
Ц Е Р К В А  І С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т И Х  О С Т А Н Н І Х  Д Н І В  •  Ж О В Т Е Н Ь  2 0 1 6

Чотири способи 
відчути радість 
навчання, с. 10
Самогубство: 
відчайдушний мовчазний 
крик про допомогу, с. 18
Урок сімейної історії 
від Легія, с. 26
Антидот хтивості, с. 30
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НА ОБКЛАДИНЦІ
Перша сторінка обкладинки: фотографія 
Леслі Нільссона. Друга сторінка обкладинки: 
фотографія jamievanbuskirk/GettyImages 
Третя сторінка обкладинки: фотокомпози-
ція Райяна Мак- Вея і Крістофера Елвелла/
Thinkstock.

36 Служити по другім  
боці Йордану
Р. Вел Джонсон і Рейчел Коулман
Одна літня місіонерська 
подружня пара, яка служила 
гуманітарну місію, вплину-
ла на життя тисяч людей, 
служачи там, де їх потребував 
Господь.

РУБРИКИ
8 Служіння в Церкві:  

Мої сповнені служіння неділі
Джеффрі А. Хогг

9 Роздуми: Остання вечеря 
Мелви
Шеріл Гарвард Уілкокс

10 Навчати, як навчав Спаситель: 
Радість навчання
Тед Р. Каллістер

40 Голоси святих останніх днів

44 Наші домівки, наші сім’ї:  
Піст і молитва за Емму
Сесіль Норрунг

80 До нових зустрічей: Боже-
ственна геніальність Господ-
ньої Церкви
Президент Гордон Б. Хінклі

Ліягона, жовтень 2016 р.

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого Прези-

дентства: Благословення 
послуху
Президент Томас С. Монсон

7 Послання візитного вчите-
лювання: Сім’ю встановлено 
Богом

СТАТТІ
16 Маленькі діти і причастя

Аарон Л. Вест
Приймаючи причастя, малень-
кі діти можуть готуватися до 
укладання завітів.

18 Зрозуміти, що таке самогуб-
ство: тривожні ознаки та запо-
біжні заходи
Кенічі Шімокава
Дізнайтеся, як навчитися 
запобігати самогубству та 
допомагати членам сім’ї 
самогубця.

24 Пророчі слова в  
несподіваному місці
Колетт Ліндал
Кілька журналів Ліягона, 
залишених у квартирі, зміни-
ли життя одного чоловіка, 
привівши його до євангелії.

26 Сімейна історія: спокій, 
захист і обіцяння
Старійшина Бредлі Д. Фостер
Збираючи записи про сімейну 
історію та приносячи імена 
наших предків до храму ми 
разом зі своїми нащадками 
будемо мати благословення.

30 Любов чи хтивість
Джошуа Дж. Перкі
Що є протиотрутоюхтиво-
сті, бажанню володіти реча-
ми у спосіб, що суперечить 
Божій волі?

4
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46 Справжнє покоління нового 
тисячоліття
Президент Рассел М. Нельсон
Чотири поради, як бути 
справжнім представ-
ником покоління нового 
тисячоліття.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

54 Диво середнього вогню
Девід A. Едвардс
Як терпіння допомагає вам зро-
бити чудові бутерброди з сиром 
на грилі й також стати біль-
ше подібними до Ісуса Христа?

57 Плакат: Уяви, що тебе  
відбудували

58 Сила вистояти
Джессіка Тернер, у переказі 
Лінн Крандалл
Виконання простих речей, що 
зміцнювали мою віру, допомог-
ло мені зцілитися й рухатися 
вперед після автомобільної 
аварії.

61 Відповіді церковних  
провідників: Як зробити  
Христа центром нашого життя
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон

62 Рецепт навчання
Розмарі Текерей
Виконуйте ці чотири кроки, 
аби слово Бога стало приємні-
стю для вашої душі.

64 Запитання і відповіді
Дехто каже, що, аби зміцни-
тися, мені потрібно мати 
друзів, які не поділяють моїх 
норм. Це правда?

М О Л О Д І

66 На рибалці
Джулія Вентура
Гайден переживав, що його 
менший брат розлякає всю 
рибу. Але він ще більше пере-
живав, коли його менший 
брат загубився.

68 Відповіді від апостола: Як 
я можу допомагати в тому, 
щоб перетворити свій дім 
на спокійне місце?
Старійшина Гарі Е. Стівенсон

69 Наша сторінка

70 Діти, які високо тримають 
голову: Історія про Історію
Джілл Хокінг
Історія і її сім’я були єдиними 
членами Церкви в Туркменіста-
ні! Дізнайтеся, як їй вдавалося 
високо тримати голову.

72 Уроки від мами
Старійшина Жаіро Массагарді
Старійшина Массагарді нав-
чився чесності від своєї мами. 
Чого ви навчилися завдяки 
своїм батькам?

74 Герої з Книги Мормона:  
Жіночі персонажі в Книзі 
Мормона

76 Оповідання з Книги Мормона: 
Подорож кораблем до обіця-
ної землі

79 Розмальовка: Музика  
приносить мені радість

Д І Т Я М

Чи зможете ви 
в цьому номері 
знайти захо-
вану Ліягону? 
Підказка: Чи 

ростуть у 
ваших сусідів 
фрукти на 

деревах?
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Ідеї для домашнього сімейного вечора

БІЛЬШ ДОКЛАДНО В ОН- ЛАЙНІ
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті  
languages. lds. org. Відвідайте сайт facebook.com/liahona.magazine (доступний 
англійською, іспанською та португальською), щоб знайти натхненні послання, ідеї для 
домашніх сімейних вечорів та статті, якими ви можете поділитися з друзями та сімʼєю.

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.

Божественна  
сутність, 46

Вивчення Писань, 43, 62
Викладання, 16, 72
Випробування, 18, 44, 58
Відвага, 74
Віра, 46, 58, 74, 76
Гуманітарне  

служіння, 36
Десятина, 72
Дива, 44
Діти, 16, 42
Друзі, 64
Заповіді, 4
Ісус Христос, 4, 61, 76

Книга Мормона, 26, 43, 
74, 76

Любов, 30, 41
Милість, 40
Мир, 58, 68
Місіонерська робота, 

24, 36
Молитва, 44, 66
Музика, 79
Надія, 58
Норми, 64
Особисте одкровення, 46
Піст, 44
Покликання, 8
Послух, 4, 30, 46

Причастя, 9, 16
Пророки, 46, 80
Самогубство, 18
Свідчення, 74
Святий Дух, 70
Сімейна історія, 26, 42
Сім’я, 7, 26, 44, 66, 68, 70
Слідувати за  

пророком, 46
Служіння, 41, 58
Суботній день, 8, 42
Терпіння, 54
Храм, 69
Хтивість, 30
Чесність, 72

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

“Маленькі діти і причастя” с. 16: Після 
прочитання статті ви, як батьки, можете 
обговорити способи, у які будете навчати 
своїх малих дітей важливості причастя і 
завітів, які вони одного дня укладуть під 
час хрищення. Ви можете використову-
вати причасні молитви (що містяться в 
Ученні і Завітах 20:77, 79), аби навчати 
про обіцяння, що ми їх даємо під час 
хрищення, та про те, як причастя, яке 
ми приймаємо в неділю, допомагає нам 
поновлювати ті завіти. Ви також можете 
мати власні ідеї щодо того, як допома-
гати малим дітям зосереджуватися на 
Спасителі під час причастя, наприклад: 

зробити просту книгу малюнків, де є 
багато зображень Спасителя.

“Рецепт навчання”, с. 62: Якщо у вас 
є старші діти, які самостійно вивчають 
Писання, ви можете прочитати з ними 
цю статтю й запропонувати скористатися 
ідеями з цієї статті. Ви можете попросити 
кожного члена сім’ї створити особистий 
щоденник для вивчення і поставити за 
мету регулярно робити в ньому записи. 
Члени сім’ї можуть виявити бажання 
поділитися думками і враженнями з 
щоденника під час майбутніх домашніх 
сімейних вечорів.
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“Найбільший урок, який ми можемо засвоїти у 
земному житті,—навчав Президент Томас С. 
Монсон,—це коли Бог говорить, а ми слухає-

мося, то завжди будемо праві” 1.
Ми також будемо мати благословення. Як сказав 

Президент Томас С. Монсон під час останньої генераль-
ної конференції: “Коли ми виконуємо заповіді, то наше 
життя буде щасливішим, більш наповненим і менш 
складним. Нам буде легше справлятися зі своїми труд-
нощами й проблемами, і ми отримаємо [Богом] обіцяні 
благословення” 2.

У наступних уривках з учень Президента Монсона, 
з якими він звертався як Президент Церкви, він нага-
дує нам, що заповіді—це найпевніший дороговказ до 
щастя і миру.

Настанови для подорожі
“Божі заповіді дано не для того, щоб заважати нам чи 

бути перешкодою нашому щастю. Зовсім навпаки. Той, 
Хто створив нас і Хто любить досконалою любов’ю, 
знає, як нам потрібно жити, щоб отримати найбільше 
щастя, яке тільки можливе. Він дав нам основні принци-
пи, які, за умови їх дотримання, будуть безпечно спря-
мовувати нас в цій подорожі земним життям, яка часто 
буває небезпечною. Ми пам’ятаємо слова відомого 
гімну: “Вірність завітам, вірність завітам дає нам безпе-
ку, приносить нам мир” [див. “Вірність завітам”, Гімни, 
№188]” 3.

Сила і знання
“Послух є визначальною ознакою пророків; він забез-

печував їм силу і знання упродовж віків. Важливо, щоб і 
ми також зрозуміли, що нам доступне це джерело сили 
і знання. Воно є вільно доступним для кожного з нас у 
цей час, якщо ми виконуємо Божі заповіді. …

Знання, яке ми шукаємо, відповіді, яких ми прагнемо, 
і сила, якої бажаємо сьогодні для подолання випробу-
вань складного мінливого світу, можуть бути нашими, 
якщо ми з готовністю виконуємо Господні заповіді” 4.

Оберіть послух
“Характерною рисою нашого часу є вседозволеність. 

В журналах і по телебаченню можна побачити, як зірки 
екрану, видатні спортсмени—ті, кого схильна наслідува-
ти молодь,—зневажають закони Бога і хизуються уча-
стю в грішних справах, вдаючи, що це не зашкодить. Не 
вірте цьому. Настане час розплати, а саме час підбиття 
рахунку. Для кожної Попелюшки настає її північ—це 
станеться якщо не в цьому житті, тоді у прийдешньо-
му. Судний день спіткає усіх. … Я благаю, щоб вашим 
вибором була слухняність” 5.

Радість і мир
“Іноді вам може здаватися: ті, хто там, у світі, мають 

більше радощів, ніж ми. Дехто з вас може відчувати, 
що норми поведінки, яких ми неухильно дотримуємося 
в Церкві, обмежують вас. Однак, мої брати і сестри, я 

Президент 
Томас С. 
Монсон

БЛАГОСЛОВЕННЯ  
ПОСЛУХУ

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 Монсон навчає нас про велику кількість 
благословень, які ми можемо отримати, якщо 

будемо слухняні; серед них—сила, знання, радість 
і мир. Ви можете запитати у тих, кого навчаєте, 
які благословення вони отримували за виконання 

заповідей. Ви можете заохочувати їх і далі думати про 
свої благословення та записувати свої думки й досвід у 
щоденник. Ви можете також запрошувати їх виявляти 
вдячність Богові за свої благословення, продовжуючи 
бути слухняними.

заявляю вам: не існує нічого, що 
може принести більше радості у 
наше життя або більше миру в нашу 
душу, ніж Дух, Який може прийти 
до нас, якщо ми йдемо за Спасите-
лем і виконуємо заповіді” 6.

Ходіть у праведності
“Я свідчу, що нам обіцяно 

незліченну кількість неймовірних 

благословень. І хоча можуть збира-
тися грозові хмари, і дощі проли-
ватимуться на нас, знання євангелії 
та любов до Небесного Батька і до 
нашого Спасителя будуть втішенням 
і підтримкою та принесуть радість 
нашим серцям, якщо ми будемо 
ходити в праведності й дотримува-
тися заповідей”. Ніщо у цьому світі 
не здолає нас” 7.

Іти за Спасителем
“Хто був той Страдник, знайомий 

з хворобами? Хто цей Цар слави, 
цей Господь Саваот? Він—наш 
Господар. Він—наш Спаситель. 
Він—Син Божий. Він—Творець 
нашого спасіння. Він кличе: “Іди 
за Мною!” Він каже: “Іди,—і роби 
так і ти!”. Він благає: “Мої заповіді 
зберігайте!”.

Ходімо за Ним! Наслідуймо Його 
приклад! Виконуймо Його слово! 
Так ми принесемо Йому небесний 
дар вдячності” 8. ◼
ПОСИЛАННЯ:
 1. Президент Томас С. Монсон, “Вони вказа-

ли шлях”, Ліягона, жовт. 2007, с. 5.
 2. “Виконуйте заповіді”, Ліягона, лист. 2015, 

с. 83.
 3. “Виконуйте заповіді”, с. 83.
 4. “Послух приносить благословення”,  

Ліягона, трав. 2013, сс. 90, 92.
 5. “Вірити, слухатися і витерпіти”, Ліягона, 

трав. 2012, с. 129.
 6. “Стійте на святих місцях”, Ліягона, 

лист. 2011, с. 83.
 7. “Будьте в доброму гуморі”, Ліягона, 

трав. 2009, с. 92.
 8. “Радість подорожі”, Ліягона, лист. 2008, 

с. 88.
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Вибирай правду

Коли ми вибираємо правду, це наближає нас 
до Небесного Батька та Ісуса Христа. Це також 

допомагає нам бути щасливими й перебувати у без-
пеці. Обведіть кружечком, як ви можете вибирати 
правду.

Пожежа і уроки послуху

Президент Томас С. Монсон одного разу розповів про 
випадок, який допоміг йому навчитися послуху. Коли 

йому було вісім років, його сім’я відпочивала в літньому 
будиночку в горах. Разом з другом він вирішив розчистити 
від трави невеличке місце, щоб розвести багаття. Вони 
намагалися виривати траву руками, висмикуючи її з усіх 
сил, але в руках залишалися лише жмутки трави. Прези-
дент Монсон розповідав: “І тоді у мій восьмирічний розум 
прийшло, як я вважав, ідеальне рішення. Я сказав Денні: 
“Все, що нам треба—це підпалити траву. Ми просто випа-
лимо коло в бур’янах!”

І хоча він знав, що йому не дозволяли користуватися сір-
никами, він побіг до будиночка, щоб узяти їх, а потім разом 
з Денні вони запалили невеличкий вогонь на тій порослій 

ДЛЯ МОЛОДІ

ДІТЯМ

травою ділянці. Вони сподівалися, що вогонь загасне сам, 
але натомість він перетворився на велику й небезпечну 
пожежу. Разом з Денні вони побігли по допомогу, і невдов-
зі прибігли дорослі, щоб загасити полум’я перш, ніж воно 
дістанеться до дерев.

Президент Монсон продовжував: “Того дня ми з  
Денні засвоїли кілька важких, але важливих уроків— 
і не найменший з них стосувався важливості послуху”. 
(Див. “Послух приносить благословення”, Ліягона, 
трав. 2013, сс. 89–90.

Чи доводилося вам, як і Президенту Монсону, засвоюва-
ти урок послуху через нелегкий досвід? Які цілі ви можете 
поставити, щоб завдяки послуху ви почували себе в безпеці 
у майбутньому?

Служити іншим 
людям

Ходити до 
церкви

Читати Писання

Грати в 
хороші ігри

Сваритися зі своїми  
братами та сестрами

Списувати в школі
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Сім’ю  
встановлено 
Богом
“Слова[пісні Початкового 

товариства] “Сім’ю створив 
Господь” … нагадують нам про 
чисте вчення,—сказала Керол М. 
Стівенс, перший радник у гене-
ральному президентстві Товариства 
допомоги.— Ми дізнаємося не тіль-
ки про те, що сім’я є від Бога, але й 
про те, що кожна з нас є частинкою 
Божої сім’ї. …

… План Батька для Його дітей є 
планом любові. Він полягає в тому, 
щоб об’єднати Його дітей—Його 
сім’ю—з Ним” 1.

Старійшина Л. Том Перрі (1922– 
2015), з Кворуму Дванадцятьох  
Апостолів, сказав: “Ми також віри-
мо, що міцні традиційні сім’ї не 
лише основний елемент стабільно-
го суспільства, стабільної економіки 
і стабільної культури цінностей—
але що вони також є основними 
елементами вічності і царства й 
управління Бога.

Ми віримо, що організація небес 

і управління ними будуть побу-
довані навколо сімей та сімей з 
родичами” 2.

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

Додаткові уривки з Писань
Учення і Завіти 2:1–3; 132:19

З молитвою вивчіть цей матеріал і прагніть натхнення, щоб знати, чим поділити-
ся. Як розуміння документа “Сім’я: Проголошення світові” збільшує вашу віру в Бога і 
благословляє тих, про кого ви дбаєте як візитні вчительки? Більш докладна інформа-
ція міститься на сайті reliefsociety. lds. org.

Учення про сім’ю
Сестра Джулі Б. Бек, колишній 

генеральний президент Това-
риства допомоги, навчала, що 
теологія стосовно сім’ї основу-
ється на Сотворінні, Падінні та 
Спокуті Ісуса Христа:

“Завдяки Сотворінню землі 
з’явилося місце, де могли б 
жити сім’ї. Бог створив чоловіка 
та жінку—дві невід’ємні поло-
винки сім’ї. Згідно з планом 
Небесного Батька Адама і Єву 
було запечатано, і вони утвори-
ли вічну сім’ю.

… Завдяки Падінню вони 
змогли мати синів і дочок.

[Христова] Спокута дає сім’ї 
можливість бути запечатаною 
навіки. Завдяки Спокуті сім’ї 
можуть вічно розвиватися й 
удосконалюватися. План щастя, 
який також називають планом 
спасіння, був планом, створеним 
для сімей. …

… Таким було вчення  
Христа. … Без сім’ї немає плану; 
немає причини для смертного 
життя” 4.

Поміркуйте над цим
Чому сім’я є найважливішою 
організаційною одиницею в 
часі та вічності?

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. Керол М. Стівенс, “Сімʼю створив 

Господь”, Ліягона, трав. 2015, сс. 11, 13.
 2. Л. Том Перрі, “Чому шлюб і сімʼя мають 

значення—в усьому світі”, Ліягона, 
трав. 2015, с. 41.

 3. Бонні Оскарсон, “Захисниці Проголошен-
ня про сімʼю”, Ліягона, трав. 2015, с. 15.

 4. Джулі Б. Бек, “Викладання вчення про 
сім’ю”, Ліягона, бер. 2011, сс. 32–37.

Віра, сім’я, 
допомога
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Недільний ранок. Переді мною 
12- годинний розклад: збори, 

співбесіди, конфірмації та висвячен-
ня. Я почну в одному центрі колу, 
а закінчу в іншому домі зборів на 
протилежному кінці міста—і все це 
в дуже спекотний день.

Я з радістю чекаю на кожні збо-
ри, кожну співбесіду та кожне висвя-
чення. Але вчора, думаючи про таку 
свою зайнятість, я піддався жалості 
до себе, аж поки не відкрив Авто-
біографію Парлі П. Пратта і не 
почав читати з того місця, де зупи-
нився раніше. Старійшина Пратт 
був ув’язнений разом з Джозефом 
і Гайрумом Смітами та іншими під 
час важкого періоду в Міссурі. Після 
того як братів перевезли в Індепен-
денс, їх закрили в готелі, де вони 
спали на підлозі, маючи замість 
подушки дерев’яну колоду. 

Одного холодного сніжного ран-
ку старійшина Пратт встав і, будучи 
ніким не помічений, втік з того готе-
лю. Він вирушив на схід, пройшов-
ши через усе містечко й прилеглі 
поля. Подолавши приблизно півто-
ра кілометра, старійшина Пратт 
зайшов у ліс. Снігопад замітав 
його сліди, а дерева ховали від 
сторонніх очей.

Він обдумував своє нелегке 
становище. Якщо він продов-
жить іти далі на схід, то втече 
до іншого штату, звідки він 

зможе послати за своєю сім’єю. 
Повернення до готелю означало 
ув’язнення і звинувачення в тяжких 
злочинах. Хоча старійшина Пратт 
відчував спокусу втекти, він також 
подумав про “шквал неприємностей, 
а може і смерть”, які обрушаться на 
інших в’язнів, якщо він піде далі.

