Поважайте інших. ◼

ВІДВАЖНА МІСІОНЕРКА
Моя сестра не боїться говорити про 
свої вірування. Майла вже планує 
своє хрищення і хоче запросити 
своїх друзів!

ДОБРІ СПРАВИ
Я прошу моїх друзів не 
вживати поганих слів у 
моїй присутності, але 

дехто з них продовжує 
це робити. Один хлопчик 

спонукав мене сказати 
погане слово. Я відповів: 
“Ні, я цього не скажу”. 

Він був здивований, але  
більше не намагався 

змусити до нього 
приєднатися.

СЛУЖІННЯ МОЇЙ СЕСТРІ
Моя сестра Майла має церебральний пара-
ліч. Вона їздить на інвалідному візку й іноді 
їй треба допомога, щоб зручніше сісти або 
дістатися до якогось місця в будинку. Мені 
подобається допомагати їй. Після уроків ра-
зом зі своїм братом Самуїлом ми вивозимо 
її зі школи, щоб іти додому з нашим татом.

ДОБРИЙ ДРУГ
Мій брат Самуїл є хорошим прикладом. Одного  

дня новий хлопець на ім’я Макс прийшов до школи.  
Він розмовляв корейською і англійською, але не  
французькою. Самуїл допоміг Максу почуватися  

затишно і допоміг йому вивчати французьку.  
Зараз вони граються разом після школи і одного  

разу Макс прийшов з нами на церковний захід.



Леонардо Родрігес
Ґрунтується на справжніх подіях

“І ось, я знаю сам, … бо Господь 
Бог зробив так, що це явилося 
мені через Його Святого Духа” 
(Алма 5:46).

Сабріна спостерігала, як мама 
іде до дверей зі своїми су-

сідками. “Дякую за цю книгу”,— 
сказав тато. Він тримав Книгу 
Мормона.

“Матусю, чому ви з усіма го-
ворите про Церкву?”—  запитала 
Сабріна пізніше, коли вони разом 
мили посуд.

“Тому що моє свідчення про 
Церкву подібне до скарбу,— 
сказала мама.—  Я відчуваю щастя. 
І я хочу ділитися цим з іншими, 
аби і вони також мали радість!”

Сабріна уявила мамине сяюче  
намисто у її скарбничці для 

Скарбничка свідчення
прикрас. “Що ти маєш на увазі під 
словом “скарб”?

“Знаєш, свідчення є дуже 
цінним,— сказала мама.—  Це— дар 
від Небесного Батька, який допо-
магає нам знати, що є істинним”.

“Як ти його здобула?”—  хотіла 
знати Сабріна.

Мама дала Сабріні сяючу чи-
стотою тарілку, яку треба було 
витерти. “Крок з кроком. Коли я 
молюся або читаю Писання, то 
відчуваю мир і тепло всередині. 
Саме так я збільшую скарбничку 
свого свідчення”.

Сабріна повільно кивнула го-
ловою. Чи могла вона здобути 
скарбничку свідчення?
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Який скарб 
збільшується, 
якщо ви ним 

ділитеся?
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 Скарбничка свідчення “Зараз—той час, і сьогодні—той 

день, щоб дізнатися … для себе, 
що євангелія є істинною”.
Старійшина Крейг С. Крістенсен з прези-
дентства сімдесятників, “Я знаю це сам”, 
Ліягона, лист. 2014, с. 52.

В неділю вчителька Початко-
вого товариства Сабріни розпо-
відала історію про Ісуса Христа. 
Сабріна уважно слухала. Сестра 
Лопес сказала, що Ісус запрошував 
усіх малих дітей прийти до Нього. 
Він благословив їх і навчав. Коли 
Сабріна думала про Ісуса, то  
почала відчувати тепло в серці.

Сабріна поспішила знайти маму 
після Початкового товариства. 
“Мамо, а знаєш що?”—  вона розпо-
віла мамі про тепле почуття.

“Чудово!—сказала мама.—   
Це почуття з’являється, коли 
Святий Дух торкається наших 
сердець і дає нам зрозуміти, 
що євангелія— істинна”.