У цій нелегкій ситуації йому на 
думку раптом спав уривок з Писань: 
“Бо хто хоче життя своє зберегти, 
той погубить його, а хто згубить 
життя своє ради Мене та Євангелії, 
той його збереже” (див. Maрк 8:35; 
УЗ 98:13).

Старійшина Пратт повернувся 
до готелю. Він пробув у важкому 

МОЇ СПОВНЕНІ СЛУЖІННЯ НЕДІЛІ
Джеффрі А. Хогг

С Л У Ж І Н Н Я  В  Ц Е Р К В І

Мої неділі напружені, але я вдячний, що можу служити, не маючи тих труднощів, 
які поставали перед першими провідниками Церкви, наприклад, Парлі П. Праттом.

ув’язненні ще кілька місяців—без 
сім’ї, товаришування святих і не 
маючи змоги служити у своєму апо-
стольському служінні 1.

Закривши книгу, я подумав 
про складні обставини перших 
святих—деякі з них були моїми пред-
ками. Завдяки їхньому свідченню про 
євангелію та їхній вірі в Ісуса Христа 
вони вистояли в тих жорстоких пере-
слідуваннях. Завдяки їхній стійкості 
я можу сьогодні служити й вільно 
поклонятися, маючи віру й свідчення, 
які зв’язують мене з ними.

Коли я готуюся до цього Субот-
нього дня, моя сім’я в безпеці радісно 
чекає на день поклоніння в зручному 
домі зборів. Товаришування святих 
зробить наш день яскравим. Ми 
разом з ними будемо радіти здійснен-
ню конфірмацій та висвячень, вико-
нанню обов’язків та зміцненню віри. 
Ми приймемо причастя, згадуючи 
про нашого Спасителя і Його викупи-
тельну жертву. А сьогодні ввечері ми 
зберемося в нашому домі, щоб почи-
тати разом Книгу Мормона і помо-
литися перед тим, як ляжемо спати, 
поклавши голови на м’які подушки.

Мої неділі завжди завантажені. Це 
є для мене благословенням, за яке я 
вдячний. ◼
Автор живе в шт. Каліфорнія, США.
ПОСИЛАННЯ:
 1. Див. Parley P. Pratt, Autobiography of 

Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 
194–97. ІЛ
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Моя мама дожила до 92 років 
і нещодавно померла. Вона 

була в лікарні, коли лікарі прийня-
ли рішення, що вже неможливо 
нічого зробити, крім як створити 
їй зручні умови до того, як вона 
помре.

Коли ми готувалися, щоб забра-
ти її додому, в палату зайшли двоє 
братів з місцевого приходу і запи-
тали мене, чи не хоче моя мама 
причастися. Спочатку я сказала: 
“Ні, дякую”. Мама майже не мог-
ла ковтати. Потім я сказала: “Хоча 
зачекайте, я у неї запитаю”. Я нахи-
лилася якомога ближче до її вуха 
і сказала: “Тут є два носії священ-
ства. Ти спробуєш прийняти прича-
стя?” Слабким однак чітким голосом 
вона відповіла: “Так”.

Після благословення я взяла шма-
точок хліба з таці, відламала крих-
точку і обережно поклала до її рота. 
Вона певний час жувала, і я тихо 
вибачилася перед чоловіками за 
те, що їм доводиться чекати. Вони 
запевнили мене, що все гаразд. Піс-
ля другої молитви я взяла маленьку 
пластикову скляночку з водою і 
піднесла до її губ. Вона трошки 

відпила, але я була здивована, як 
добре вона її проковтнула.

Я подякувала братам, і вони 
вийшли з палати. Приблизно через 
годину мама тихо пішла з життя.

У наступні дні я зрозуміла, який 
священний момент мені було 
дано розділити зі своєю мамою. 
Останнє, що вона зробила в цьому 
житті— прийняла причастя. Остан-
нє слово, вимовлене нею, було 
“так” на запрошення причаститися, 
“так” на можливість принести в 

ОСТАННЯ ВЕЧЕРЯ МЕЛВИ
Шеріл Гарвард Уілкокс

Р О З Д У М И

“Спробуєш прийняти причастя?”—запитала я у своєї мами, яка вже була при смерті.

жертву “скрушене серце і упоко-
рений дух” (3 Нефій 9:20), “так” на 
запрошення взяти на себе ім’я Ісуса 
Христа і обіцяння завжди пам’ята-
ти Його, “так” на отримання Його 
Духа. Останнім, до чого доторкали-
ся її вуста, були символи причастя.

Як чудово мала смакувати її 
остання вечеря! Хоча мама була 
надто слабкою, щоб говорити, та 
якою бадьорою в Христі вона мала 
себе почувати! Настільки вдячною 
вона мала відчувати себе за Його 
викупительну і уможливлюючу 
силу, яка провела її крізь ті останні 
хвилини земної подорожі і запро-
понувала їй надію на вічне життя.

Кожного тижня, коли ми при-
ймаємо причастя, будьмо вдячни-
ми за можливість, яку ми маємо, 
поновлювати свої завіти і відчувати 
прощення і благодать, намагаючись 
ставати більш подібними до нашого 
Батька Небесного і Його Сина Ісуса 
Христа. Тоді хліб і вода можуть ста-
ти для нас, так само, як це було для 
моєї мами, “солодшим[и] над усе 
солодке, … і чистішим[и] над усе 
чисте” (Aлма 32:42). ◼
Автор живе в штаті Юта, США.ІЛ
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В одній історії розповідається про чоловіка, про якого все 
місто знало, що він нероба. Він не хотів працювати, не хотів 
шукати роботу. Він просто жив за рахунок інших людей. 

Зрештою городяни вирішили, що з них досить. Вони прийняли 
рішення вивезти його за околицю і прогнати. Коли один з городян 
їхав разом з ним на возі до околиці міста, їздового огорнула хвиля 
співчуття до того чоловіка. Може дати цьому бідолашному ще один 
шанс? Тож він запитав: “Хочеш, я дам тобі бушель кукурудзи, щоб 
ти міг розпочати нове життя?”

Той бідолага сказав у відповідь: “А вона вже лущена?” 1

Вчителі та учні: однакова відповідальність  
брати активну участь

Іноді люди хочуть розуміти Писання, не докладаючи до цього 
жодних зусиль—вони хочуть, щоб їм пояснили Писання ще до 
того, як вони їх прочитають. Вони хочуть отримувати євангелію у 
вигляді ланцюжка цікавих цитат або відеофрагментів. Вони хочуть, 
щоб вчитель недільної школи був готовий і розжовував їм урок, 
при цьому не очікуючи від них ні підготовки, ні участі.

На відміну від цього Спаситель якось запропонував своїм слуха-
чам піти додому, бо вони не могли зрозуміти Його слів. Він наказав 
їм молитися, розмірковувати і “підготувати свій розум до завтра”, 
коли Він “прийд[е] до [них] знову” (див. 3 Нефій 17:2–3).

Урок полягав ось у чому: не лише вчитель має приходити  
підготовленим, але і учень також. Так само як учитель має  
відповідальність навчати Духом, так само і учень має відпо-
відальність навчатися через Духа (див. УЗ 50:13–21).

Тед Р. Каллістер
Генеральний  
президент  
Недільної школи

Якщо ми навчатиме-
мося з більшим запов-
зяттям, то будемо 
відчувати божествен-
ну радість від вивчен-
ня євангелії Ісуса 
Христа та живучи 
за нею.

ВІД  
Радість  

навчання

Н А В Ч А Т И ,  Я К 
Н А В Ч А В   С П А С И Т Е Л Ь
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У Книзі Мормона написано: “Про-
повідник не був кращим за слухача, 
і також учитель не був ні в чому 
кращим за учня; і таким чином 
вони всі були рівні” (Aлма 1:26; кур-
сив додано).

Далі подано кілька ідей стосовно 
того, що ми можемо робити, аби 
відчувати радість, яка приходить, 
коли ми виконуємо свою частину 
під час вивчення євангелії Ісуса 
Христа та живучи за нею.

Навчання вдома
Вивчайте Писання

Вивчення євангелії—це особи-
ста відповідальність кожного члена 
Церкви, ми не можемо передати 
цей обовʼязок. Це навчання пере-
важно відбувається шляхом регуляр-
ного вивчення Писань. Президент 
Гарольд Б. Лі (1899–1973) заявив: 
“Якщо ми не читаємо Писання 
щодня, наше свідчення слабшає” 2. 
Апостол Павло зазначав, що юдеї у 
Вереї “були шляхетніші за солунян, 
і слова прийняли з повним запалом”, 
а потім він пояснив причину такої 
сприйнятливості: “[Вони] Писання 
досліджували день-у-день” (Дії 
17:11; курсив додано).

Щоденне вивчення Писань—це 
важлива складова нашої духовності. 
Нічим неможливо повною мірою 
замінити відсутність цієї складової 
у нашому повсякденному житті. 
З цієї причини вивченню Писань 
має відводитися спеціально 
призначений час, а не 
залишковий час.

Хтось може сказати: “Але у мене 
немає часу на щоденне вивчення 
Писань, бо я маю так багато інших 
обов’язків у житті”. Цю заяву можна 
проілюструвати історією про двох 
лісорубів, які вирішили влашту-
вати змагання, хто більше дерев 
зрубає за день. Змагання почалося 
на світанку. У кінці кожної години 
менший на зріст чоловік заглиблю-
вався в ліс приблизно на 10 хвилин. 
Кожного разу, коли він так робив, 
його суперник посміхався і кивав 
головою, впевнений, що він вири-
вається вперед. Сильніший чоловік 
нікуди не відходив від робочого 
місця, ніколи не припиняв рубати, 
ніколи не брав перерви.

Коли день закінчився, більший 
на зріст чоловік був здивований, 
коли дізнався, що його суперник, 
який вочевидь змарнував так бага-
то часу, зрубав набагато більше 
дерев. “Як тобі це вдалося, незва-
жаючи на таку кількість перерв?”—
запитав він. 

Переможець відповів: “О, я 
гострив свою сокиру”.

Кожного разу, коли ми вивчаємо 
Писання, ми гостримо свою духов-
ну сокиру. І дивовижно те, що коли 
ми так робимо, ми здатні мудріше 
використовувати решту свого часу.
Готуйтеся заздалегідь

Дослідження показали, що лише 
невелика частина членів Церкви 
заздалегідь читає уривки з Писань, 

які будуть обговорюватися 
на уроках Неділь-

ної школи. ВИВЧАЙТЕ

Писання до уроку

ГОТУЙТЕСЯ
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Кожний з нас може змінити цю ситуацію. Ми можемо 
взяти відповідальність за свою частину в навчальному 
процесі, якщо будемо приходити в клас краще підго-
товленими, прочитаємо уривки з Писань і будемо гото-
ві ділитися думками. Наша підготовка може бути тим 
духовним даром, який ми дамо всім присутнім у класі.

Навчання у класі
Участь в уроці

Заповідь відкривати уста (див. УЗ 60:2–3) стосується 
не лише місіонерської роботи, але і навчання у класі. 
Коли ми беремо участь, то запрошуємо Духа, Який 
потім може нести свідчення про істинність наших 
зауважень і просвітляти наш розум натхненними думка-
ми в майбутньому. Крім того, наша участь може нади-
хати іншу людину на отримання думок, спонукаючи її 

зробити свій внесок в урок.
 Таким чином 
ми виконуємо 

навчальний принцип, викладений Господом: “Нехай 
усі говорять по черзі, і нехай усі слухають його 
висловлювання, щоб коли всі висловляться, усі могли 
бути наставленими всіма” (УЗ 88:122; курсив дода-
но). Іноді нелегко брати участь в уроці; для цього 
потрібно виходити із зони комфорту. Але якщо ви 
так зробите, це сприятиме зростанню всіх присутніх 
на уроці.
Записуйте враження

Певний час я приходив до церкви з картками для 
нотаток і прагнув здобути розуміння доктрини або 
духовні враження, які міг би записати. Я чесно можу 
сказати, що зібрав щедрий врожай. Такий підхід змінив 
моє бачення перспективи; я став більш зосередженим у 
навчанні й навчався швидше; я з більшим нетерпінням 
чекав, коли знову піду до церкви.

Чому так важливо записувати духовний досвід, який 
ми отримуємо в церкві або будь- де? Уявіть на мить, що 
мати розмовляє з сином- підлітком, і в якийсь момент 
він каже: “Мамо, це дійсно хороша порада”. Потім 
він бере записничок і починає записувати думку, яка 
прийшла до нього під час розмови. Як тільки мати 
оговтається від подиву, чи не захоче вона дати йому 
ще якусь пораду?

Безсумнівно цей самий принцип стосується поради, 
отриманої від Небесного Батька. Коли ми записуємо 
думку, яку Він нам послав, Він з більшою готовністю 
дає нам наступне одкровення. Крім того, багато вра-
жень, отриманих нами, спочатку можуть здаватися 
маленькими жолудями думок, але якщо ми будемо пле-
кати їх і розмірковувати над ними, вони можуть виро-
сти у великі духовні дуби.

Пророк Джозеф Сміт казав про важливість запи-
сування думок та вражень: “Якщо ви … будете 
обговорювати важливі питання, … але не будете їх 
занотовувати, … можливо, забуваючи записувати ті 
думки, коли Бог дає їх через одкровення, не вважаючи 

їх достатньо цінними, то Дух може віддалятися … і 
дуже важливе знання вічної цінності, яке є чи 

було, тепер буде втрачено” 3.ЗАПИСУЙТЕ
БЕРІТЬ УЧАСТЬ

в уроці

думки та враження
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Радість від 
навчання

Навчання—це 
більше ніж боже-
ственний обов’язок. 
Воно також призна-
чається для того, щоб 
приносити надзви-
чайну радість.

Якось у давнину 
математик на ім’я 
Архімед отримав 
від свого царя зав-
дання: визначити чи 
нова корона царя 
була виготовлена з 
чистого золота, чи ювелір додав до 
золота трохи срібла. Архімед роз-
мірковував над рішенням і нарешті 
прийшла відповідь. Він був настіль-
ки переповнений радістю, що, як 
каже легенда, він бігав по місту, 
вигукуючи: “Еврика! Еврика!”—що 
означало: “Я знайшов! Я знайшов!”

Якою б великою не була його 
радість від відкриття наукового 
принципу, є набагато більша радість 
від відкриття істин євангелії Ісуса 
Христа: тих істин, які не лише несуть 
інформацію, але також і спасають. З 
цієї причини Спаситель сказав: “Це 
Я вам говорив, … щоб повна була 
ваша радість!” (Іван 15:11). І з цієї 
причини “радісний окрик здіймали 
всі Божі сини” (Йов 38:7). Так само 
як насіння має в собі силу рости, так 
і євангельські істини мають в собі 
силу приносити радість.

Це не просто божествен-
ний наказ—“прагніть знання” 

(УЗ 88:118), але це також боже-
ственна справа. Кожного разу, 
коли ми вивчаємо Писання, при-
ходимо на урок трохи краще 
підготовленими, беремо участь 
в обговоренні на уроці, ставимо 
запитання і записуємо священні 
думки, ми стаємо більше подібни-
ми до Бога, таким чином збільшу-
ючи свою здатність відчувати ту 
радість, яку відчуває Він.

Тож намагаймося всі стати більш 
відданими учнями, більш боже-
ственними учнями—вдома, у класі 
і де б ми не були. Чинячи так, ми 
будемо відчувати надзвичайну 
радість від вивчення євангелії Ісуса 
Христа та життя за нею. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Подібну історію розповідав старійшина 

Д. Тодд Крістофферсон на жовтневій  
генеральній конференції 2014 р.

 2. Гарольд Б. Лі, семінар для регіональних 
представників, 12 груд. 1970 р.

 3. Joseph Smith, in History of the Church, 
2:199.

Божественна 
справа—  

прагнути 
знання
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Радість  
ВІД  навчання

думки та враження

БЕРІТЬ УЧАСТЬ в уроці
ГО

ТУЙТЕСЯ до уроку

Кожного разу, коли ми вивчаємо Писання, приходимо на урок трохи краще  
підготовленими, беремо участь в обговоренні на уроці, ставимо запитання і записуємо  

священні думки, ми стаємо більше подібними до Бога, таким чином збільшуючи  
свою здатність відчувати ту радість, яку відчуває Він.

ЗАПИСУЙТЕ
ВИВЧАЙТЕ Писання
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Аарон Л. Вест

Чи задумувалися ви коли- небудь про те, чому ми 
дозволяємо неохрищеним дітям приймати при-
частя? Чи просто тому, щоб уникнути скиглення 

і сперечань, які обов’язково виникнуть, коли вони 
захочуть шматочок хліба? Чи просто для того, 
щоб легше було прислуговувати обряд, про-
сто підтримувати спокій?

Я так не думаю. Я впевнений, що є глибші 
причини. Я впевнений, що це через те, що 
коли Ісус каже “всі”, Він має на увазі всіх. 
І коли Він промовляв до людей, він не 
виключав нікого.

Коли воскреслий Спаситель запро-
вадив причастя серед Свого народу на 
Американському континенті, Він наголо-
шував, що обряд має особливе значення 
для тих, хто охрищений 1. І в той же час 
він наказав Своїм учням, щоб вони “дали 
[причастя] людям з натовпу” 2. До того 
натовпу входили “діти” 3.

Коли носії священства у наш час про-
мовляють причасні молитви, вони просять 
Небесного Батька освятити хліб і воду 

Наші малі діти відчували, що причастя є важливим  
для нас. Ми могли робити більше, аби допомогти 
їм зрозуміти, що воно також важливе і для них.

Маленькі діти і  причастя
“для душ усіх тих”, хто приймає причастя 4. Усіх. Для 
кожної особи, яка приймає причастя—у тому числі 
малих дітей.

Якщо, приймаючи хліб і воду, діти отримують ці сим-
воли як благословення для своїх чистих душ, то має бути 
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спосіб, щоб допомогти їм знайти сенс цього обряду.
Розуміючи це, я згадую дні, коли мої діти були 

маленькими. Нам з дружиною досить добре вдавало-
ся стримувати їх в тиші під час рознесення причастя. 
Думаю, вони відчували, що причастя є важливим для 
нас. Але ми могли робити більше, аби допомогти їм 
зрозуміти, що воно також важливе і для них.

Що б ми могли робити? Ми могли б пам’ятати, що 
малі діти спроможні дотримуватися обіцянь, що міс-
тяться в причасних молитвах. Вони можуть розуміти, у 
свій невеликий, але значний спосіб, що означає “завжди 
пам’ятати” Ісуса. Вони можуть давати обіцяння “дотри-
муватися Його заповідей”. Вони навіть можуть пока-
зувати, що вони “бажають узяти на себе ім’я” Христа, 
знаючи, що невдовзі вони матимуть цей привілей, коли 
їх охристять і конфірмують 5.

А як стосовно поновлення завітів? Провідники Церкви 
навчали, що коли ми приймаємо причастя, ми поновлю-
ємо всі завіти, які ми уклали з Гоcподом 6. Малим дітям 
не потрібно поновлювати ніякі завіти.

Я знову думаю про той час, коли наші діти були 
маленькими. Ми не могли допомагати їм згадувати 
завіти, але ми могли б допомагати їм чекати на укла-

дання завітів. Я уявляю себе 
з малим сином чи донькою 

в недільний ранок:
“Коли тобі буде вісім 

років,—кажу я,—ти 
охристишся і отримаєш 
дар Святого Духа. Ти 
укладеш завіт. Завіт, 

який ти укладеш 
тоді, буде подіб-
ний до обіцянь, які 
ти даєш зараз, коли 
приймаєш причастя.

Коли я сьогодні 
буду приймати 

причастя, то 

поновлю свій завіт хрищення, ніби я знову даю ті самі 
обіцяння. Ти будеш разом зі мною, але ти не будеш 
поновлювати завіт. Ти ще не уклав його. Натомість ти 
можеш повчитися укладати завіт. Кожен раз, коли ти 
приймаєш причастя, ти можеш готуватися до хрищен-
ня і конфірмації. Таким чином ти будеш підготовлений, 
коли тобі виповниться вісім років”.

Якщо вам незвично використовувати слово повчи-
тися у цьому контексті, то можете поміркувати над 
цим: у благоговійній обстановці батько може допома-
гати своїм дітям підготуватися до обряду хрищення, 
показуючи їм, як вони стоятимуть разом у воді, і роз-
повівши їм слова христильної молитви. Він не виконує 
обряд у даному випадку. Певним чином він допомагає 
своїм дітям повчитися. Тоді вони не боятимуться того, 
що буде відбуватися, коли вони увійдуть у води хри-
щення. Я впевнений, що матері й батьки також можуть 
допомагати дітям повчитися укладати завіти хрищення 
і дотримуватися їх. Під час кожних причасних зборів 
може відбуватися священне навчання для малих дітей, 
коли вони приймають символи Спасителевої Спокути.

Тож я повертаюся до свого початкового питання. 
Чому ми дозволяємо неохрищеним дітям приймати 
причастя? Чи просто для того, щоб “підтримувати 
спокій”? Звичайно ж, ні. Ми допомагаємо нашим малим 
дітям приймати причастя, аби вони могли пам’ятати 
свого Спасителя і зберігати Його спокій—той спокій, 
який не можна порівняти ні з чим у цьому світі 7. Ми 
допомагаємо їм підготуватися, щоб отримувати більше 
й більше спокою у майбутньому, коли вони укладуть 
завіти з Ним і будуть дотримуватися їх. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Див. 3 Нефій 18:5, 11.
 2. 3 Нефій 18:4; курсив додано.
 3. Див. 3 Нефій 17:21–25; 18:1– 4).
 4. Учення і Завіти 20:77, 79; курсив додано.
 5. Учення і Завіти 20:77.
 6. Див. Л. Том Перрі, “І нині причащаючись”, Ліягона, 

трав. 2006, с. 41.
 7. Див. Іван 14:27.
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Кенічі Шімокава, доктор філософії
Служба з питань сім’ї СОД, японське відділення

Коли Кевіну було 16 років, його батьки розлучилися. Приблизно в той 
самий час він припинив приймати ліки від епілепсії, що допомагали ста-
білізувати його настрій. Не знаючи, що у нього біполярний розлад, він 

почав відчувати параною—виснажливу манію—і сильну депресію. Здавалося, 
що ліки не допомагають. У певний момент він відчув, що від усього стомився, 
і вирішив покінчити з життям, не кажучи нікому про свої наміри.

Кевін розповідає про день, коли він спробував покінчити з життям: “Я пла-
кав. Я був такий стомлений, так емоційно виснажений. Я просто дивився на 
людей і хотів, аби хоч хто- небудь запитав: “З тобою все гаразд?” Чим більше 
я цього хотів, я чув ці голоси [у своїй голові], які казали: “Ти маєш померти”. … 
Я постійно намагався вмовити себе [не робити цього], але голоси були надто 
сильними, я просто не міг їх перебороти” 1.

Як це не трагічно, але ніхто не помічав його страждань. Переконаний, що 
він нікому не потрібний, Кевін зробив замах на своє життя, але дивовижним 
чином вижив.

Чи можемо ми відчути хоча б часточку його всепоглинаючих страждань 
і відчайдушного мовчазного крику про допомогу?

Самогубство—це одне з найважчих випробувань земного життя, як для 
тих, хто страждає від думок про самогубство, так і для тих членів сім’ї, де ста-
лося самогубство. Старійшина М. Рассел Баллард, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, заявив: “На мою думку, не буває важчого часу для сім’ї, ніж коли 
близька людина кінчає життя самогубством. Самогубство—спустошуюча подія 
для сім’ї” 2. Беручи до уваги серйозну природу цього випробування, давайте 
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обговоримо: (1) що ми знаємо про самогубство, у тому 
числі тривожні ознаки, й те, що ми можемо робити, аби 
запобігти йому; (2) що можуть робити члени сім’ї, які 
втратили близьку людину, та громади, і (3) що треба 
робити всім нам, шоб зміцнити нашу надію та віру в 
Христа, аби нам не впасти у відчай.

Зрозуміти, що таке самогубство
У всьому світі більше 800 тис. чоловік покінчу-

ють життя самогубством кожного року 3. Це озна-
чає, що кожні 40 секунд хтось у світі покінчує з 
життям. Справжня цифра, ймовірно, більша, бо 
самогубство—це делікатна тема, а у деяких країнах 
воно вважається протизаконним, тож про нього не 
завжди повідомляють. Самогубство—це другий за 
величиною показник причини смертності серед людей 
віком 15– 29 років. У більшості країн показники само-
губства найвищі серед людей, яким більше 70 років. 
Прямо чи непрямо самогубство позначається на вели-
кій кількості людей у нашому суспільстві.

Тривожні ознаки
Коли здається, що більше немає сил боротися з жит-

тєвими труднощами, ми можемо відчувати неймовірні 

страждання. Коли емоційні страждання здаються нестерп-
ними, мислення людини затьмарюється, і це може викли-
кати відчуття того, що смерть—єдиний вихід. Може 
здаватися, що ніхто не може допомогти, а це може при-
зводити до соціальної ізоляції та подальшого загострення 
страждань і відчуття зацикленості та безнадії, які згодом 
ведуть до думки, що самогубство—це єдиний вихід.

Коли хтось виявляє будь- яку із далі наведених сер-
йозних тривожних ознак 4, ми повинні негайно зверну-
тися по допомогу в установу, що опікується розумовим 
здоров’ям, або в службу, що надає екстренну допомогу, 
наприклад, у поліцію:

•  Погрози понівечити або вбити себе
•  Пошуки способу або засобу, щоб вбити себе
•  Розмови або записи про смерть, помирання чи 

самогубство

Наступні ознаки можуть свідчити про менш загроз-
ливу ситуацію, але нам слід без вагань подбати і надати 
допомогу людині, яка виявляє хоча б одне з наступного:

•  Каже про безнадію та втрату мети в житті
•  Розлючується або впадає в гнів чи шукає помсти
•  Необачно поводиться
•  Почуває себе в пастці
•  Починає більше пити або використовувати більше 

медикаментів
•  Віддаляється від друзів, сім’ї або суспільства
•  Відчуває неспокій, збудження чи різку зміну 

настрою
•  Важко засинає або спить постійно
•  Відчуває себе тягарем для інших

Не всі, хто намагається покінчити життя самогуб-
ством, дають іншим знати про свої наміри, але біль-
шість виявляє тривожні ознаки, як ті, що названі вище. 
Тож поставтеся до цих ознак серйозно!

Навіть за відсутності необхідної професійної допомо-
ги важко переоцінити силу справжніх, дбайливих друзів 
та сім’ї.

Запобігання
Коли хтось тяжіє до самогубства, сім’я та друзі віді-

грають дуже важливу роль. Як навчав Алма, ми повинні 

Як навчав Алма, ми повинні 

“нести тягарі один одного, 

так щоб вони були легши-

ми; … сумувати з тими, 

хто сумує; так, і співчу-

вати тим, хто потребує 

співчуття” (Moсія 18:8, 9).
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“нести тягарі один одного, так щоб вони 
були легшими; … сумувати з тими, хто 
сумує; так, і співчувати тим, хто потребує 
співчуття” (Мосія 18:8, 9).

Ось кілька корисних порад сім’ї та дру-
зям, якими вони можуть скористатися:

Наблизитися до людини і з любов’ю 
вислухати. Як радив старійшина Баллард: 
“Немає нічого сильнішого за руку любо-
ві, яка обіймає тих, хто страждає” 5. “Ми 
повинні дивитися на них … очима Небес-
ного Батька,—навчав старійшина Дейл Г. 
Ренлунд, з Кворуму Дванадцятьох Апо-
столів.— Тільки тоді ми зможемо відчути 
Спасителеву турботу про них. … Ця роз-
ширена перспектива буде відкривати наше 
серце для розчарувань, страхів і печалей 
інших людей” 6.

Надавайте конкретну допомогу. Якщо 
людина перебуває в кризі, що позначається 
на її безпеці та основних потребах, запро-
понуйте конкретну допомогу, але дайте 

людині вибір—приймати її чи ні. Напри-
клад, якщо хтось думає покінчити з життям 
через втрату роботи, то, допомагаючи у 
пошуках вакансій, ви даєте можливість 
вибирати і допомагаєте вийти зі ступора.

Запитайте, чи людина думає про 
самогубство. Коли вас непокоїть, що люди-
на перебуває у смутку і виявляє тривожні 
ознаки, притаманні самогубству, запитайте, 
чи не думає вона про самогубство. Мож-
ливо, це незручно, але найкращий спосіб 
дізнатися—прямо запитати про це. Це може 
бути поштовхом для людини поговорити 
про свої негаразди й переживання.

Це питання може звучати, наприклад, 
так: “Це надто важко для людини. Чи не 
думаєте ви про самогубство?” або “Зважа-
ючи на весь той біль, який ви відчуваєте, 
я хочу запитати, чи не думаєте ви про 
самогубство?” Якщо думок про самогуб-
ство немає, найбільш імовірно, що вам 
про це скажуть.
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Якщо ви відчуваєте, що людина не від-
криває намірів про самогубство, дослу-
хайтеся до поради Духа, щоб знати, що 
робити. Ви можете відчути спонукання 
просто бути поруч, поки людина вам не 
розкриється.

Залишайтеся з цією людиною і надай-
те допомогу. Якщо хтось каже вам про 
намір покінчити життя самогубством, зали-
шайтеся з цією людиною і дайте поговори-
ти про те, що її турбує. Якщо людина каже 
про конкретний метод і час скоєння само-
губства, допоможіть їй зателефонувати на 
гарячу лінію з подолання криз або до місце-
вого відділення невідкладної психіатричної 
допомоги.

Реакція на самогубство
Незалежно від того, виявляються три-

вожні симптоми чи ні, деякі люди все-  
таки позбавляють себе життя. Коли сім’я 
та друзі постають перед спустошуючим 

самогубством близької людини, то вони 
часто переживають глибокий, сильний, 
важкий смуток. Їхня реакція може бути 
такою:

•  Відчуття сорому і ганьби
•  Шок і невіра в те, що сталося
•  Злість, полегшення або вина
•  Приховування причини смерті
•  Соціальна ізоляція та погіршення 

сімейних стосунків
•  Активна й навіть надмірна діяль-

ність, спрямована на запобігання 
самогубству

•  Всепоглинаюче бажання зрозуміти, 
чому

•  Почуття, що тебе полишили й 
відкинули

•  Звинувачення загиблого, себе,  
інших і Бога

•  Посилені думки про самогубство 
або відчуття саморуйнування
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•  Поглиблення стресу на свята й на річницю 
смерті 7.

Що можуть робити сім’ї та громади, де сталося 
самогубство

Утримуватися від засудження. Хоча самогубство— 
це серйозне питання, старійшина Баллард також нагадує 
нам: “Очевидно, що ми не знаємо всіх обставин скоєння 
кожного самогубства. Лише Господь знає всі подроби-
ці, і Він є Тим, Хто судитиме наші вчинки тут, на землі. 
Коли Він нас судитиме, я думаю, що Він візьме до уваги 
все: наші гени і хімічні процеси, наш розумовий стан, 
наші інтелектуальні здібності, вчення, які ми отримали, 
традиції наших батьків, наше здоров’я тощо” 8.

Дозвольте людині сумувати так, як вона це 
робить, і з повагою до цього поставтеся. Люди суму-
ватимуть по- різному, оскільки їхні стосунки із загиблим 
були різними. Тож співчутливо і шанобливо ставтеся до 
того, як людина виявляє сум.

Коли від нас ідуть наші близькі, ми можемо опини-
тися в полоні сильних, всепоглинаючих емоцій. Однак 
відчуття суму не означає брак віри. Спаситель сказав: 
“Живіть разом у любові так, щоб оплакувати втрату тих, 
хто помер” (УЗ 42:45). Сум—це ознака нашої любові до 
померлих і того, що означають стосунки для нас.

Просіть про допомогу. Коли ви сумуєте, все може 
приголомшувати. Надання допомоги може стати свя-
щенною можливістю для інших любити вас і послужи-
ти вам. Якщо ви дозволяєте їм надавати допомогу, це 
може стати зцілюючим та зміцнюючим процесом не 
лише для вас, але і для них.

Підтримуйте стосунки. Деякі люди сумують нао-
динці й іноді можуть ізолюватися, тож підтримуйте 
стосунки зі своїми сім’ями та друзями. Регулярно спіл-
куйтеся з членами сім’ї, родичами та друзями, які пере-
живають сум, і пропонуйте допомогу, бо вони можуть 
і не звернутися до вас.

Покладайтеся на Спасителя. Зрештою, Спаситель— 
ось Хто є джерелом зцілення і миру. “Його Спокута … 
дає нам можливість звертатися до Нього, Хто пережив 
усі земні недуги, аби дати нам силу нести тягарі земного 
життя. Він знає наш смуток, Він тут заради нас. Коли Він 
знайде нас зраненими на узбіччі дороги, то, як і добрий 

самарянин, перев’яже наші рани і подбає про нас (див. 
Лука 10:34)” 9.

Давайте усвідомимо, що всім нам потрібно повністю 
покладатися на Господа Ісуса Христа і Його Спокуту, 
коли ми прагнемо робити свою частку. Смиренно це 
визнаючи, намагаймося зрозуміти свої сім’ї та ближ-
ніх, яких спіткало горе, і разом розвивати більшу віру і 
довіру до Спасителя, Який повернеться і “кожну сльозу 
з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані 
крику, ані болю” (Об’явлення 21:4). ◼
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Колетт Ліндал

Той день, коли від Оскара пішла дружина, зали-
шивши його з двома малими дітьми, був одним 
з найважчих у його житті. Треба було приймати 

так багато рішень. Він шукав нову роботу, а зараз йому 
треба було знайти нове житло. Йому здавалося, що його 
життя—це руїна. Він думав про те, щоб здатися, і так би 
й зробив, якби не двоє чудових дітей.

У Сан- Хуані, Аргентина, можна було знайти небага-
то житла для оренди за тією ціною, яку міг заплатити 
Оскар. Але кілька юнаків щойно виїхали з невеличкого 
помешкання в безпечному районі, тож Осар оренду-
вав його і був готовий розпочати нове життя разом зі 
своїми дітьми.

У їхньому новому домі на підлозі залишилося лежати 
кілька журналів та книг, і після цілоденного прибирання 
та складання речей по місцях Оскар сів і поглянув на 
один з журналів. Обкладинка чомусь привернула його 
увагу. Під назвою Ліягона було зображення старенько-
го чоловіка, який стояв на башті й звертався до людей. 
Чоловік нагадав йому зображення біблійних пророків.

Оскар відкрив журнал і почав читати: “Кожен з нас 
вже знає, що ми повинні говорити людям, яких люби-
мо, що ми їх любимо. Але те, що ми знаємо, не завж-
ди відображається на тому, що ми робимо” 1. Оскар 

подумав про гострі слова, якими вони з дружиною 
неодноразово обмінювалися. Він хотів навчати сво-
їх дітей бути кращими за нього. Оскар продовжував 
читати журнал і почав відчувати, як надія зростає. 
Ще до кінця тижня він прочитав кожну статтю і хотів 
знати більше.

Минув місяць, і поблизу помешкання Оскара про-
ходило двоє місіонерів. Оскар підійшов і запитав, чи 
вони не є місіонерами- святими останніх днів і за скільки 
грошей можна буде придбати більше таких церковних 
журналів. Старійшини відповіли, що це буде коштувати 
лише 20 хвилин його часу.

Наступного дня двоє місіонерів прийшли в дім 
Оскара. Оскар розповів їм про переїзд і те, як він 
знайшов старі книги, журнали та брошури, завдяки 
яким він дізнався про Церкву. Він пояснив, що перша 
ж стаття, яку він прочитав, безпосередньо стосувалася 
його життя у цей час. Він уже знав про важливість сім’ї 
і хотів знати більше про домашній сімейний вечір та 
про сімейну молитву. Він розповів старійшинам, що 
ще дізнався про Церкву, у тому числі про Джозефа  
Сміта і про відновлення.

Він поглянув старійшинам прямо у вічі і сказав слова, 
які бажає почути кожен місіонер: “Я вірю, що Джозеф 

Пророчі слова  

Залишений кимось журнал 
назавжди змінив життя 
Оскара Кастро.
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Сміт був пророком Божим”. Старійшини запропонували 
йому охриститися і він зі сльозами на очах погодився. 
Минуло кілька тижнів, і Оскар Кастро охристився та був 
конфірмований членом Церкви.

Господь підготував Оскара і його дух був смирен-
ний та вже готовий до навчання і зростання. У той 
незабутній зворушливий день дух послання з гене-
ральної конференції в номері Ліягони торкнувся сер-

ця Оскара. Попередній власник 
помешкання не знав, який вплив 
матимуть залишені ним кілька цер-
ковних журналів, але євангельське 
послання у тих журналах стало 
важливим місіонерським знаряд-
дям. Ведучи його до істин, які він 
шукав, ті журнали назавжди зміни-
ли життя Оскара. ◼
Автор жила в Аргентині, коли її  
чоловік служив президентом місії.

Оскар Кастро 
охристився і був 
конфірмований 
після того, як знай-
шов номер Ліягони 
в домі, куди він 
переїхав.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Девід А. Беднар, “Бути більш старан-

ними і турботливими вдома”, Ліягона, 
лист. 2009, с. 17.
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Старійшина  
Бредлі Д. Фостер
Сімдесятник

СІМЕЙНА ІСТОРІЯ:  
СПОКІЙ, ЗАХИСТ І ОБІЦЯННЯ
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Історія Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів—це історія 
про сім’ї. Коли я кажу сім’ї, я не маю на увазі сучасне понят-
тя, яке включає маму, тата і дітей.

Я використовую те значення, в якому це слово вико-
ристовує Господь—як синонім слова родичі або сім’ї, 
що поєднують багато поколінь, бо у кожного є сім’я. 
План Небесного Батька для Його дітей зосереджується 
навколо цього виду сім’ї—де діти черпають сили від 
предків, які жили багато поколінь тому, і батьків, які 
прагнуть благословити своїх нащадків у прийдешніх 
поколіннях.

У цьому розумінні Книга Мормона також розповідає 
історії сімей. Коли ми читаємо ці історії, то бачимо, що 
сім’ї майже не змінилися за минулі віки. Навіть ті, хто 
жили в інший час і в іншому місці, дуже схожі на нас, 
а в Бога є незмінне бажання—щоб Його діти жили 
щасливо у вічних сім’ях.

Чому Господь зберіг записи цих історій? Чого, як 
Він сподівається, ми навчимося з них? Чи містять вони 
уроки, що допоможуть нам у наших зусиллях збирати, 
зцілювати й запечатувати наші сім’ї?

Урок від Легія
Я переконаний, що перша сім’я у Книзі Мормона— 

сім’я Легія—викладає нам потужний урок, якого ми, 
можливо, не помітили. Сім’я Легія може багато чому  

навчити нас про сімейні літописи—чому вони такі  
важливі для Господа і чому вони мають бути важливи-

ми для нас.
Історія починається з того, що Легій і Сарія виховували 

своїх дочок і чотирьох синів у Єрусалимі, маючи відносно 
комфортне життя в тому великому місті. Їхнє життя назавжди 

змінилося, коли Господь наказав Легію взяти сім’ю і вирушити 
в пустиню.

Коли ваша сім’я бере участь у збиранні  
документів, зціленні сердець і запечатуванні 
членів сім’ї, ви та ваші нащадки будете  
благословенні навіки вічні.
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Легій послухався і, залишивши всі мате-
ріальні статки, пішов у пустиню. Після 
того як вони певний час подорожували, 
Легій сказав своєму сину Нефію:

“Розумієш, снився мені сон, в якому 
Господь наказав мені, щоб ти і твої брати 
повернулися до Єрусалима.

Бо ось, Лаван має літопис Юдеїв, а 
також родовід моїх предків, і все це вигра-
віювано на пластинах з латуні” (1 Нефій 
3:2–3; курсив додано).

Завдяки цій заповіді наші сім’ї благо-
словенні таким величним проголошенням 
віри і послуху, озвученим Нефієм: “Я піду 
і зроблю те, що Господь наказав, бо я 
знаю, що Господь не дає заповідей дітям 
людським без того, щоб не приготувати 
шлях для них, аби вони могли виконати 
те, що Він наказав їм” (1 Нефій 3:7).

Пластини з латуні були літописом. 
Вони містили Писання, але також істо-
рію Легієвої сім’ї. Господь знав, як важ-
ливо зберегти той літопис для багатьох прийдешніх 
поколінь.

Чи задумувалися ви коли- небудь, чому Господь 
заповів не самому Легію, а його синам повернутися 
за літописами? Він був патріархом у сім’ї. Господь дав 
йому видіння. Чи не мав би Легій більшого впливу на 
Лавана, ніж його сини?

Ми не знаємо, чому Господь заповів Легієвим синам 
повернутися до Єрусалима, але ми точно знаємо, що їм 
було нелегко виконати те, що Господь наказав їм зроби-
ти. Завдання було важким і стало випробуванням їхньої 
віри. Вони засвоїли важливі уроки, які допомагали їм під 
час усієї подорожі пустинею. Можливо, більш важливим 
є те, що вони засвоїли: коли Господь дає заповідь, то 
Він дійсно готує шлях для її виконання.