Сабріна усміхнулася мамі. “Саме 
це і сталося! Я відчула щастя”. Свя-
тий Дух був настільки тихим, що 
Сабріна знала, що не помітила б 
його, якби не була благоговійною.

Мама міцно її обняла. “Тепер 
ти здобуваєш свою скарбничку 
свідчення”. Сабріна також обняла 
маму. Вона хотіла розповідати про 
свій скарб усім— так само, як мама! 
Але як вона могла це робити?

Того вечора Сабріна знайшла 
картки з поясненням, як безкош-
товно отримати церковні матері-
али із зображенням Ісуса Христа. 
Вона поклала їх у свій рюкзак.

Наступного дня, коли почалася 
перерва, Сабріна згадала про 
картку. Вона вийняла її і пішла по-
шукати свою подругу Карлу. “Ось, 
Карло, це— для тебе”,— сказала 
Сабріна.

Карла роздивлялася картку. 
Дякую! Мені подобаються зобра-
ження Ісуса”.

Сабріна показала Карлі адресу 
вебсайту на зворотній стороні.  
“Ти можеш дізнатися більше про 
Ісуса Христа тут”.

“А яка це церква?”—  запитала 
Карла.

“Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів,— сказала Сабріна.—  
Я щаслива, коли іду до церкви і 
більше дізнаюся про Ісуса”.

Карла поклала картку в кишеню. 
“Мені треба показати цю картку 
мамі”.

Через кілька тижнів Карла під-
бігла до Сабріни перед початком 

уроків. “Мені треба тобі щось 
сказати!”,— сказала вона.  На її  
обличчі була велика усмішка.

Сабріна відчула радісне хвилю-
вання. Що б це могло бути? Карла 
усміхнулася. “Моя сім’я ходила до 
твоєї церкви! І все було так, як ти 
казала— я відчувала щастя, коли 
була там”.

“Я знаю, що ти відчувала Свя-
того Духа!”—  сказала Сабріна.

“І думаю, що ми скоро будемо 
христитися!”

Сабріна підскочила і обняла 
Карлу. Тепер вони могли ділитися 
своїми скарбничками свідчення 
разом! ◼
Автор живе в Амазонас, Бразилія.
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Коли Нефій зі своєю сім’єю 
подорожував з Єрусалима 

(Старого світу) до обіцяної землі 
(Нового світу), вони несли Пи-
сання. Ті писання називалися пла-
стинами з латуні. У Старому світі 
ці Писання стали складовою Біблії.

У обіцяній землі Нефій запису-
вав те, чого навчав його батько, 
що сталося з його сім’єю, про що 
він дізнався від Небесного Батька 
і про що він дізнався з латунних 
пластин. Усе, що Нефій записував, 
увійшло до Книги Мормона. ◼

Писання зі Старого 
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світу і Нового світу

КНИГА 

МОРМОНА

НОВИЙ СВІТ

Мороній

Мормон

Алма
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ПРОРОКИ В 
РІЗНИХ ЗЕМЛЯХ
Прочитайте ці уривки з Писань і 
поєднайте їх з пророками на карті. 

1.  Вихід 19:20.

2.  2 Царів 20:14.

3.  1 Нефій 2:1–2

4.  1 Нефій 18:22

5.  Мосія 18:7

6.  Слова Мормона 1:9

7.  Мормон 8:1, 4

Відповіді: 1. Мойсей; 2: Ісая; 
3: Легій; 4. Нефій; 5. Алма; 
6. Мормон; 7 Мороній

БІБЛІЯ

СТАРИЙ СВІТ

Мойсей

Нефій

Легій

Ісая

N

E

S

W



Енош молився про те, що його хвилювало. Він молився також про інших людей. Він навіть молився 
про своїх ворогів! Як ви можете бути подібними до Еноша в цьому місяці?

Енош МОЛИВСЯ
Г Е Р О Й  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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□  Завчи напам’ять Eнош 1:4.

□  Напиши у своєму щоденнику про  
випадок, коли Небесний Батько  
відповів на твої молитви.

□  Подивися розділ 11 відеоматеріалів 
до Книги Мормона на сайті scriptures
tories.lds.org.

□  Я зобов’язуюсь …

Я можу молитися!

Е Н О Ш

Під час сімейного відпочинку 
ми відстали від тата і малень-
кого братика. Уже темніло. 
Решта нашої сім’ї не знала, 
що робити. Я сказав, що нам 
слід помолитися. Ми помо-
лилися, а потім почали іти до 

інших магазинів. Ми подивилися на вулицю і по-
бачили тата з маленьким братиком. Я був дуже 
щасливий. Я знав, що Бог любить нас і допоміг 
знайти тата.
Олівер П., 8 років, Сан- Пауло, Бразилія

“Енош молиться”, Аманда Ф., 11 років, шт. Аризона, СШАВиріж, склади і зберігай цю картку 
із зобов’язанням!
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Нефій побудував корабель, аби його сім’я могла потрапити 
до обіцяної землі. Прочитайте більше про їхню подорож 

на сторінках 76–78. На обіцяній землі праведні люди називалися 
нефійцями. Злочестиві люди називалися ламанійцями. У цих розді-
лах ми дізнаємося про брата Нефія—Якова і Якового сина Еноша. 
Шукайте інше завдання для читання у наступному номері! ◼

Подорож кораблем до обіцяної землі

Уривки з Писань на цей місяць
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Ви можете надрукувати більше копій з сайту liahona.lds.org.

Я  М О Ж У  Ч И Т А Т И  К Н И Г У  М О Р М О Н А

1  1 Нефій 17:7–10, 17–18
2  1 Нефій 18:4–12, 20–23
3  1 Нефій 19:1– 6, 18
4  2 Нефій 2:25– 28
5  2 Нефій 5:5– 8, 12–16
6  Кн. Якова 5:3, 58– 62
7  Кн. Якова 7:1– 2, 13– 20
8  Енош 1:4– 8, 15– 17

Після того, як ви прочитаєте уривок з 
Писань, розфарбуйте відповідні, позначені 
цифрами, місця на кораблі!
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Сім’я Нефія  
перетинає океан

О П О В І Д А Н Н Я  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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Але їхня подорож не закінчилася. 
Небесний Батько наказав Нефію 
будувати корабель. Він показав 
Нефію, як корабель має виглядати. 
Він пообіцяв, що кораблем вони 
дістануться до чудової нової землі.

Сім’я Нефія подорожувала пустинею вісім років. Нарешті вони прибули 
у прекрасне місце. Воно було поблизу моря, і там було багато плодів та 
меду для споживання. Усі були такі раді!
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Коли корабель було завершено, сім’я Нефія 
розпочала свою подорож океаном. Одного дня 

Ламан і Лемуїл розсердилися на Нефія і 
зв’язали його мотузками. Почався великий 

шторм і корабель почало відносити 
до берега. Брати покаялися, а 

Нефій безпечно скерував 
корабель у потрібному 

напрямку.

Спочатку Нефій зробив інструменти. 
Потім він почав будувати. Брати 
Нефія, Ламан і Лемуїл, скаржилися. 
Вони не вірили, що він зможе 
побудувати 
корабель.

Нефій знав, 
що їхня сім’я 
могла довіряти 
Небесному 
Батькові.



78 Л і я г о н а

Нарешті уся сім’я Нефія досягла берегів нової 
землі. Нефій і його сім’я зраділи, бо вони знали, 
що їх вів Небесний Батько. 

Небесний Батько завжди виконує  
Свої обіцяння! ◼
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Наші сім’ї 
особливі
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Оскільки нам постійно навʼязують 
мирське визначення успіху і 

величі, то зрозуміло, що ми можемо 
порівнювати між тим, якими є ми, і 
тим, якими є інші— або якими вони 
здаються,— а також між тим, що 
маємо ми, і тим, що мають інші. … 
Ми часто дозволяємо несправед-
ливим і неналежним порівнянням 
зруйнувати наше щастя, коли вони 
змушують нас почувати себе нере-
алізованими, некомпетентними або 
неуспішними. Іноді ці почуття заво-
дять нас в оману, і ми концентрує-
мося на своїх невдачах, ігноруючи 
ті аспекти нашого життя, які можуть 
містити в собі елементи справжньої 
величі. …