Ми можемо запитувати в себе, чого, за задумом 
Господа, наші сини й дочки мають навчитися, коли 
“повертаються”, щоб отримати сімейні записи? Яким 
чином Він відкриває шлях для них? Чи є певний дос-
від, який, за Його задумом, вони мають здобути? Чи 
запрошуємо ми їх здобути цей досвід? Які благосло-
вення Він сподівається дати вашим синам і дочкам 

за допомогою храмового і сімейно- 
історичного служіння?

Коли Нефій і його брати повернулися 
до намету свого батька, Легій “взяв записи, 
вигравіювані на пластинах з латуні, і він 
продивився їх уважно від самого початку”. 
Там він знайшов “п’ять книг Мойсеєвих”, 
“пророцтва святих пророків” і “також 
родовід своїх предків; отже, він дізнався, 
що він нащадок Йосипа, який … був про-
даний в Єгипет”. І коли Легій “побачив усе 
це, він сповнився Духом” (1 Нефій 5:10, 11, 
13, 14, 17).

Потім Легій навчав свою сім’ю, про 
що дізнався з пластин. Можна сказати, що 
його намет перетворився на центр сімей-
ної історії та навчання—яким мають бути 
і наші домівки.

Легко зрозуміти, чому Господь хотів, 
аби сім’я Легія мала ці записи. Вони 
давали його нащадкам відчуття ідентич-
ності, пов’язуючи їх зі сповненими віри 

патріархами минулого і вкладаючи в їхні серця “обі-
цяння, дані батькам” (УЗ 2:2; Джозеф Сміт—Історія 
1:39). Ці літописи були настільки важливими для віри 
ненароджених поколінь, що Дух застерігав Нефія, що 
без них увесь “народ виродиться і загине у зневірі” 
(1 Нефій 4:13).

Досвід іншого народу в Книзі Мормона показує 
правдивість того, що коли записи втрачено, істину теж 
втрачено, а наслідки для майбутніх поколінь можуть 
бути руйнівними.

Мулекійці вийшли з Єрусалима приблизно в той 
самий час, що і сім’я Легія. Але, на відміну від сім’ї Легія, 
“вони не принесли ніяких літописів з собою”. Коли 
приблизно через 400 років Мосія знайшов їх, “їхня мова 
стала викривлена; … вони заперечували існування свого 
Творця” (Oмній 1:17). Вони втратили свою ідентичність 
як завітний народ.

Мосія навчав мулекійців їхньої мови, аби вони могли 
навчатися із записів, якими він володів. Внаслідок цього 
мулекійці пройшли через зміни—від неспокійного без-
божного суспільства до суспільства, яке розуміло Божий 
план щастя для них та їхніх сімей.

Господь хотів, 
аби сім’я Легія 
мала ці запи-
си. Вони дали 
його нащад-

кам відчуття 
ідентичності.
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Повернутися зі своєю сім’єю
Знання про те, ким ми є по відношенню до Бога 

і одне до одного, змінює спосіб нашого мислення, 
дій та ставлення одне до одного. Записи—це важли-
ва складова нашої ідентичності і перспективи. Якщо 
ми озираємося назад, це готує нас до того, щоб іти 
вперед.

Батьки, чи ви підготували свою сім’ю до “повернен-
ня”? Чи ваша сім’я відділена від своїх записів—тобто 
одне від одного—у той чи інший спосіб? Чи було розі-
рвано у вашій сім’ї зв’язок між теперішнім і минулим? 
Які події в історії вашої сім’ї спричинили цей розрив? 
Імміграція, сімейний конфлікт, навернення до євангелії 
чи просто плин часу? Чи робили ви останнім часом 
спробу знайти своїх родичів на FamilySearch.org?

Дім Ізраїля було розсіяно, і в багатьох розуміннях 
це означає розсіяння наших сімей і записів. Наш обо-
в’язок—зібрати їх і там, де необхідно, зцілити рани 
розлуки. Якщо ми старанно прагнемо повернути сер-
ця дітей до батьків, наші серця також повернуться до 
наших дітей 1 і ми разом знайдемо спокій та зцілення, 
які приносить ця робота (див. УЗ 98:16).

Так само як Легій послав своїх синів назад до Єруса-
лима за священними записами, давайте ж і ми пошлемо 
своїх дітей назад за нашими сімейними записами. Так 
само як Господь відкрив шлях для Нефія, Він відкрив 
Інтернет та інші технології, які дають можливість 
нашим дітям збирати й зцілювати наші сім’ї. І Він дав 
нам храми, куди ми можемо приносити знайдені імена 
і зробити наше збирання довічним завдяки запечату-
вальним обрядам.

Радість у пустині
Коли я одружився, разом зі своєю дружиною Шарол 

ми вирішили, що у нас буде четверо синів. У Господа 
був інший план. Він дав нам чотирьох дочок.

Ми подорожували зі своїми дочками пустинею. 
Зараз вони одружені, мають дітей і подорожують 
своїми пустинями. Чи все було легко на шляху? Ні. 
Ми мали свою частку ремствувань, і було багато борні.

Життєва пустиня може бути нелегким місцем для 
сім’ї. Коли люди запитують: “Як ідуть справи у вас та 
вашої сім’ї?” Я часто кажу: “Саме зараз у нас міжкризо-
вий період. Дякую, що запитали”.

Але на шляху бувають також миті справжньої радо-
сті. Як патріархи і матріархи ми проводимо багато часу, 
зміцнюючи своїх дітей для пустині. Пророки в наші дні 
пообіцяли, що сімейно- історична робота дає “захист від 
впливу супротивника” 2 і “глибоке й тривале” навернен-
ня до Спасителя 3. Який чудовий спосіб збирати, зцілю-
вати і захищати наші сім’ї.

Як патріарх у своїй сім’ї я попросив своїх дочок 
“повертатися”, щоб знаходити записи, приносити іме-
на до храму і навчати наших онуків. Я просив їх дізна-
тися, від кого вони походять, долучившись до ведення 
нашої сімейної історії.

Обіцяння
Я обіцяю, що якщо ви запрошуєте своїх дітей 

“повертатися” і шукати свої сімейні записи, разом 
ви, подібно до Легія й Сарії, “зраді[єте] надзвичайно” 
і будете “дякува[ти] Богу Ізраїля”. Досліджуючи свої 
записи, ви “сповни[теся] Духом”, бо ви зрозумієте, 
“що вони корисні; так, а точніше великої цінності”. 
І ви будете знати, що то “була велика мудрість Госпо-
да, що [ви] повинні були носити їх з собою”, поки ви 
мандруєте “пустинею, йдучи до [своєї] землі обіцяної” 
(1 Нефій 5:9, 17, 21–22).

Церква тут є, щоб підтримувати і зміцнювати вашу 
сім’ю у цій подорожі. Я обіцяю, що коли ваша сім’я 
бере участь у збиранні записів, зціленні сердець і 
запечатуванні членів сім’ї, ви та ваші нащадки—ваша 
сім’я—будете благословенні на віки вічні. ◼
З виступу “Gathering, Healing, and Sealing Families”, виголошеного на 
конференції RootsTech Family History Conference, що відбулася 14 лютого 
2015 року в Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, США.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Приклади того, як записи, що містяться на пластинах з латуні,  

принесли зцілення нащадкам Легія, див. у Алма 37:8- - 10.
 2. Річард Г. Скотт, “Радість від викуплення померлих”, Ліягона, 

лист. 2012, с. 94.
 3. Девід А. Беднар, “І серця дітей повернуться”, Ліягона, лист. 2011, 

с. 27.

БІЛЬШ ДОКЛАДНО ОН- ЛАЙН
Два апостоли пообіцяли благословення молодим 
людям, які беруть участь у сімейній історії та хра-
мовому служінні. Скануйте цей QR код або зайдіть 
на сайт ds. org/ go/ 1016000, щоб подивитися відео 
англійською мовою. 
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Джошуа Дж. Перкі
Співробітник редакції церковних журналів

Хтивість.
Безсумнівно, це неприємне слово. Більшість з нас не 

хоче про нього думати, а ще менше—дізнаватися про 
нього. Це слово викликає відчуття чогось нечистого, 
темного—принадного, однак неправильного.

Для цього є вагома причина. Якщо “корінь усього 
лихого—то грошолюбство” (1 Tимофію 6:10), тоді, без-
сумнівно, хтивість є його таємним союзником. Вона є 
підлою і принизливою. Хтивість перетворює людей, речі 
й навіть ідеї на об’єкт володіння або придбання заради 
задоволення пристрастних пожадань. Але якщо ми вже 
знаємо, що це таке, навіщо ж нам знати про це більше?

Тому що коли ми краще розуміємо, чим хтивість є 
насправді, ми можемо навчитися, як формувати свої  
думки, почуття і вчинки, аби уникати її проявів та долати 
їх. Це допоможе нам сильніше відчувати присутність  
Святого Духа, Який очищує наші думки і наміри та зміц-
нює нас. А це приведе до набагато щасливішого, спокій-
нішого і радіснішого життя.

Визначення хтивості
 Ми маємо схильність думати про хтивість як про 
наявність неналежного сильного почуття або фізич-
ного потягу до іншої людини, але можна відчувати 
хтивість або пожадання до будь- чого: грошей, 
власності, предметів і, звичайно ж, інших людей 
(див. Путівник по Писаннях, “Хтивість”).

Любов  
ЧИ ХТИВІСТЬ

Якщо ми краще зрозу-
міємо, чим хтивість є 
насправді, ми зможемо 
навчитися, як уникати її 
та приймати такі рішен-
ня, які наближатимуть 
нас до Святого Духа.
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Хтивість змушує людину до праг-
нення придбати те, що суперечить 
Божій волі. Вона включає будь- які 
почуття або бажання, що спонука-
ють людину зосереджуватися на 
володінні мирськими речами або на 
егоїстичній поведінці—особистих 
інтересах, бажаннях, пристрастях 
і пожаданнях,—а не на дотриманні 
заповідей Божих.

Іншими словами, бажаючи мати 
те, що суперечить Божій волі, або 
бажаючи володіти речами у такий 
спосіб, що суперечить Його волі,—
це хтивість, і вона веде до нещастя 1.

Небезпека сексуальної хтивості
Хоча нас застерігали про те, що 

хтивість—це форма пожадання в 
цілому,—у своєму сексуальному кон-
тексті хтивість є особливо небезпеч-
ною. Спаситель застерігав: “Кожен, 
хто на жінку подивиться із пожадли-
вістю, той уже вчинив із нею пере-
люб у серці своїм” (Матвій 5:28).

Стародавні пророки багато разів 
застерігали про хтивість саме в 
цьому сенсі. Ось лише один при-
клад. Апостол Іван сказав: “Бо все, 
що в світі: пожадливість тілесна, 
і пожадливість очам, і пиха жит-
тєва,—це не від Отця, а від світу” 
(1 Івана 2:16; див. також вірш 17; 
Римлянам 13:14; 1 Петра 2:11).

Це застереження продовжує 
звучати й сьогодні 2. Старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, пояснює: 
“Чому хтивість є смертним грі-
хом? Крім того, що її вплив руйнує 
нашу спроможність відчувати Духа 
душею, я думаю, що вона є гріхом, 

оскільки оскверняє найвищі і най-
святіші стосунки, які Бог дає нам у 
смертному житті,—любов чоловіка 
і жінки одне до одного та бажання 
пари привести дітей в сім’ю, яка 
існуватиме вічно” 3.

Коли ми даємо можливість хтивим 
бажанням проростати в нас, вони ста-
ють коренем багатьох грішних вчин-
ків. Що починається з, як здається, 
невинного погляду, може перерости 
в мерзенну зраду з усіма її руйнівни-
ми наслідками. Це тому, що хтивість 
відганяє Святого Духа і робить нас 
вразливими перед іншими спокусами, 
пороками і хитрощами супротивника.

Трагічні рішення царя Давида є 
сумним прикладом того, якими силь-
ними і руйнівними може бути це 
почуття. Давид випадково побачив 
Вірсавію, яка купалася, і ним оволо-
діла хтивість. Хтивість переросла в 
дії, і він наказав, щоб жінку приве-
ли до нього й він ліг з нею. Потім, 
помилково намагаючись приховати 
свій гріх, Давид наказав, аби чоловік 
Вірсавії отримав таке завдання під 
час бою, де його напевно уб’ють 
(див. 2 Самуїлова 11). Внаслідок цьо-
го Давид втратив своє піднесення 
(див. УЗ 132:38–39).

Ситуація з Давидом може здатися 
крайністю, але, безсумнівно, вона 
доводить таке: хтивість є сильною 
спокусою. Піддавшись їй, людина 
починає робити те, що ніхто не 
робить у здоровому глузді. Той 
факт, що ця спокуса є такою під-
ступною, так легко виникає і так 
успішно відвертає нас від Святого 
Духа та підкоряє нашу волю тому, 
що є забороненим, робить її ще 

ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮБОВІ 
ТА ХТИВОСТІ

Любов—облагороджує; 
хтивість—погіршує. 

Любов містить в собі правду;  
хтивість містить в собі брех-
ню. Любов будує і зміцнює; 
хтивість руйнує і послаблює. 
Любов—гармонійна; хтивість— 
несумісна. Любов прино-
сить мир; хтивість приносить 
конфлікт. Любов надихає; 
хтивість убиває. Любов зці-
лює; хтивість—послаблює. 
Любов наповнює енергією; 
хтивість—спалює. Любов осяває; 
хтивість занурює в темряву. 
Любов наповнює і підтримує; 
хтивість не може задовольнити. 
Любов тісно пов’язана з обіцян-
ням; хтивість знаходить себе у 
вихвалянні.



 Ж о в т е н ь  2 0 1 6  33

більш небезпечною. Спокусу може викликати перегляд 
порнографії, слухання нескромної поезії або перехід за 
межу дозволеного під час близьких стосунків. У той же 
час хтиві почуття можуть викликати у людини бажання 
дивитися порнографію. Такий циклічний взаємозв’язок 
надзвичайно потужний і небезпечний 4.

Хтивість, яка має сексуальну природу, негативно 
впливає на всі стосунки й послаблює їх, і не найменши-
ми з цих стосунків є особисті стосунки людини з Богом. 
“І істинно Я кажу вам, як Я казав досі, той, хто дивиться 
на жінку, пристрасно бажаючи її, або якщо хтось учи-
нив перелюб у своєму серці, вони не матимуть Духа, а 
зречуться віри і боятимуться” (УЗ 63:16).

Як навчав старійшина Річард Г. Скотт (1928– 2015), 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів: “Сексуальна амораль-
ність створює перепону для впливу Святого Духа з Його 
здатністю надихати, просвітлювати і наділяти силою. 
Вона викликає могутню фізичну та емоційну стимуляцію. 
З часом це переростає у нестримну пристрасть, яка веде 
порушника до більш серйозного гріха” 5.

Що не є хтивістю
Розглянувши, що є хтивістю, також важливо зрозу-

міти, що не є нею і бути обережними, аби не називати 

належні думки, почуття і бажання хтивими. Хтивість—це 
різновид бажань, але є також праведні бажання. Напри-
клад, ми можемо бажати чогось хорошого і належного, 
що допоможе у здійсненні Господньої роботи.

Подумайте про:
•  Бажання мати гроші. Саме по собі бажання 

мати гроші не є поганим. Павло не сказав, що 
гроші—це корінь усього лихого. Він сказав:  
“[К]орінь усього лихого—то грошолюбство” 
(1 Tимофію 6:10; курсив додано). Учення Яко-
ва додає ще одне пояснення: “Але перед тим як 
вам прагнути до багатства, прагніть до царства 
Божого. А після того як ви отримали надію на 
Христа, ви отримаєте багатство, якщо ви прагнете 
його; і ви будете прагнути його з наміром чинити 
добро—одягти роздягнених, і нагодувати голод-
них, і звільнити поневолених, і надавати заспоко-
єння хворим і стражденним” (Кн. Якова 2:18–19).

•  Наявність належних сексуальних почуттів до 
свого подружжя. Ці Богом дані почуття допома-
гають зміцнювати, укріпляти шлюб і обʼєднуватися 
в ньому. Але можливо мати неналежні почуття до 
свого подружжя. Якщо ми хочемо задовольняти 

Хтивість включає будь- які почуття або бажання, що спонукають людину зосереджуватися на воло-
дінні мирськими речами або на егоїстичній поведінці—особистих інтересах, бажаннях, пристрастях 
і пожаданнях,—а не на дотриманні заповідей Божих.
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лише свої потреби або догоджати лише власним 
пристрастям чи почуттям, ми можемо перейти на 
стежку хтивих бажань і це може шкодити нашим 
шлюбним стосункам. Ключ до пошуку й підтримки 
належних фізичних інтимних стосунків—це чисті, 
сповнені любові наміри.

Важливий принцип—це прагнути чогось заради пра-
ведної мети, щоб розбудовувати царство і збільшувати 
добро в світі. На противагу цьому, хтивість спонукає 
нас перетинати межі допустимого: коли наші бажання 
можуть принижувати Бога, коли ми дивимося на людей, 
як на предмет, і перетворюємо предмети, багатство і 
навіть владу на монстрів, які позбавляють нас чутливо-
сті й руйнують наші стосунки.

Чому ми часто піддаємося хтивості
З огляду на руйнівний і загрозливий вплив хтиво-

сті, чому вона є такою спокусливою і поширеною? 
Чому так часто ми дозволяємо їй перемагати нас? З 
першого погляду може здаватися, що егоїзм або брак 
самоконтролю лежать в основі хтивості. Ці факто-
ри є важливими, але глибинним корінням хтивості є 
порожнеча. Люди можуть піддаватися хтивості, марно 

намагаючись заповнити порожнечу в своєму житті. 
Хтивість—це фальшива емоція, бліда заміна щирої 
любові, справжніх цінностей і тривалого учнівства.

Належний контроль за емоціями, в певному розумін-
ні, є станом серця. “[Б]о як у душі своїй він обраховує, 
такий є” (Приповісті 23:7). Те, на чому ми фокусуємося 
розумово і духовно, з часом стане рушійною силою 
наших думок, почуттів і вчинків. Кожного разу, коли ми 
відчуваємо, що спокушаємося на хтивість, нам необхід-
но витіснити ту спокусу чимось більш високим.

Ледарство також може стати причиною хтивих 
думок. Якщо в нашому житті мало що відбувається, 
ми схильні до того, щоб бути більш сприйнятливи-
ми до поганого впливу. Якщо ми активно прагнемо 
завзято займатися доброю справою (див. УЗ 58:27) і 
намагаємося використовувати свій час продуктивно, 
ми будемо менш схильні до хтивих думок або інших 
негативних впливів.

Як сказав старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів, бажання, які ми вирішуємо 
задовольняти, впливатимуть не лише на наші вчинки, 
але і на те, ким ми згодом станемо: “Бажання обумов-
люють наші пріоритети, пріоритети формують наш 
вибір, а вибір визначає наші дії. Бажання, за якими 

Оскільки Небесний Батько дав нам свободу волі, у нас є влада над нашими думками, почуттями і діями.
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ми діємо, визначають те, як ми 
змінимося, чого досягнемо і ким 
станемо” 6.

Іншими словами, ми повинні 
слідкувати не лише за почуттями, 
яким дозволяємо собі піддаватися, 
але і за думками, які виникають або 
є результатом тих почуттів. Як нав-
чав Алма, якщо наші думки нечисті, 
“наші думки також викриватимуть 
нас” (Aлма 12:14).

Протиотрута: Христова любов
Хтивість не є невідворотною. 

Оскільки Небесний Батько дав нам 
свободу волі, у нас є влада над 
нашими думками, почуттями і діями. 
Нам не потрібно гнатися за хтивими 
думками і почуттями. Коли виникає 
спокуса, ми можемо прийняти рішен-
ня не опускатися до тих шляхів.

Як ми долаємо спокусу хтивості? 
Ми починаємо з того, що розвива-
ємо належні стосунки з Небесним 
Батьком і приймаємо рішення слу-
жити іншим. І ми щодня живемо за 
своєю релігією—молимося і вивча-
ємо Писання, що запрошує в наше 
життя Святого Духа. Зрештою, 
секретна складова—це Христова 
любов—чиста, щира, чесна любов, 
яка містить бажання будувати цар-
ство Бога і мати око, єдиноспря-
моване до Його слави. Та любов 
можлива лише тоді, коли ми маємо 
супровід Святого Духа.

Щоб позбавитися хтивості, необ-
хідно більш щиро молитися, коли 
ми просимо Бога забрати від нас ті 
почуття і замінити їх милосердною 
любов’ю (див. Moроній 7:48). Це 
стає можливим, як і все покаяння, 

завдяки благодаті Спокути Ісуса 
Христа 7. Завдяки Йому ми можемо 
навчитися любити так, як Він і наш 
Небесний Батько люблять нас.

Коли ми постійно зосереджуємо-
ся на нашому Небесному Батькові, 
коли ми живемо відповідно до пер-
шої і другої великої заповіді—люби-
ти Бога і свого ближнього, як самого 
себе (див. Матвій 22:36–39)—а потім 
ми робимо все, що можемо, аби 
жити так, як Він навчав, тоді чисті 
та чесні наміри впливають на наше 
життя з більшою і більшою силою. 
Якщо ми об’єднаємо свою волю з 
волею Батька, то спокуси і наслідки 
хтивості зменшаться, а на їхньому 
місці виникне чиста любов Христа. 
Тоді ми сповнені божественної 
любові, яка заміняє ниці бажання 
цього світу красою побудови цар-
ства Божого. ◼

ПОСИЛАННЯ:
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Ensign, Nov. 1991, 75; і Thomas S. Monson, 
“Finishers Wanted”, Ensign, July 1972, 69.

 2. Ось кілька прикладів, див. Учення і Завіти 
88:121; Spencer W. Kimball, “President 
Kimball Speaks Out on Morality”, Ensign, 
Nov. 1980, 94–98; Neal A. Maxwell, “The 
Seventh Commandment: A Shield”, Ensign, 
Nov. 2001, 78–80; Russell M. Nelson, “Where 
Is Wisdom?” Ensign, Nov. 1992, 6–8. Більше 
застережень стосовно хтивості можна 
знайти в наступних темах Путівника по 
Писаннях: Перелюб; Тілесна людина; 
Цнотливість; Жадати; Блуд; Гомосексу-
алізм; Хтивість; Чуттєвий, Чуттєвість; 
Сексуальна аморальність.

 3. Джеффрі Р. Холланд, “Не впускати ворога 
душі моєї”, Ліягона, трав. 2010, сс. 44– 45.

 4. Більше на цю тему читайте Даллін Х. 
Оукс, “Одужати після полону порногра-
фії”, Ліягона, жовт. 2015, с. 50.

 5. Richard G. Scott, “Making the Right 
Choices”, Ensign, Nov. 1994, 38.

 6. Даллін Х. Оукс, “Бажання”, Ліягона, 
трав. 2011, с. 42.

 7. Див., нариклад, Д. Тодд Крістофферсон, 
“Божественний дар покаяння”, Ліягона, 
лист. 2011, с. 38.

П’ЯТЬ ПРОПОЗИЦІЙ ТОГО, 
ЯК ЖИТИ ЧИСТИМ ЖИТТЯМ

Старійшина Джеффрі Р. 
Холланд дає 5 пропозицій 

того, як повернути чисте життя 
і продовжувати ним жити:

1.  Віддаліть від себе людей, 
матеріали та обставини, які 
будуть завдати вам шкоди. 

2.  Шукайте допомоги.
3.  Розвивайте самоконтроль, 

аби позбутися поганого 
впливу.

4.  Замініть непристойні думки 
образами, що приносять 
надію і радісні спогади.

5.  Плекайте Дух Господа 
і будьте там, де Він є.

Джеффрі Р. Холланд, “Не впускати 
ворога душі моєї”, Ліягона, трав. 2010, 
сс. 44–46.
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Потреба була гострою.
На початку 2013 року стався 

спалах захворювання на кір—було 
зареєстровано п’ять випадків цього захво-
рювання в таборі для біженців Заатарі в 
Йорданії, країні, розташованій на Серед-
ньому Сході. Понад 100 тис. сирійських 
біженців, які жили в перенаселеному 
таборі, наражалися на ризик заразитися 
небезпечним вірусом, який легко переда-
вався. Уряд Йорданії запланував широко-
масштабну кампанію з імунізації, аби не 
дати хворобі поширитися. План полягав у 
тому, щоб упродовж двох тижнів зробити 
щеплення щонайменше 90 тис. сирійських 
біженців віком від 6 місяців до 30 років.

Але була проблема. Дитячий фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) мав сироватку. Міністер-
ство охорони здоров’я Йорданії мало 
лікарні. Але чого у них не було—так це 
матеріалів, які мали зберігатися в холод-
них умовах—шприців, контейнерів для 
гострих інструментів, охолоджувачів для 
сироватки—а час збігав 1.

На сцені з’являються Рон і Сенді  
Хаммонд, літні місіонери, які служать за 
програмою благополуччя в якості директо-
рів Благодійної організації СОД в Йорданії. 

Оскільки Рон і Сенді вже мали робочі 
стосунки з ЮНІСЕФ і Міністерством охо-
рони здоров’я, вони швидко приєдналися 
до співпраці між цими організаціями, щоб 
визначити, яку допомогу може надати Бла-
годійна організація СОД.

Рон розповідає: “Ми запитали, скільки 
буде коштувати придбання матеріалів, 
які мали зберігатися в холодних умовах. 
Коли вони нам сказали, ми відповіли: 
“Думаємо, що Благодійна організація 
СОД може допомогти”. Вони сказали: 
“Як швидко? Нам треба вже починати щось 
робити!”.

Через 20 годин Благодійна організація 
СОД ухвалила придбання всіх матеріалів, 
що мали зберігатися в холодних умовах. 
“Коли ми поінформували Міністерство 
охорони здоров’я та ЮНІСЕФ,—каже 
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Або там, де Господь 
вас потребуватиме.

Благодійна організація СОД допомогла в іму-
нізації від кору 90 тис. сирійських біженців.

Р. Вел Джонсон і Рейчел Коулман
Співробітники редакції церковних журналів 
і видавничої служби 

СЛУЖИТИ  по другім боці 
Йордану
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Рон,—вони були приголомшені”. Як може неурядова 
організація працювати так швидко? Не лише кампанія з 
імунізації розпочалася за графіком, але це також стало 
поштовхом для щеплення сотень тисяч жителів Йорда-
нії та сирійських біженців”.

Кризу було відвернуто.
Більше того, таке продуктивне партнерство між 

ЮНІСЕФ, Міністерством охорони здоров’я Йорданії та 
Благодійною організацією СОД створило потенціал для 
майбутньої співпраці.

Як Рон і Сенді Хаммонд приїхали на Середній Схід у 
той важливий момент—це свідчення віри Хаммондів та 
натхнення, за яким було створено програму для літніх 
місіонерів у Церкві.

Потрібні: місіонерські подружні пари
У 2012 році Хаммонди служили обрядовими праців-

никами в Рексбурзькому храмі, шт. Айдахо. Рон мав 
успішну стоматологічну практику і викладав на релігій-
ному факультеті в Університеті Бригама Янга—Айдахо.  
Але спокійний плин їхнього життя раптово змінив 
свій напрямок, як тільки вони отримали виразне духов-
не спонукання негайно подати документи для служіння 
на місії. Вони були здивовані тим, у який час це стало-
ся. Їхні одружені діти вже перебували на різних етапах 
просування кар’єрою та в різних місцях, а Рон ще не 
збирався іти на пенсію. Однак Дух запевнив їх, що 
діти вже обійдуться без них і все буде добре.

Як виявилося, провідники Церкви і в Головному 
управлінні постилися і молилися, аби знайти відповідну 
подружню пару для служіння директорами Благодійної 
організації в Аммані, Йордан.

ЯК МАТИ НАЙКРАЩІ 6 ЧИ 12, ЧИ 18, ЧИ 23 МІСЯЦІ 
СВОГО ЖИТТЯ

Подружжя може служити на місії 6, 12, 18 або 23 місяці, 
в залежності від ситуації.

Крім того, найбільше фінансове навантаження під час 
місії—плата за житло—стало меншим завдяки обмеженню 
вартості житла, яка не має перевищувати 1400 американ-
ських доларів для пар, що їдуть на служіння зі Сполучених 

Штатів, Канади, Західної Європи, Японії та Австралії. Ті, 
хто приїжджає з інших країн, сплачують стільки, скільки 
можуть.

Щоб знайти інформацію стосовно того, як подавати 
документи на місіонерське служіння і щоб прочитати більше 
історій про подружні пари, які провели найкращі місяці 
свого життя, служачи на місії, зайдіть на сайт lds. org/ callings/ 
missionary/ senior.

Амман, Йордан

“Було так очевидно,—розповідає Сенді,—що Господь 
іде перед нами, готуючи всі деталі особливого завдан-
ня, яке Він мав для нас. Ми знаємо, що Він робить це 
для кожного місіонера, який служить. Так втішає знання 
того, що Спаситель влаштовує все для служіння ще до 
твого приїзду”.

“Озираючись назад,—каже Рон,—ми вдячні, що не 
вказували конкретного місця для служіння і не напо-
лягали на ньому. Оскільки ми залишили все на розсуд 
Господа, це відкрило для нас такі можливості, яких ми 
не мали б інакше”.

Той досвід включав співпрацю з королівською сім’єю 
Йорданії над гуманітарними проектами, якими ціка-
вилися королівські особи. Хаммонди співпрацювали з 
місцевими лікарнями та клініками Йорданії з метою про-
ведення для медичного персоналу навчання з реанімації 
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новонароджених, що значно сприяло зниженню смерт-
ності серед новонароджених. Завдяки їхнім зусиллям 
та зусиллям інших місіонерських пар Гуманітарна орга-
нізація СОД провела навчання та надала устаткування 
офтальмологічним клінікам і організаціям, які опікуються 
інвалідами. Серед тих, кому Хаммонди та інші місіонери, 
що служать за програмою благополуччя, надавали допо-
могу, був центр, де навчають жінок з фізичними вадами 
розробляти й виготовляти спеціальний одяг та ремісничі 
вироби. Ці навички дали залученим студентам можли-
вість краще забезпечувати себе та свої сім’ї. 

Серед інших проектів була й співпраця з іншими 
неурядовими організаціями та йорданським урядом з 
питань надання невідкладної допомоги та відбір йор-
данських студентів для надання однієї чи двох стипен-
дій кожного року на навчання в Університеті Бригама 
Янга. Одним з найбільш приємних випадків, які мали 
Хаммонди,—це співпраця з римо- католицькою церквою 
у будівництві шкільних класів для іракських християн, 
яким ніде було збиратися.

З Господом у Його винограднику
Перебуваючи в Йорданії, Хаммонди зрозуміли 

правдивість Господнього обіцяння тим, хто служить 

Йому: “Я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч 
і ліворуч від вас, і Мій Дух буде у ваших серцях, а Мої 
ангели—навколо вас, щоб підтримувати вас” (УЗ 84:88).

“Господь залучений до цієї роботи. Він у виноград-
нику разом зі Своїми служителями. Будь- яке подружжя, 
яке їде на місію, залучається до роботи у винограднику 
Господарем виноградника. Ми не віримо в чудеса, які 
відбуваються в Йорданії, ми в них живемо”.

Безсумнівно, серед ангелів, яких вони відчували “нав-
коло” себе, були небесні особи, але також і земні меш-
канці, особливо їхні діти, які підтримували їхні бажання 
служити так далеко від дому.

А їхня сім’я, у свою чергу, мала благословення під 
Господньою рукою, яка надавала захист і підтримку. 
Приймалися важливі питання стосовно роботи та пере-
їзду, занепокоєння стосовно потенційних ускладнень у 
новонародженого немовляти вирішувалися, коли їхні 
діти зверталися до Господа, радилися разом і молилися 
та постилися одне за одного.

Благословення, які отримали їхні діти, були таки-
ми надзвичайними, що коли брата і сестру Хаммонд 
попросили продовжити їхню дворічну місію до трьох 
років, кожен з їхніх дітей з ентузіазмом висловив під-
тримку. Вони відчували, що Господь робив для них 
щось дуже особливе, і це було прямим наслідком слу-
жіння їхніх батьків.

Однак розлука, яку переживала сім’я Хаммондів,  
була жертвою. Жити за півсвіту від тих, кого ти 
любиш, було важко. Але це не було так важко, як 
раніше. Технології дають можливість сім’ї долучатися 
до життя кожного так часто, як виникає потреба. Сен-
ді каже: “Подружжя не втрачають контакт зі своїми 
сім’ями. Ми часто спілкуємося з сім’ями своїх дітей, які 
залишилися вдома. Завдяки FaceTime та електронній 
пошті наші новонароджені онуки, які народилися під 
час нашого служіння, знають нас і тепло та радо приві-
тали, коли ми повернулися”.

Відкрити очі й серце
Серед багатьох благословень, які, як вважають Хам-

монди, вони отримали завдяки своєму служінню,—здат-
ність бачити щедрість і дружелюбність йорданців. Коли 
Хаммонди отримали своє покликання, вони не знали 
народу, якому вони будуть служити.

“Але ми відкрили для себе, що наші мусульманські 
друзі приємні й щедрі,—розповідає Рон,—і ми впевнені, 

Рон і Сенді Хаммонди та інші місіонерські подружні 
пари співпрацювали з королівською сім’єю Йорданії, аби 
зменшити у країні смертність серед новонароджених.
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що як тільки вони відчули, що ми ніколи не зашкодимо 
їм, вони почали у свій спосіб оберігати нас.

Їхнє милосердя просто дивовижне. Йорданці ніколи 
не допустять, щоб хтось був у нужді, якщо вони спро-
можні допомогти. Вони радо приймали біженців ще з 
тих часів, що передували царюванню Давида. У Біблії 
часто зустрічається посилання “по другім боці Йорда-
ну”, і ми починаємо підписувати листи “По другім боці 
Йордану” на ознаку співчутливого служіння, яке ми 
маємо привілей здійснювати в цій історично співчутли-
вій країні. Упродовж століть Йордан був місцем вияву 
милосердя, і тому Господь благословив цей народ”.

Така тісна співпраця з йорданцями дала Хаммондам 
можливість завʼязати міцні дружні стосунки з багатьма 
людьми. “Нас кілька разів запрошували на Іфтар— 
вечерю, якою закінчується щоденний піст Рамадан,—
розповідає Сенді.—Наші мусульманські друзі також 
запрошували нас приходити на заручини, весілля та 
інші сімейні свята”.

Церква не здійснює проповідування і не доз-
воляє хрищень мусульман у Йордані або в будь- 
якому іншому місці, де це заборонено законом, 
тож Хаммонди нічого не розповідали про Церкву. 
Натомість вони зосереджувалися на підтримуванні 

стосунків—з королівською сім’єю, міс-
цевими партнерами по гуманітарно-
му служінню, іншими місіонерськими 
подружніми парами, які з ними служили, 
та з релігійними і урядовими провідни-
ками. Коли Хаммондів розпитували про 
Церкву, вони запрошували зацікавлених 
зайти на сайт LDS. org.

Покликання на служіння
З огляду на надзвичайний досвід, отри-

маний Роном і Сенді, чи відчувають вони 
себе дещо особливими серед подружніх 
пар, які було покликано на служіння—або 
ще буде покликано?

Так і ні. “Ми служили там і тоді, де 
Господь потребував подружжя з наши-
ми особливими якостями і життєвим 
досвідом,—кажуть Хаммонди.— Але це 
так само стосується всіх літніх місіоне-
рів. Кожна пара, спроможна служити на 
місії, була підготовлена для служіння у 

такий спосіб, що притаманний лише їм. Їм треба лише 
виявляти достатньо віри і йти туди, де вони потрібні 
Господу, а Він використає їх для того, щоб змінювати 
життя інших”.

“Подружні пари можуть змінювати життя,—сказав 
старійшина Роберт Д. Хейлз, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів.— Подружні пари можуть виконувати 
надзвичайні завдання, які, крім них, ніхто не може 
виконати. …

… Способи, у який подружжя можуть служити, важ-
ко перерахувати. Починаючи з роботи в офісі місії та 
навчання провідництва і до сімейної історії, храмової 
роботи і гуманітарного служіння—скрізь є можливість 
застосувати практичні навички або таланти, якими 
Господь вас благословив. …

… Ви багато отримали у своєму житті; ідіть і вільно 
віддавайте у служінні нашому Господу і Спасителю. 
Майте віру; Господь знає, де ви потрібні. Потреба 
є такою великою, брати і сестри, а працівників так 
мало” 2. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Див. “Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq 

and Turkey Amid Measles Outbreaks”, Apr. 30, 2013, unicef.org.
 2. Роберт Д. Хейлз, “Місіонерські подружні пари: час служити”,  

Ліягона, лип. 2001, сс. 30, 31.

Серед того, що тривожить потенційні місіонерські пари—це віддаленість 
від дітей та онуків у важливі моменти їхнього життя. Хаммонди зрозу-
міли, що дивовижним чином Господь благословляє сім’ї подружніх пар, 
які служать, а технології дають можливість зберігати близькі стосунки, 
навіть якщо ти за півсвіту.
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БЛАГАННЯ ПРО МИЛІСТЬ
Під час подорожі до сусідньо-

го міста в Естонії я побачив 
жебрака. Дивовижно, але я впізнав 
у ньому чоловіка, якого бачив 10 
років тому, коли служив у тому місті 
місіонером. Він ніс велику сумку з 
пластиковими пляшками так само, як 
і раніше, щоб, здавши їх для вто-
ринної переробки, отримати за них 
гроші. Я пам’ятаю, що він завжди 
просив копійки, які давали на здачу. 
А якщо ви йому їх давали, то він 
просив більше.

Я був надзвичайно здивований, 
побачивши його. Минуло 10 років, 
а він був такий самий—трохи 
більше сивини, але схоже, що він 
жив так само, випрошуючи гроші 
день за днем. Я думав про чудові 
10 років, які прожив за цей час: я 
одружився в храмі, здобув освіту, 

і побачив, що надіслав їх на день 
пізніше.

Сума стипендії була точно в 100 
разів більшою від тієї, яку я дав 
жебракові, і важко було повірити, 
що це простий збіг обставин. Я 
благав про милість у молитві до 
Небесного Батька і в електронному 
посланні до співробітників універ-
ситету. Вони відповіли, що зараху-
ють мої документи, але зазначили, 
що вони надійшли із запізненням.

Господь відповів на мою молит-
ву, і я мав благословення отрима-
ти стипендію, що стало для нас з 
дружиною суттєвою фінансовою 
підтримкою. Але більш важливо те, 
що завдяки цьому випадку я засвоїв 
цінний урок: хіба ми не всі жебраки 
перед Богом? (див. Мосія 4:19). ◼
Метью Крендалл, Гар’юмаа, Естонія

знайшов хорошу роботу і мав хоро-
ше здоров’я.

Я подумав, що, мабуть, бачу 
його востаннє, і я відчув, що маю 
йому щось дати. Проблема в тому, 
що у мене була лише банкнота і її 
вартість була більшою, ніж я хотів 
дати. Я трохи збентежився, не 
знаючи, що робити—не дати йому 
нічого чи дати більше, ніж я був 
готовий. Я вирішив, що для мене це 
не буде мати великої різниці, а для 
нього це стане подією дня, тож я 
дав йому гроші.

Менше ніж через два дні я опи-
нився у такій самій ситуації, але 
цього разу я просив про милість. Я 
переплутав день подачі важливих 
документів на стипендію. Я думав, 
що вже подав їх два тижні тому, 
але жахнувся, коли перевірив дату 

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

СТ
ЕН

А 
Ф

ЕЛ
ЛО

УЗ
А

Під час подорожі до сусіднього 
міста в Естонії я побачив жебрака. 

Дивовижно, але я впізнав у ньому 
чоловіка, якого бачив 10 років тому, 
коли служив у тому місті місіонером.
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Я дивилася телевізор, коли 
зателефонувала моя мама 

і сказала, що її брат, 92- річний 
дядько Флойд та його дру-
жина Міллі, захворіли на 
грип і не мають вдома ніякої 
їжі. Їхній стан не дозволяв 
їм піти до магазину і щось 
купити. Біля дядька Флойда 
та тітки Міллі не жив ніхто з 
родичів, тож не було кому 
їм допомогти.

Мама питала, чи можу я 
допомогти. Я—єдиний член Церкви 
серед цих своїх родичів, і мені вже 
телефонували в подібних ситуа-
ціях. Проблема була в тому, що я 
жила в Юті, США, а мої дядько й 
тітка жили в Геметі, шт. Каліфорнія, 
США.