… Безсумнівно, вони включають 
те, що треба зробити, аби бути 
хорошим батьком чи хорошою 
матір’ю, але, якщо узагальнити, це 
також означає тисячі маленьких 
справ і завдань у служінні та жер-
твуванні, які означають віддавати 
або втрачати своє життя заради Го-
спода. Це також набуття знань про 
нашого Небесного Батька та Його 
євангелію. Це також приведення 

інших до віри й товариства в Його 
царстві. Зазвичай у світі нічому з 
цього не приділяється увага і не 
віддається шана. …

Нам не треба добре вдивлятися, 
щоб побачити непомічених і забу-
тих героїв повсякденного життя. 
Я говорю про тих, кого знаємо і 
я, і ви, хто спокійно і послідовно 
робить те, що повинен робити. 
Я говорю про тих, хто є завжди 
поряд і завжди готовий допомогти. 
Я маю на увазі незвичайну до-
блесть матері, яка година за годи-
ною, вдень і вночі, залишається 
з хворою дитиною й турбується 
про неї, чи інваліда, хто без скарг 
долає перешкоди і страждання. Я 
маю на увазі тих, хто завжди гото-
вий добровільно здати кров. … Я 
думаю про тих, хто, можливо, не 

СПРАВЖНЯ 
ВЕЛИЧ
Нам не треба добре вдивлятися, щоб 
побачити непомічених і забутих героїв 
повсякденного життя.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

має власних дітей, але є “матерями” 
для дітей в усьому світі. Я кажу про 
тих, хто завжди готовий любити 
і виховувати.

Я також кажу про вчителів, медсе-
стер, фермерів та інших, хто робить 
добрі справи у світі, хто навчає, 
годує і одягає, але хто, крім цього, 
виконує Господню роботу—про 
тих, хто надихає і любить. Я маю на 
увазі тих, хто є чесними, добрими 
і старанними у своїх повсякденних 
справах, але також є слугами Учи-
теля та пастирями Його овець. …

Тих, хто виконує звичайну ро-
боту у світі, але не знає про цінність 
своїх досягнень; тих, хто є робо-
чими кіньми у цій Церкві, хто про-
довжує роботу Господа багатьма 
непомітними, але важливими спосо-
бами; тих, хто є сіллю землі і силою 
світу та основою кожного народу— 
вам ми просто висловлюємо своє 
захоплення. Якщо ви витерпите до 
кінця і якщо ви доблесні у свідченні 
про Ісуса, то ви досягнете справж-
ньої величі й будете жити в присут-
ності нашого Небесного Батька. ◼
З “True Greatness”, Ensign, May 1982, 19- 20.

Президент  
Говард В. Хантер 
(1907–1995)
Чотирнадцятий  
Президент Церкви



НАТХНЕННІ ДУМКИ

“Ніхто з нас не укладає шлюб з досконалістю; ми укладаємо шлюб з потенціалом. Гарний шлюб включає в себе 
не лише те, чого я хочу, але також і те, яким вона—та, що буде моєю супутницею,—хоче і потребує, щоб я був”.

Старійшина Роберт Д. Хейлз, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Боротися з викликами сьогоднішнього світу”, Ліягона, лист. 2015, 46.

Яким ми вбачаємо свого супутника життя?



Також читайте у цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

Чого Книга Мормона  
може навчити нас про  щастя?
Ми всі хочемо бути щасливими.  
Ці сім принципів з Книги Мормона  
показують, як цього досягнути.

с. 44

ВАШЕ МАЙБУТНЄ  
Дивовижне за задумом

Історії з реального життя, які показують, яким  
чином ви можете зробити своє майбутнє 
настільки дивовижним, наскільки вам цього 
хочеться, працюючи над цим зараз.

с. 56

Скарбничка 
свідчення

Мама Сабріни сказала їй, що свідчення 
подібне до скарбу. Чи могла Сабріна 
знайти також і свій скарб?

с. 70
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