Я попросила маму дати мені кіль-
ка хвилин, щоб подумати, що роби-
ти. У мене була подруга поблизу 
Гемета, тож я подзвонила і запитала, 
чи не знає вона когось у Геметі. 
Вона розповіла мені про жінку, з 
якою служила в Каліфорнійському 
храмі Редланд, на ім’я сестра Данн, 
яка була там президентом Товари-
ства допомоги.

Коли сестра Данн відповіла на 
дзвінок, я почала: “Доброго дня, 
сестро Данн. Ви мене не знаєте, 
але мене звуть Ненсі Літтл, і я живу 
в Юті. Я член Церкви, але моя тітка 

і дядько, які живуть в Геметі, не 
належать до Церкви. Вони хворі, у 
них немає їжі”. Я розповіла, де вони 
живуть, а це було далеко від неї, і 
пояснила, що просто хочу дізнати-
ся, чи є поблизу них ресторан, який 
зможе привезти їм їжу.

Натомість сестра Данн наполягла 
на тому, що вона зі своїм чолові-
ком привезе їжу моєму дядькові й 
тітці. Вони якраз приготували суп і 
спекли хліб, а її мама щойно спекла 
печиво. Я протестувала, але вона не 
відступала.

Через кілька годин сестра Данн 
зателефонувала мені й сказала, що 

все гаразд. Моя мама пізніше 
подзвонила, щоб розповісти, 
що сказав дядько Флойд про 
їхній візит. Він сказав: “У мій 
дім прийшли ангели на ім’я 
містер і місіс Данн. Вони 
принесли повно їжі: фрукти, 
овочі, домашнього приготу-
вання суп, хліб та печиво. То 
було найкраще печиво, яке 
я їв у своєму житті”. Данни 
поговорили з моїм дядьком, 

допомогли у вирішенні всіх 
потреб, а потім брат Данн пере-
ніс мою дуже слабку тітку Міллі, 
яка страждає від хвороби Альц-
геймера, з її ліжка до інвалідного 
візка в кухні, аби сестра Данн її 
погодувала.

Коли дядько Флойд зателе-
фонував моїй мамі, щоб розпо-
вісти про той візит, він плакав. 
Він казав, що ніколи не зустрічав 
таких добрих і дбайливих людей. 
Він сказав моїй мамі, що мені 
пощастило жити в Юті в оточенні 
“всіх тих мормонів”.

Через чотири дні після того 
візиту дядько Флойд ішов до пош-
тової скриньки й посковзнувся. Він 
ударився головою й через чотири 
дні помер. За винятком медсестри, 
яка приходила до них додому, брат 
і сестра Данн були останніми людь-
ми, яких мій дядько бачив перед 
смертю.

Я вдячна за подібну до Христа 
сестру Товариства допомоги, яка 
жила за сотні миль від мене, яку 
я так ніколи й не бачила, але яка 
допомогла моєму дядьку й тітці. ◼
Ненсі Літтл, шт. Юта, США

АНГЕЛИ НА 
ІМ’Я МІСТЕР 
ТА МІСІС 
ДАН
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Сестра Данн наполягла на тому, що 
вона зі своїм чоловіком привезе 

їжу моєму дядькові й тітці.



Як мати двох малих дочок я 
часто виправдовувала те, що не 

можу брати участь у певних захо-
дах, до яких би хотіла долучатися, 
лише тому, що зараз не моя “пора”. 
Серед іншого була й сімейно- 
історична робота.

Хоча в минулому я брала участь в 
індексуванні й мені подобалося цим 
займатися в Суботній день, я зрозу-
міла, що виправдовую свою безді-
яльність як браком часу, так і знань 
для ведення сімейно- історичної 
роботи в цей період.

Одного раннього ранку кілька 
місяців тому, коли я сиділа в храмі, 
моє серце змінилося. Коли я про-
глядала імена померлих людей на 
храмових картках, молилася про 
те, щоб вони прийняли храмові 
обряди, які виконуються за них, я 
подумала: “Як було б чудово, якби 
ці люди були членами моєї сім’ї. Я 
б хотіла виконати для них робо-
ту”. Дух підтвердив мені, що 
якщо я дійсно цього хочу, то 

ЧАС ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ІСТОРІЇ
Господь допоможе мені виконувати 
сімейно- історичну роботу, особли-
во в Суботній день. Він міг допо-
могти мені знайти час і знання для 
здійснення Його цілей.

Тієї неділі я пішла додому і 
зайшла на сайт FamilySearch. org. Очі 
відразу ж наповнилися сльозами, 
коли я побачила імена своїх предків. 
Мій зв’язок з ними став сильнішим. 
Мою любов до них поглибили осо-
бисті фотографії та документи, нещо-
давно додані моєю бабусею, завдяки 
чому члени сім’ї стали для мене ще 
реальнішими. Я відчула радість, коли 
залучила до роботи свою дворічну 
доньку, яка навчилася знаходити 
зображення свого прадідуся і пра-
прапрабабусі, називаючи їх по імені. 
Я відчувала те, що описував прези-
дент Рассел М. Нельсон, президент 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів: 

“Субота дає чудову нагоду 
для зміцнення сімейних 

уз. Зрештою, Бог 
хоче, щоб усі ми, 

Його діти, повернулися до Нього як 
святі, що отримали ендаумент, запе-
чаталися в храмі сімʼями, з нашими 
предками, і з нашими нащадками” 
(“Субота є приємністю”, Ліягона, 
трав. 2015, с. 130).

Після того випадку я продовжую 
займатися сімейно- історичною 
роботою в Суботній день. Я мала 
благословення виконувати храмо-
ву роботу для деяких членів моєї 
сім’ї. Особливе благословення—це 
дізнатися про своїх родичів і зро-
бити ближчими стосунки з моїми 
дідусями і бабусями, які не є члена-
ми нашої Церкви. Я зміцнила своє 
рішення дотримуватися заповідей 
і витерпіти до кінця, аби бути силь-
ною ланкою у своїй вічній сім’ї.

Хоча й досі є все ще багато робо-
ти, я вдячна Небесному Батькові 
за те, що Він збільшив мої здібно-
сті і я можу брати участь у Його 
роботі, особливо в Його день. Для 
мене—субота дійсно приємність. ◼
Рейчел Льюїс, шт. Юта, США
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Я відчула радість, коли 
залучила до роботи 

свою дворічну доньку, 
яка навчилася знаходити 
зображення свого прадідуся 
і прапрапрабабусі, називаючи 

їх по імені.
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Була середина важкого навчаль-
ного року, коли я викладав у 

13- 14- річних дітей. Я щойно при-
йшов додому після важкої розмови 
із заступником директора, де ми 
обговорювали результати моєї 
роботи. Я щойно розпочав вчи-
телювання, і оскільки мені треба 
було готувати з нуля майже всі мої 
уроки, я побачив, що мені важко 
зосереджувати увагу учнів на зав-
данні і підтримувати їхню зацікав-
леність. Головним чином розмова 
йшла про необхідність спонукати 
учнів робити вибір—або виконува-
ти завдання, або мати проблеми—і 

ПОЛКОВОДЕЦЬ МОРОНІЙ 
ДОПОМІГ МЕНІ НАВЧАТИ 
ПІДЛІТКІВ

приводити в дію свої застереження.
Я пішов з тієї зустрічі в поганому 

настрої, зовсім приголомшений. Я 
поставив за мету зосередитися на 
цій розмові в питанні дня, з яким я 
звернуся під час вивчення Писань 
завтра. Неймовірно, але відповідь 
надійшла до мене, коли я читав 
Книгу Мормона.

Я молився того ранку, аби дізна-
тися з Писань, як мені бути кращим 
учителем. Святий Дух навчав мене, 
коли я читав про полководця Моро-
нія в Алма 44. У тій частині історії 
полководець Мороній та нефійці 
оточили ламанійців на річці Сидон 

і налякали їх настільки, що ламаній-
ці покидали свою зброю. Я продов-
жував читати, думаючи, як мені бути 
таким, як полководець Мороній, 
у класі: вміти давати накази, бути 
впевненим і досягати успіху.

Я читав діалог і звернув увагу, що 
Мороній каже Зарагемні та ламаній-
цям, що їм доведеться зробити вибір: 
“Віддайте нам вашу зброю війни, і 
ми … пощадимо ваші життя, якщо 
ви підете своїм шляхом і не прийде-
те більше воювати проти нас”, бо 
“якщо ви не зробите цього, … я нака-
жу моїм людям, щоб вони напали на 
вас” (Aлма 44:6, 7). Я зрозумів, що він 
робив те, що мій керівник наказав 
мені робити! “Дайте їм вибрати одне 
з двох і дійте відповідно”,—сказав 
він. Пам’ятаючи про це, я прийняв 
девіз Моронія: “Ну що ж, ми закінчи-
мо боротьбу” (Aлма 44:10).

Озброєний цим принципом, 
який я засвоїв з історії про одного 
з моїх героїв з Писань, я повернув-
ся до класу, маючи впевненість у 
моєму плані битви. Я випадково 
знайшов фігурку полководця Моро-
нія, і вона залишалася в кишені 
моєї сорочки до кінця навчального 
року, будучи нагадуванням про те, 
як полководець Мороній навчив 
мене справлятися з класом підлітків. 
Коли я дав своїм учням можливість 
вибрати одне з двох, їхня поведін-
ка покращилася, вони виконували 
свої завдання і у нас покращилися 
стосунки. Рік закінчився, і хоча все 
ще було важко, але завдяки відпові-
ді на молитву та силі Писань я зміг 
“закінчити боротьбу”. ◼
Бен Флойд, шт. Вашингтон, СШАІЛ

Ю
СТ

РА
ЦІ

Я 
УІ

ЛС
О

НА
 О

НГ
А

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

АЛ
ЛЕ

НА
 Г

АР
НС

А

Я випадково знайшов 
фігурку полководця 

Моронія, і вона залишалася 
в кишені моєї сорочки до 
кінця навчального року, 
будучи нагадування про те, 
як полководець Мороній 
навчив мене.
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Усією сім’єю ми щойно повернулися з 
чудової відпустки. Після обіду я доз-

волила двом нашим дітям—чотирирічно-
му Маркусу і трирічній Еммі—погратися 
у спальні, що знаходилася на другому 
поверсі нашої квартири, розташованої на 
четвертому поверсі. У Данії вікна відкрива-
ються назовні. Зазвичай вікна зачинені, але 
ми трохи відкрили їх на час відпустки, аби 
в квартирі була вентиляція повітря, поки 
ми подорожували.

Коли я мила посуд, то раптом відчула, 
що сталося щось дуже погане. Я бігла у 
вітальню, а Маркус біг сходами вниз. Він 
кричав від переляку, кажучи, що Емма 
випала з вікна—вікна, розташованого на 
висоті 12 метрів над асфальтованим тро-
туаром. Я побігла сходами вниз, кілька 
разів голосно викрикуючи Еммине ім’я. 
Я побачила свою маленьку донечку, яка 
лежала на асфальті, ніби вона вже нежива. 
Її тіло було повністю обм’яклим, коли я 
піднімала її, і я подумала, що це є підтвер-
дженням моїх найгірших побоювань. Мій 
чоловік, який побіг за мною на вулицю, 
взяв її на руки і відразу ж дав благосло-
вення священства.

Швидко прибула невідкладна допомога, 
і ми з Маркусом молилися, поки параме-
дики допомагали Еммі. Невдовзі всі ми в 
машині швидкої допомоги прямували до 
лікарні.

Поки ми були у відділенні інтенсивної 
терапії, до нас швидко приїхали роди-
чі, аби надати підтримку. Маркус поїхав 
додому зі своїми двоюрідними братами 
і сестрами, а ми з чоловіком залишилися, 
ще не знаючи, в якому стані перебуває 
Емма.

Після, як нам здавалося, безкінечного 
очікування, нарешті вийшов один з ліка-
рів і розпитав про подробиці нещасного 
випадку. Як правило, падіння з такої висо-
ти спричиняє внутрішні пошкодження і 
дає дуже невеликий шанс на виживання. 
У Емми був перелом тазу і струс мозку, 
але подряпини були лише на шкірі. Лікар 
сказав, що, мабуть, її впіймав ангел.

Хоча те, що Емма вижила, було дивом, 
вона все ще не приходила до свідомості 
через травму голови. Мій чоловік разом 
з двома друзями ще раз благословив 
Емму. У тому в благословенні їй було 
обіцяно повне одужання без будь- яких 
тривалих наслідків, і що це стане позитив-
ним досвідом у її житті. Я відчула безмеж-
ну вдячність за силу священства. Усі мої 
благання, з якими я зверталася всю ніч, 
були почуті.

Емма вийшла з коми через чотири дні. 
Упродовж тих чотирьох днів друзі, чле-
ни Церкви та інші постилися і молилися 
за неї. Я відчувала навколо себе молитви 
вірних святих, які зміцнювали мене і мою 

Після того як моя донька випала з вікна, я думала, що наші найгірші побоювання підтвердилися.
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ПІСТ І МОЛИТВА ЗА ЕММУ
Сесіль Норрунг
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ЯК МИ РЕАГУЄМО 
НА ТРУДНОЩІ?
“Коли у нашому житті 
відбувається щось 
складне, якою є наша 
негайна реакція? 
Збентеження, сумнів 
чи відхід від духовно-
го? Чи є це ударом 
для нашої віри? Чи 
ми звинувачуємо Бога 
або інших людей у 
наших обставинах? Чи, 
можливо, перше, що 
ми згадуємо—це те, 
що ми—діти люблячо-
го Бога? Чи додається 
до цього абсолютна 
довіра, що Він допускає 
певні земні страждан-
ня, оскільки Він знає, 
що це благословить 
нас як вогонь золо-
таря, щоб ми стали 
подібними до Нього і 
отримали наш вічний 
спадок?”
Старійшина Дональд Л. 
Холлстром, з президентства 
сімдесятників, “Я—Божеє 
дитя”, Ліягона, трав. 2016, 
с. 27.

сім’ю. Я відчувала, ніби Небесний Батько 
огорнув мене Своїми руками і сповнив 
втіхою.

Наш кіл оголосив піст за день до її 
пробудження. Ми впевнені, що Небесний 
Батько почув наші молитви і що Емми-
не пробудження було прямим наслідком 
посту. З того часу Емма швидко одужувала. 
Через 5 днів вона промовила перше слово 
після нещасного випадку, а через 9 днів 
її виписали з лікарні. 5 тижнів вона про-
вела в інвалідному візку, а потім почалася 
фізіотерапія.

Приблизно через місяць після нещас-
ного випадку у мене раптово розболілася 
спина через те, що я піднімала Емму. Мене 
охопило відчуття не лише фізичного, але 
і духовного безсилля. Як же я зможу далі 
про неї піклуватися?

Однієї ночі почуття безсилля стало 
просто нестерпним. Я вийшла з дому і 
знайшла лавочку в парку, де молилася 
Небесному Батькові приблизно годину. 
Вперше у житті я відчула, як мене огор-
нула дивовижна сила Спасителевої Спо-
кути. Увесь біль і смуток, які я несла на 
собі, було забрано; після тієї молитви всі 
тягарі було піднято з моїх плечей. Емма 
все ще залишалася у візку, а я лікувала 
спину, але у мене з’явилися сили йти 
вперед.

Через рік Емма могла бігати, сміятися, 
розповідати історії і мислити, як і належить 
чотирирічній дитині.

Ми знаємо, що є люблячий Небесний 
Батько, Який дбає про нас і знає кожно-
го з нас. Він знає, через які труднощі ми 
проходимо. Я ніколи не зможу поста-
вити під сумнів ті дива, які Він дає нам 
завдяки молитві, посту і благословенням 
священства. ◼
Автор живе в Столичному регіоні Данії.
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Багато людей називають вас 
поколінням нового тисячо-
ліття. Я зізнаюся в тому, що, 

коли дослідники називають вас так і 
описують те, що їхні досліди від-
кривають їм про вас—ваші симпатії 
та антипатії, ваші почуття та потяги, 
ваші сильні та слабкі сторони,—я 
себе незручно почуваю. Є щось 
в тому, як вони використовують 
термін покоління нового тисячо-
ліття, що мені не подобається. 
І, чесно кажучи, мені менш цікаво 
знати, що хочуть сказати про вас 
експерти, ніж те, що Господь сказав 
мені про вас.

Коли я молюсь про вас і питаю 
Господа про те, що Він думає про 
вас, я відчуваю дещо зовсім інше, 
ніж те, що говорять дослідники. 
Духовні враження, які я отримав 
про вас, привели мене до думки  
про те, що термін покоління 

нового тисячоліття мабуть 
дійсно найбільше вам підходить. 
Але з іншої причини, ніж експерти 
коли- небудь могли б зрозуміти.

Термін покоління нового тися-
чоліття найбільше вам підхо-
дить, якщо цей термін нагадує 
вам, ким ви насправді є, і якою 
насправді є ваша мета в цьому 
житті. До справжнього покоління 
нового тисячоліття належить той, 
кого навчали і хто навчав євангелії 
Ісуса Христа в доземному жит-
ті, хто уклав там завіти з нашим 
Небесним Батьком про сміливі 
речі—в першу чергу морально 
сміливі речі—ті, які він робитиме 
тут, на землі.

До справжнього покоління ново-
го тисячоліття належить чоловік або 
жінка, яким Бог довіряв достатньо, 
щоб відправити на землю під час 
найважливішого розподілу в історії 

цього світу. До справжнього поко-
ління нового тисячоліття належать 
чоловіки і жінки, які живуть зараз на 
землі, щоб допомогти підготувати 
людей цього світу до Другого  
пришестя Ісуса Христа і Його 

Ви—“обраний рід”, 
заздалегідь призна-
чений Богом вико-
нувати дивовижну 

роботу—допомагати 
в підготовці людей 

цього світу до  
Другого пришестя.

Президент Рас-
сел М. Нельсон
Президент Квору-
му Дванадцятьох 
Апостолів
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Бути справжнім  поколінням нового  тисячоліття
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тисячолітнього правління. Ви може-
те бути впевненими—ви народили-
ся, щоб по- справжньому належати 
до покоління нового тисячоліття.

Виникає ось яке питання: “Як ви 
можете бути справжнім поколінням 
нового тисячоліття та сміливо жити 
як людина, яка дійсно належить до 
покоління нового тисячоліття?” У 
мене є чотири рекомендації.

1. Дізнайтеся, ким ви насправді є
Виділіть час, щоб з молитвою 

обдумати ці факти:

•  Ви—обраний син або донька 
Бога.

•  Ви створені за Його подобою.
•  У духовному світі вас було 

навчено, щоб підготувати вас 
до будь- чого, з чим ви можете 
стикнутися під час цієї остан-
ньої частини цих останніх днів 
(див. УЗ 138:56). Ви народили-
ся з цим знанням!

Ви живете об “одинадцятій годи-
ні”. Господь постановив, що це 
востаннє Він покличе робітників 
у Свій виноградник, щоб збирати 
обраних з чотирьох країв землі. 
(Див. УЗ 33:3–6). І вас було посла-
но взяти участь у цьому збиранні. 
Багато разів я на власні очі бачив 
могутній вплив тих, хто належить 
до справжнього покоління нового 
тисячоліття, коли вони приводять 
інших людей до пізнання істини. Це 
частина вашої особистості і вашої 
мети як нащадків Авраама (див. 
Галатам 3:26–29).

Декілька місяців тому ми з Венді 
отримали чудовий досвід у дале-
кому Сибіру. Разом з нами під час 

нашого дня підготовки в Іркутську 
подорожували президент місії 
Грегорі С. Брінтон, його дружи-
на Саллі, і їхній син—колишній 
місіонер—Сем, що відслужив місію 
в Росії. Ми відвідали чудове озеро 
Байкал і базар на його березі.

Коли ми повернулися до маши-
ни, то помітили, що Сема немає. 
Він повернувся за декілька хвилин 

у супроводі жінки середнього віку, 
яку звали Валентина. Своєю рід-
ною російською мовою Валентина 
з ентузіазмом вигукнула: “Я хочу 
познайомитися з матір’ю цього моло-
дого чоловіка. Він такий ввічливий, 
розумний і добрий! Я хочу познайо-
митися з його матір’ю!” Ясне, сповне-
не світла обличчя Сема привернуло 
до себе увагу Валентини.

Джеффрі Р. Холланд
Кворуму Дванадцятьох Апостолів
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Сем познайомив Валентину з обо-
ма своїми батьками, дав їй брошуру 
про Спасителя і домовився, що до 
неї прийдуть місіонери. Коли пізніше 
до неї прийшли місіонери з примір-
ником Книги Мормона, вона пообі-
цяла читати її. Декілька інших жінок, 
які працювали на тому ж базарі, 
також зацікавилися новою книгою, 
яку отримала Валентина. Ми ще не 
знаємо кінця цієї історії, але завдяки 
тому помітному світлу, що випро-
мінював Сем, Валентина і дехто з її 
друзів познайомилися з євангелією.

Ті, хто дійсно належить до поко-
ління нового тисячоліття, такі як Сем, 
знають, ким вони є насправді. Вони 
є відданими учнями Ісуса Христа, які 
інстинктивно використовують будь- 
яку можливість, щоб допомогти собі 
та іншим підготуватися до тисячоліт-
нього правління нашого Спасителя.

Тому моя перша рекомендація— 
дізнайтеся для себе, ким ви 
насправді є. Запитайте вашого 
Небесного Батька в ім’я Ісуса  
Христа, про те, що Він думає про 
вас і вашу місію тут, на землі. Якщо 
ви спитаєте зі справжнім наміром, 
через деякий час Дух прошепоче 
вам істини, що змінюють життя. 
Запишіть ці враження, часто перег-
лядайте їх і чітко їх виконуйте.

Я обіцяю вам, що, коли ви хоча б 
трошки зрозумієте, якими Небесний 
Батько бачить вас і яких дій Він від 
вас очікує, ваше життя зміниться 
назавжди!

2. Сподівайтеся сягнути немож-
ливого і готуйтеся до цього

Бог завжди просив своїх завіт-
них дітей робити щось складне. 

війною, та справжня стіна розділяла 
не лише місто Берлін, але й усю 
Східну Європу, що знаходилася 
під ярмом комунізму. Церкви були 
закриті, а релігійне поклоніння було 
суворо обмеженим.

Завдяки своїй професії я зробив 
багато операцій на відкритому  
серці, щоб врятувати життя, але не 
мав досвіду, який допоміг би мені 
повірити, що я зможу відкривати 
країни для проповідування єван-
гелії. І все ж таки, пророк дав мені 
завдання, тож я поставив за мету 
робити те, що здавалося вкрай 
неможливим.

З самого початку на моєму шля-
ху з’являлися перешкоди. Я прибу-
вав до більшості країн, не знаючи, 
куди піти. Навіть коли я мав мож-
ливість знайти ім’я якогось підхо-
дящого урядовця, то, як правило, 
зустрічі скасовувалися в останню 
хвилину або відкладалися. В одній 
країні, коли зустріч була відкладена 
на два дні, мені намагалися влашту-
вати перевірку—наприклад, впій-
мати мене на незаконному обміні 
валюти та інших протизаконних 
діях. Бувало й так, що зустріч почи-
налася з вимоги залишити країну 
негайно!

Але Господь спроможний вико-
нувати Свою роботу (див. 2 Нефій 
27:20–21), і у мене був привілей 
бачити, як одне за одним розгор-
талися дива—завжди, і лише після 
того, як я докладав для вирішення 
справи усі свої розумові здібності, 
найсміливіші зусилля і найпалкіші 
молитви.

У деяких країнах Церкву було 
визнано ще до того, як впала 

Оскільки ви сини і доньки Бога, 
що дотримуються завітів і живуть 
в останній частині цих останніх 
днів, Господь попросить вас зро-
бити дещо складне. Ви можете 
на це розраховувати—Авраамові 
випробування не припинилися після 
Авраама (див. УЗ 101:4–5).

Я знаю, як страшно може бути, 
коли просять зробити те, що, як  
здається, знаходиться далеко за 
межами ваших можливостей. Я  

був членом Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів лише 19 місяців, коли 
помер Президент Спенсер В. Кімбол  
(1885–1985). На першій зустрічі 
Першого Президентства і Квору-
му Дванадцятьох Апостолів після 
висвячення Президента Езри Тефта 
Бенсона (1899–1994) він дав чіткі 
завдання дванадцятьом апостолам. 
Серед його настанов, даних мені, 
були такі: “Старійшино Нельсон, 
ви повинні відкривати країни Схід-
ної Європи для проповідування 
євангелії”.

То був 1985 рік. Протягом тих 
років натягнутих політичних сто-
сунків, які ми називаємо холодною 

Вас було послано, щоб 
зібрати обраних. Бага-
то разів я на власні очі 

бачив могутній вплив тих, 
хто належить до справж-
нього покоління нового 
тисячоліття, коли вони 
приводять інших людей 

по пізнання істини.
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Берлінська стіна. Інші зробили це 
пізніше. У 1992 році я міг звітувати 
Президенту Бенсону про те, що 
тепер Церква була встановлена 
укожній країні Східної Європи!

Як людина, яка дійсно належить 
до покоління нового тисячоліття, 
на яку Господь може розрахову-
вати, ви також будете творити 
історію! Вас попросять прийняти 
складні завдання і стати знаряд-
дям в Господніх руках. І Він зро-
бить вас спроможними досягнути 
неможливого.

Яким чином ви досягнете немож-
ливого? Роблячи все, що можливо 
для зміцнення вашої віри в Ісуса 
Христа, збільшуючи ваше розу-
міння учення, якому навчають в 
Його відновленій Церкві, а також 
невтомно шукаючи істину. Отри-
мавши прохання зробити неможли-
ве, ви, як людина покоління нового 
тисячоліття, занурена в чисте вчен-
ня, зможете вийти вперед з вірою 
і завзятою наполегливістю та жит-
тєрадісно зробити все, що в вашій 
владі, щоб досягти мети Господа 
(див. УЗ 123:17).

У вас будуть дні, коли опуска-
тимуться руки. Отже, моліться про 
сміливість не здаватися. Вам буде 
дана необхідна сила, тому що нале-
жати до святих останніх днів буде 
все менш популярним. Сумно, але 
ті, кого ви вважали своїми друзями, 
зрадять вас. А деякі речі просто 
будуть здаватися несправедливими.

Проте я обіцяю вам, що, якщо ви 
будете йти за Ісусом Христом, ви 
знайдете тривалий мир і справжню 
радість. Якщо ви будете дотримува-
тися завітів ще ретельніше, і будете 

захищати Церкву і царство Бога 
на землі сьогодні, Господь благо-
словить вас силою і мудрістю для 
здійснення неможливого.

3. Дізнайтеся як отримати доступ 
до сили небес

У кожного з нас є запитання. 
Бажання дізнатися, зрозуміти і роз-
пізнати істину є важливою частиною 

нашого земного досвіду. Майже все 
своє життя я щось досліджував. Ви 
також зможете навчатися краще, 
ставлячи натхненні питання.

На даний момент дехто з вас 
намагається дізнатися про те, що 
саме вам слід робити в житті. Деко-
му цікаво, чи були прощені їм їхні 
гріхи. Більшості з вас цікаво, ким 
ви є і де знаходиться ваш вічний 
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супутник—а ті, хто не цікавиться, 
мають робити це.

Хтось не розуміє, чому Церква 
робить те або інше. Можливо, бага-
то з вас не знають, як отримати 
відповіді на ваші молитви.

Наш Небесний Батько і Його Син 
готові відповісти на ваші запитання 
за допомогою Святого Духа. Але 
ваше завдання—дізнатися, як підго-
туватися та отримати ті відповіді.

З чого ви можете почати? Почніть 
з того, щоб проводити більше часу у 
святих місцях. Храм є святим місцем. 
А також каплиця, де ви поновлюєте 
причасні завіти щонеділі. Я запро-
шую вас зробити вашу квартиру, 
ваш гуртожиток, ваш дім чи вашу 
кімнату святим місцем також, де ви 
можете знайти безпечний притулок 
від безрадісного сумʼяття світу.

Молитва—це ключ. Моліться, 
щоб знати, що вам треба припинити 
робити і що вам треба почати роби-
ти. Моліться, аби знати, що додати 
до вашого оточуючого середовища 
і що видалити з нього, аби рясно 
відчувати Духа.

Просіть у Господа дар проникли-
вості. А потім живіть і працюйте, 
аби бути гідними отримати цей дар, 
щоб, коли у світі відбуватимуться 
бентежні події, ви точно знали, що 
є правильним, а що ні (див. 2 Нефій 
31:13).

Служіть з любов’ю. Сповнене 
любові служіння тим, хто втратив 
свій шлях або тим, хто занепав 
духом, відкриває ваше серце для 
особистого одкровення.

Проводьте більше часу—набага-
то більше часу—в місцях, де при-
сутній Дух. Це означає більше часу 

з друзями, які намагаються мати 
поруч Духа. Проводьте більше часу 
на колінах у молитві, більше часу з 
Писаннями, більше часу за сімейно- 
історичною роботою, більше часу 
в храмі. Я обіцяю вам, що, якщо ви 
постійно віддаватимете Господу 
велику частину свого часу, Він при-
множить решту.

Ми підтримуємо 15 чоловіків, 
яких висвячено бути пророками, 
провидцями і одкровителями.  

Коли виникає якась складна 
проблема—здається, що з кожним 
днем вони стають все складніши-
ми і складнішими—ці 15 чоловіків 
борються з проблемою, намагаю-
чись побачити усі наслідки різних 
поворотів розвитку подій, і вони 
старанно намагаються почути 
голос Господа. Після посту, молит-
ви, вивчення, роздумування і ради 
з Братами щодо важливих питань, 
часто буває так, що безсонними 
ночами я все ще роздумую про 
питання, які ми обговорювали. У 
Братів подібний досвід.

Перше Президентство і Кворум 
Дванадцятьох Апостолів радяться 

разом і діляться усім, чим Господь 
скеровує нас до отримання розумін-
ня й відчуття—як кожного окремо, 
так і всіх разом. І потім ми спостері-
гаємо, як Господь впливає на Пре-
зидента Церкви, щоб проголосити 
Господню волю.

Такого пророчого процесу ми 
дотримувалися у 2012 році, коли 
було внесено зміни щодо мінімаль-
ного віку для місіонерів, а також 
знову під час недавнього додатку 
до Довідника Церкви внаслідок 
легалізації одностатевих шлюбів у 
деяких країнах. Сповнені співчут-
тям до усіх, а особливо до дітей, 
ми намагалися зрозуміти Господню 
волю з приводу цього питання. 

Завжди пам’ятаючи Божий план 
спасіння і про Його надію на вічне 
життя для кожного з Його дітей, 
ми розглянули безліч варіантів і 
комбінацій можливих сценаріїв, 
що могли б виникнути. Ми неодно-
разово зустрічалися в храмі в пості 
й молитві, і шукали подальших 
настанов і натхнення. І потім, коли 
Господь надихнув Свого пророка, 
Президента Томаса С. Монсона, 
проголосити думку Господа і волю 
Господа, кожний з нас під час того 
священного моменту відчув духов-
не ствердження. Це було нашим 
привілеєм як апостолів підтримати 
те, що було відкрито Президенту 
Монсону. Одкровення від Господа 
Його слугам є священним проце-
сом, так само як і привілей отри-
мання особистого одкровення.

Мої дорогі брати і сестри, ви 
маєте такий самий доступ до думки 
і волі Господа для вашого особи-
стого життя, як і ми, апостоли, для 

Вас попросять прийняти 
складні завдання і стати 
знаряддям в Господніх 

руках. І Він зробить 
вас спроможними 

досягнути неможливого.
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Його Церкви. Так само як Господь 
вимагає, щоб ми шукали і обду-
мували, постилися і молилися, 
вивчали і боролися зі складними 
проблемами, Він також вимагає від 
вас того самого, коли ви шукаєте 
відповіді на ваші власні запитання.

Ви можете навчитися чути голос 
Господа через шепіт Святого Духа 1. 
Незважаючи на всю допомогу, що 
ми отримуємо від Google, Twitter 
і Facebook, вони просто не дають 
нам найважливіші відповіді!

Мої дорогі юні друзі, ви можете 
знати думку і волю Господа для 
свого власного життя. Вам не треба 
сумніватися, чи ви там, де Господь 
хоче, щоб ви були, або чи ви роби-
те те, що Він хоче, щоб ви робили. 
Ви можете знати! Святий Дух скаже 
“вам усе, що вам треба робити” 
(2 Нефій 32:3).

4. Ідіть за пророками
У 1979 році, коли я служив у 

якості генерального президента 
Недільної школи, мене запросили 
відвідати семінар регіональних 
представників, на якому Прези-
дент Спенсер В. Кімбол виступив 
з натхненною промовою про від-
кривання дверей в тих націях, які 
були закриті для Церкви, напри-
клад в Китаї. Він кинув виклик усім 
присутнім вивчити мандаринську 
мову, щоб ми могли запропону-
вати наші професійні навички для 
надання допомоги народу Китаю.

Я сприйняв заклик Президен-
та Кімбола як пророчий наказ. І 
тому того самого вечора я запитав 
свою, нині покійну, дружину Дан-
цель, чи не хотіла б вона вивчати 

мандаринську зі мною. Вона пого-
дилася і ми знайшли собі репе-
титора, який би нам допомагав. 
Звичайно ж, ми не навчилися гово-
рити мандаринською дуже добре, 
проте ми вивчили достатньо, щоб, 
коли мене запросили наступного 
року (завдяки серії дуже неспо-
діваних подій) поїхати до Китаю 
як запрошеного професора, щоб 

навчати про операції на відкритому 
серці, я був краще підготовлений, 
щоб прийняти це запрошення.

Тепер перенесемося на шість 
років вперед, у 1985, коли минув 
рік після того, як мене було покли-
кано до Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів. Одного дня я отримав 
нагальне прохання поїхати до 
Китаю, щоб провести операцію 
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на відкритому серці їхньої відомої 
оперної зірки, який вважався наці-
ональним героєм по всьому Китаю. 
Я пояснив, що моя церковна діяль-
ність не дозволяє мені приїхати, 
але лікарі Китаю благали мене 
приїхати відразу ж, щоб провести 
операцію і врятувати життя.

Я обговорив цю справу з моїм 
президентом Кворуму і Першим 
Президентством. Вони відчували, 
що мені слід поїхати туди і провести 
операцію, як послугу народу Китаю.

Я так і зробив. На щастя, операція 
була успішною! Так уже сталося, що 
та операція була останньою опера-
цією на відкритому серці, проведе-
ною мною. Це було в місті Цзінань, 
в Китаї, 4 березня 1985 року.

Тепер знову перенесемося в часі, 
цього разу в жовтень 2015 року. 
Мене з Венді запросили повернути-
ся до факультету медицини Шань-
дунського Університету у Цзінані. 
Ми були вражені, коли мене тепло 
привітали як “старого друга” Китаю, 
і я знову зустрівся з хірургами, 
яких навчав 35 років тому. Основ-
ним моментом нашого візиту була 
зустріч з сином і онуком тієї відомої 
зірки опери. Увесь цей досвід був 
можливий лише за однієї причини: 
я виконав пораду пророка вивчати 
мандаринську мову!

Пророки бачать майбутнє. 
Вони бачать жахливу небезпеку, 
яку супротивник поставив або ще 
поставить у нас на шляху. Пророки 
також бачать величні можливості 
та привілеї, які очікують тих, хто 
слухає з наміром коритися. Я знаю, 
що це правда! Я відчував це на собі 
неодноразово.

Господь пообіцяв нам, що Він 
ніколи не дозволить пророку 
звести нас на манівці. Президент 
Гарольд Б. Лі (1899–1973) заявив: 
“Вам може не сподобатися те, 
що кажуть церковні провідники. 
Це може суперечити вашим полі-
тичним уподобанням. Це може 
суперечити вашим суспільним 
переконанням. Це може пере-
шкоджати деяким аспектам вашого 
громадського життя. Але якщо ви 

сприйматимете ці слова так, немов 
би вони вийшли безпосередньо з 
вуст Господа, з терпінням і вірою, 
то вам обіцяно, що “ворота пекла 
не переможуть вас; так, і Господь 
Бог розжене сили темряви перед 
вами і зробить так, щоб небеса 
захиталися для вашого блага і зара-
ди слави Його імені” (УЗ 21:6)” 2.

Можливо, ви не завжди розумієте 
все, що говорить сучасний пророк. 
Але коли ви знаєте, що пророк є 
пророком, ви можете прийти до 
Господа зі смиренням і вірою та 
попросити про власне свідчен-
ня стосовного всього, що пророк 
проголосив.

Приблизно в 40 році до Р.Х. 
багато нефійців приєдналися до 
Церкви і Церква процвітала. Але 
таємні змови також почали роз-
ростатися, а багато підступних 
ватажків ховалися серед людей і їх 
було важко знайти. Народ ставав 
все більше і більше гордовитим, й 
багато нефійців “глузували з того, 
що [було] священним, заперечува-
ли дух пророцтва й одкровення” 
(Геламан 4:12).

Ті самі загрози існують серед нас 
і сьогодні. Похмурою реальністю є 
те, що “слуги Сатани” (УЗ 10:5) про-
никли в усі сфери суспільства. Тому 
з обережністю ставтеся до тих, чиї 
поради ви виконуєте (див. Геламан 
12:23).

Мої улюблені брати і сестри, 
ви народжені, щоб належати до 
справжнього покоління нового 
тисячоліття! Ви—“обраний рід” 
(1 Петра 2:9), заздалегідь призначе-
ний Богом виконувати дивовижну 
роботу—допомагати в підготовці 
людей цього світу до Другого  
пришестя Господа! ◼
З виступу “Покоління нового тисячо-
ліття”, виглошеного 10 січня 2016 року 
на всесвітньому духовному вечорі для 
дорослої молоді в Університеті Бригама 
Янга—Гавайї. Повну версію виступу можна 
знайти на сайті broadcast. lds. org.

ПОСИЛАННЯ:
 1. У лютому 1847 року, майже через три 

роки після своєї мученицької смерті, 
пророк Джозеф Сміт явився Президенту 
Бригаму Янгу з таким посланням: “Скажи 
людям, щоб були смиренними й вірними 
і не забували триматися Духа Господа, і 
Він поведе їх правильним шляхом. Будьте 
уважними і не ігноруйте тихий лагідний 
голос; він навчатиме вас, що робити і 
куди йти” (в Учення Президентів Церкви: 
Джозеф Сміт [2007], с. 100).

 2. Учення Президентів Церкви: Гарольд Б. 
Лі (2000), сс. 84–85.

Коли ви знаєте, що 
пророк є пророком, 

ви можете прийти до 
Господа зі смиренням 
і вірою та попросити 
про власне свідчення 
стосовного всього, що 
пророк проголосив.
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Девід A. Едвардс
Співробітник редакції  
церковних журналів

У явіть юнака, який залишився 
вдома сам і зголоднів (так, це 
малоймовірна ситуація, але 

просто спробуймо уявити). А тепер 
уявіть, що цей юнак вирішує впер-
ше самостійно зробити підсмаже-
ний бутерброд з сиром 1. Уявімо, що 
батьки цього юнака ніколи не вчили 
його робити смажені бутерброди з 
сиром і що він ніколи не придивляв-
ся, як вони їх роблять.

Тож, скажімо, у цього юнака були 
всі необхідні інгредієнти: хліб, сир, 
трохи масла, щоб намазати на хліб 
(і трохи майонезу, щоб покласти 
всередину, бо наш юнак—сама 
довершеність). Потім він виймає 
сковороду і ставить її на плиту. (Ми 
також уявляємо, що у нього немає 
спеціальної решітки чи іншого при-
стосування для приготування цієї 
страви).

А тепер уявіть, що його розумом 
заволодіває певна думка—думка, 
якою через необізнаність (або 
тимчасову втрату здорового глузду) 
нехтує так багато людей: “Якщо я 
зроблю великий вогонь, то приго-
тую страву швидше”.

Уявіть, що станеться далі. (Або 
краще не уявляйте).

Ф
О

Н 
G

ILE
68

/IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

У нього буде або чудовий хру-
сткий хліб золотисто- коричневого 
кольору або тягнучий розплав-
лений сир—але не те й те разом. 
Найвірогідніше, у нього буде хліб, 
який виглядає і викликає образ 
застиглої лави (на смак також), 
а напіврозплавлений сир такий 
самий привабливий, як на полови-
ну розказана історія.

Проблема юнака, як ви можете 
бачити, полягає в поєднанні незнан-
ня (що можна пробачити) і нетер-
піння (що, хоча і можна зрозуміти, 
однак важче пробачити). Якби він 
повторив свою помилку наступного 
разу, це було б важче пробачити, 
оскільки його було б неможливо 
звинуватити у незнанні. Наслідок 
був би цілковито результатом його 
нетерпіння.

Аби зробити все правильно, 
юнакові необхідно відкрити диво 
середнього вогню.

СЕРЕДНІЙ НЕ ОЗНАЧАЄ 
ПОСЕРЕДНІЙ

Середній вогонь на плиті—якраз 
те, що треба для приготування 
підсмаженого сиру та багатьох 
інших страв, бо це дає можливість 

приготувати їжу, в той же час не 
пересмажуючи її ззовні. Єдиний 
недолік полягає в тому, що це вима-
гає більше часу й уваги, а увага 
вимагає більше терпіння.

Господь сказав: “[П]родовжуй-
те з терпінням, доки вас не буде 
вдосконалено” (УЗ 67:13). Тут Він 
каже про те вдосконалення, яке 
йде набагато далі за досконало 
приготовані смажені бутерброди 
з сиром; Він хоче, щоб ми стали 
більше подібними до Нього. Ісус 
Христос є досконалим взірцем 
терпіння. Частково наслідування 
Його прикладу означає розши-
рення нашої перспективи, вміння 
побачити більше, ніж ми маємо 
перед очима зараз, і розуміння 
більшої нагороди, яку приносить 
самодисципліна, віра, послух, 
постійні й наполегливі зусилля, 
довготерпіння і любов, або іншими 
словами—наявність терпіння.

За визначенням, терпіння вклю-
чає очікування, що може здаватися 
нудним, але, як навчав президент 
Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник 
у Першому Президентстві, це наба-
гато більше, ніж просте очікуван-
ня: “Терпеливість означає активне 

Диво  
середнього вогню

ПОСИЛАННЯ:
 1. Очевидно, що цей юнак- - - американець. 

Але він міг бути з будь- якої іншої країни 

і вперше смажити овочі, млинці, кар-
топлю, деруни, готувати фрикадельки, 
налисники, тортильї чи рис. Ідея 

залишається незмінною.
 2. Дітер Ф. Ухтдорф, “Продовжуйте з  

терпінням”, Ліягона, трав. 2010, с. 57.
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очікування і витримку. Вона означає 
наполегливість і вміння робити все, 
що в наших силах—працювати, 
сподіватися і виявляти віру; зносити 
труднощі з мужністю, навіть коли 
прагнення нашого серця не здійс-
нюються одразу. Терпеливість—це 
не просто витримка; це вміння 
витерпіти достойно!” 2

Це не просто покласти бутер-
брод з сиром на сковорідку і забути 
про нього; це слідкувати за ним і 

перевернути його у відповідний 
момент.

Це не просто ходити до шко-
ли чи до семінарії або церкви; це 
активно навчатися або поклонятися.

Це не просто чекати, коли свід-
чення про Книгу Мормона буде вам 
даровано, бо ви про нього проси-
ли; це постійно читати, вивчати, 
розмірковувати, молитися і жити 

відповідно до приписів тієї книги.
Це не просто сидіти, коли друзі 

кепкують з вашої релігії; це моли-
тися за них і дійсно хотіти, щоб 
їхні серця змінилися, та робити все 
можливе для цього.

Це не просто чекати, коли вам 
виповниться 16 років, щоб почати 
ходити на побачення; це означає 
полюбити послух і намагатися 
зрозуміти, як виконання пророчих 
порад благословить вас.

Ви хочете отримати щось 

прямо зараз чи у правильний 

спосіб?

НЕДІЛЬНІ УРОКИТема на цей місяць:Ставати більше  подібними до  Христа
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Христа, приносячи вплив Свято-
го Духа і, зрештою, допомагаючи 
вести вас до вічного життя.

Якщо ви помічаєте те, що змушує 
вас бути нетерплячими, подумайте 
про той підсмажений бутерброд з 
сиром (або будь- яку іншу страву, 
яка є для вас звичною) і те, чим ви, 
можливо, жертвуєте, дозволяючи 
нетерпінню скеровувати ваші вчин-
ки. Якщо ви завинили, піддаючись 
нетерпінню надто часто, приєднуй-
теся до клубу. Ви можете покаятися 
і знову спробувати наслідувати 
приклад і вчення Ісуса Христа. Тре-
ба буде готувати більше, ніж один 
бутерброд з сиром, і ніколи не пізно 
вчитися вдосконалюватися, а це 
можливо завдяки терпінню. ◼

ПРОСУВАТИСЯ ВПЕРЕД
“Покладатися на Господа означає 
посадити зерно віри й підживлюва-
ти його “з великою старанністю, і … 
терпінням” [Алма 32:41]. …

Покладатися на Господа означає 
“стояти твердо” [Aлма 45:17] 
і “просуватися вперед з вірою, 
“маючи справжню яскравість надії” 
[2 Нефій 31:20]”.
Старійшина Роберт Д. Хейлз, з Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів, “Покладатись 
на Господа: Нехай станеться воля Твоя”,  
Ліягона, лист. 2011, с. 72.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ 
ДО РОЗМОВИ

НАД ЧИМ ПОМІРКУВАТИ, 
ГОТУЮЧИСЬ ДО НЕДІЛІ
•  Які теперішні випробування або 

щоденні ситуації змушують вас 
бути нетерплячими?

•  Як ви можете повчитися бути 
більш терплячими в усіх цих 
ситуаціях?

ТЕ, ЩО ВИ МОЖЕТЕ 
ЗРОБИТИ
•  Вивчайте уривки з Писань про 

терпіння, вказані в Путівнику по 
Писаннях.

•  З друзями або в церкві ви 
можете обговорити, що саме 
поставите за мету виконувати, 
аби стати більш терплячими.

ЗМЕНШИТИ ВОГОНЬ
Терпіння і поміркованість, або 

самоконтроль, є двома складовими 
“плода Духа” (див. Галатам 5:22–23). 
Хоч є невідкладні речі, що вимага-
ють негайних дій або певної реакції 
(так само, як і їжа, що потребує 
високої температури для приготу-
вання), ви повинні самі слідкувати, 
наскільки оволодіваєте більшим 
терпінням і самоконтролем. Якщо 
ви відчуваєте, що так відбувається, 
це є ознакою того, що Дух працює 
у вашому житті.

Диво середнього вогню може 
зробити для вас прекрасно підсма-
жений бутерброд з сиром, котлету, 
яка не виглядає, як хокейна шайба 
ззовні, але сира всередині, рум’я-
ні оладки замість чорних оладок 
і рис—м’який і пухнастий, а не 
твердий і тягнучий. Однак терпіння 
вимагатиме “чин[у] досконал[ого]” 
(Якова 1:4) у вашому житті, допома-
гаючи вам просуватися вперед, щоб 
стати більше подібними до Ісуса 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
Див. президент Дітер Ф Ухтдорф 
розповідає, що спільного між тер-
пінням і зефіром на сайті lds. org/ 
go/ 101656.



ФОТОГРАФІЯ ЦЕРКВИ © ART KONOVALOV, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ВІД SHUTTERSTOCK.COM; 
OF DRESDEN © AFP/GETTY IMAGES; ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ ДЕВІДА СТОКЕРА

ПЛ
АК

АТ
:  

УЯ
ВИ

,  
Щ

О
 ТЕ

БЕ
 В

ІД
БУ

ДУ
ВА

ЛИ
“М

ож
ли

во
, в

и в
ідч

ув
ає

те
, щ

о 
ва

ше
 ж

ит
тя

  
зр

уй
но

ва
не

. …
 Н

аш
 лю

бл
яч

ий
 Н

еб
ес

ни
й Б

ат
ьк

о 
мо

же
  

від
бу

ду
ва

ти
 на

с і
 ві

дб
уд

ує
. Й

ог
о 

пл
ан

—з
бу

ду
ва

ти
  

на
с т

ак
, щ

об
 м

и с
та

ли
 чи

мо
сь

 на
ба

га
то

  
бі

ль
ши

м,
 ні

ж 
ми

 б
ул

и,—
чи

мо
сь

 б
іль

ши
м,

  
ніж

 м
и м

ож
ем

о 
на

віт
ь с

об
і у

яв
ит

и”
.

Пр
ез

ид
ен

т Д
іте

р 
Ф

. У
хт

до
рф

, д
ру

ги
й 

ра
дн

ик
 у 

Пе
рш

ом
у П

ре
зи

де
нт

ст
ві,

  
кв

ітн
ев

а г
ен

ер
ал

ьн
а к

он
фе

ре
нц

ія 
20

16
 р

ок
у.



58 Л і я г о н а

СИЛА 

ВИСТОЯТИ
Джессіка Тернер,  
у переказі Лінн Крендалл

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Ї М

АЙ
КЛ

А 
М

УЛ
ЛА

НА

“Ми потрапили в автомобільну 
аварію”.

“Чи казав тобі хтось, що сталося 
з усіма іншими в нашій сім’ї?”

Я помовчала, а потім відповіла: 
“Ні”.

Він сказав, що з усіма все буде 
добре, окрім мами. Вона не вижила.

Я думала, що відразу ж відчую 
невимовний сум, але цього не ста-
лося. Коли я оговталася після почу-
того, якимось чином з невідомої 
причини мене огорнуло спокійне 
відчуття, що я можу довіряти Богові, 
що все буде добре.

Коли я ще перебувала в лікарні, 
то згадала одне особливе історич-
не місце, в якому ми були до ава-
рії: долина Мартіна, шт. Вайомінг. 
Багато піонерів померли там від 
голоду, потерпаючи від снігу та 
холоду. Я згадала, як бачила купки 
каменів, покладені над могилами, і 
думала про те, скільки віри треба 
було мати тим, хто залишився, аби 
взятися за свої ручні візки і йти далі. 
Та історія вразила мене. Коли я 
про неї думала, я знала що піонери 
вистояли і що я маю вистояти, а це 
також означає бути сильною і пока-
зувати приклад молодшим братам і 
сестрам.

Приблизно за місяць до мого 
16- го дня народження ми з 
сім’єю вирушили в автомо-

більну подорож по Сполучених 
Штатах, щоб побувати в місцях, 
пов’язаних з історією Церкви. Мене 
не засмучувало те, що я маю їхати 
в машині так довго, бо нам завжди 
було добре разом із сім’єю. Я пам’я-
таю, як одного дня після відвідуван-
ня Уінтер- Квортерз, шт. Небраска, 
я сіла в машину. Лив дуже сильний 
дощ. Я сіла на заднє сидіння, взяла 
ковдру і скрутилася калачиком, щоб 
заснути під звуки дощу.

Наступне, що я пам’ятала, це 
відчуття, що я кудись лечу шкере-
берть. Пізніше я дізналася, що наш 
автомобіль занесло на мокрій доро-
зі й він врізався в бетонний бар’єр 
під естакадою. Я ледь пам’ятала, як 
хтось сказав мені, що я зламала ногу 
і мене везуть на операцію.

Невдовзі після цього, коли я оду-
жувала в лікарні, в палату увійшов 
тато. Він сів біля мене на ліжко і взяв 
за руку. Якимось чином я відчула, що 
вже знаю, що він хоче сказати.

 “Люба,—сказав він,—чи ти 
знаєш, де ти?”

“В лікарні”,—відповіла я.
“Чи ти знаєш, що сталося?”
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Відчуття спокою, яке було у мене  
спочатку, не залишало мене ще пів-
тора тижні. Я сиділа в інвалідному візку, 
дивлячись через вікно лікарні на феєр-
верки на честь четвертого липня, коли 
мене пронизала думка—мами немає. Її 
не буде зі мною, коли закінчу школу. 
Її не буде поруч, коли я отримаю свій 
ендаумент у храмі. Її не буде на моєму 
весіллі. Її немає.

Саме тоді мені стало важко. Біль у нозі 
був жахливим, і у мене не було апетиту. 
Я дивилася в телевізор, не бачачи, що 
по ньому показують, і майже постійно 
спала. Мою сім’ю непокоїв мій стан, тому 
що я майже не плакала. 

Сліз стало більше, коли ми нарешті 
приїхали додому в Орегон у порожній 
будинок. Я раптом мала виконувати 
частину маминих обов’язків, і мої брати 
й сестри часто зверталися до мене за 
втішенням. Я намагалася бути сильною 
в їхніх очах. Та це було нелегко.

Було важко повернутися в школу. Усі 
чули про аварію, і якщо вони й не чули, 
то почули, коли вчителі представ-
ляли мене як ту дівчинку, яка 
потрапила в аварію. 
Я відчувала себе 
ізольованою.

 

Маючи зламану  

ногу й розбите серце, 

я потребувала зцілення. 

Надія допомогла  

мені в цьому.
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Ще важче стало, коли тато знову 
одружився через 9 місяців після 
маминої смерті. Я знала, що було 
б добре, якби у нашій сім’ї з’явила-
ся мачуха, і ми її потребували, але 
звикнути до цього було важко.

Однак не все у той час було так 
погано. Я відчувала багато любові 
від Небесного Батька, своєї сім’ї 
та церковних провідників. Вико-
нання простих речей, які зміцню-
вали мою віру, допомагало мені 
зцілитися і рухатися вперед після 
аварії. Кожного дня перед сном я 
годину читала Писання, молилася 
і робила записи в щоденнику у  
своїй комірчині. Коли я усаміт-
нювалася у комірчині, мені не 
потрібно було бути сильною в 
очах братів і сестер. Я могла випла-
катися скільки хотілося й вилити 
серце Богові. Я розповідала Йому 
все, що відчувала, і те, як сумую за 
мамою. Завдяки багатьом лагідним 
милостям я знала, що Він чув мене. 
Та комірчина стала для мене свя-
щенним місцем.

Виконання таких простих речей 
допомогло мені підтримувати зв’я-
зок з Богом, а не відштовхувати 
Його та сповнюватися гіркотою. Я 
не вважала, що аварія була Божою 
карою для нашої сім’ї. Я відчувала 
більше сил, щоб бути терплячою і 
підкорятися Його волі та йти вперед 
крізь важкі дні. А деякі дні бували 
дійсно важкими.

Після повторного одружен-
ня батька я хотіла показувати 
хороший приклад своїм братам 
і сестрам, тож я однозначно не 
хотіла мати поганих почуттів до 
мачухи. Я продовжувала поклада-
ти довіру на Бога. Одна з вправ 
у буклеті Особистий розвиток 
полягала в тому, щоб покращити 
життя сім’ї, зміцнюючи стосунки 
з одним із членів сім’ї упродовж 
двох тижнів. Загалом мета полягала 
в тому, щоб спробувати 
бути подібною до Христа 
і виявляти любов через 
вчинки. Я вирішила 
спробувати і послужити 
своїй мачусі.

Після об’єднання двох 
сімей було багато посуду. Тож я з 
цього і почала. Поки я служила їй 
упродовж наступних двох тижнів, 
я відчула себе спроможною полю-
бити свою мачуху й виявляти тер-
піння, хоча вся ситуація загалом не 
додавала мені оптимізму. Просто 
коли я зосереджувалася на тому, 
щоб послужити їй, це допомагало 
мені подолати важкі часи, оскільки 
я відчувала поруч Духа.

Я й досі всього не розумію 
стосовно того, чому моя сім’я 
потрапила в аварію, і все ще бува-
ють важкі дні. Але, як і піонери, 
я покладала довіру на Бога і Він 
давав мені сили вистояти. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ПІДБАДЬОРТЕСЯ В 
СВОЄМУ СЕРЦІ

“Можливо, ви відчуваєте, що ваше 
життя зруйноване. … Можливо, ви 
налякані, гніваєтеся, сумуєте чи 
мучитеся сумнівами. Але так само, 
як Добрий Пастир знаходить Свою 
загублену вівцю, так буде і з вами: як 
тільки ви звернетеся своїм серцем 
до Спасителя світу, Він знайде й Вас.

Він врятує вас.
Він підніме вас і покладе 

на рамена Свої.
Він понесе вас додому”.

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у 
Першому Президентстві, “Він покладе вас на 
рамена Свої та й понесе вас додому”, Ліягона, 
трав. 2016, с. 104. 
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Ісус досягнув досконалої єдності 
з Батьком, підкоривши Себе—як 
тіло, так і розум—волі Батька. 

Кажучи про Свого Батька, Ісус ска-
зав: “Я завжди чиню, що Йому до 
вподоби” (Іван 8:29). Оскільки це 
відповідало волі Батька, Ісус навіть 
віддав себе на смерть, “волю Сина 
буде поглинуто волею Батька” 
(Moсія 15:7). Його зосередженість 
на Батькові—це одна з головних 
причин того, чому служіння Ісуса 
було таким ясним і потужним. У 
Нього не було розпливчатих прин-
ципів, які відволікають увагу.

Таким же чином ми з вами 
можемо зробити Христа 
центром свого життя і ста-
ти з Ним, як одне, так само як 
Він є одним з Батьком (див. Іван 
17:20–23). Ми можемо почати з 
того, що видалимо все зі свого 
життя, а потім повернемо назад в 
пріоритетному порядку, помістив-
ши Спасителя в центрі. Спочатку 
потрібно привести у відповід-
ність все те, що дозволить 
завжди пам’ятати Його: 
часто молитися, вивчати Писання 

ЯК ЗРОБИТИ ХРИСТА  
ЦЕНТРОМ НАШОГО 
ЖИТТЯ

Старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон
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?

Ми всією сім’єю переживали великі 
випробування, і зараз у нашому домі 
немає носія священства. Випро-
бування спонукають нас ставати 
навколішки і молитися. Я вдячна за 
Писання і здатність читати їх кож-
ного дня. Вони навчили мене, що 
хоча рішення інших людей можуть 
впливати на моє життя, моя гідність 
може залишатися на високому 
рівні. Я така вдячна за знання про те, 
що можу розмовляти з Небесним 
Батьком у будь- який час дня або ночі. 
Це—благословення!

Хейлі Д., 17 років, шт. Айдахо, США

та розмірковувати над ними, вдум-
ливо досліджувати вчення апосто-
лів, щотижня готуватися, аби гідно 
приймати причастя, приходити на 
недільні богослужіння і записува-
ти та запам’ятовувати те, чого Дух 
і досвід навчають нас стосовно 
учнівства. Вам спадуть на думку й 
інші справи, які особливим чином 
відповідають цій порі вашого 
життя. Як тільки відповідний 
час і засоби для цих справ—
для зосередження нашого 
життя на Христі—буде вста-
новлено, ми можемо починати 
додавати інші обов’язки та 
важливі справи наскільки це доз-
волить час і ресурси, такі як освіта 
і сімейні обов’язки та хоббі. Таким 
чином важливі справи не будуть 
витіснятися з нашого життя просто 
хорошими справами, і те, що має 
меншу цінність, буде менш пріори-
тетним або просто відпаде.

Хоча це, можливо, й нелегко, ми 
можемо постійно просуватися 
вперед з вірою в Господа. Я 
можу засвідчити, що з часом зро-
статиме наше бажання і здатність 

завжди пам’ятати Спасителя і йти 
за Ним. Ми повинні терпляче 
працювати над цією метою і 
молитися завжди, щоб мати 
дух проникливості й божественну 
допомогу, якої потребуємо” (див. 
2 Нефій 32:9). ◼

З виступу на духовному вечорі в Університеті 
Бригама Янга–Айдахо 27 січня 2009 р.



Розмарі Текерей
прочитавши урок заздалегідь. Уроки за програмою За 
Мною йдіть можна знайти на LDS. org та в застосунках 
Євангельської бібліотеки.

2. Навчайтеся активно.
•  Читайте, аби зрозуміти. Кількість прочитаних 

сторінок чи швидкість читання не є настільки ж 
важливими, як розуміння того, що ви читаєте. 
Можливо, вам доведеться перечитати деякі речен-
ня по кілька разів. Скористайтеся словником, щоб 
пошукати слова, яких ви не знаєте. Наприклад, що 
означає слово розподіл? Аби дізнатися, ви можете 
скористатися Путівником по Писаннях. 

•  Ставте запитання стосовно того, що ви читаєте. 
Можливо, ви думаєте: “Що відбувалося в Єрусалимі 
в той час, коли Легій та його сім’я пішли звідти? 
Чому люди не слухали Легія?”

•  Спробуйте відповісти на ці три запитання стосовно 
будь- якого євангельського вчення: Чому це було 
важливо для людей у той час? Як це стосується нас 
на сьогоднішній день? Як це стосується мене?

•  Шукайте моделі та зв’язки. Наприклад, якими є 
моделі того, як Нефій реагував на труднощі? Як 
подорож його сім’ї пустинею можна порівняти 
з виходом ізраїльтян із Єгипту?

•  Записуйте свої почуття і враження в щоденник. 
“Якщо ви записуєте важливі враження, часто вони 

РЕЦЕПТ 
НАВЧАННЯ

Спробуйте ці чотири способи, аби слово Бога  
стало приємністю для вашої душі.

Коли я була дитиною, то багато годин спосте-
рігала за своєю мамою на кухні. Вона готувала 
дуже смачні страви, хліб, печиво і пироги для 

нашої сім’ї. Через якийсь час я почала читати рецеп-
ти і, дотримуючись вказівок, готувати їжу. Мені не 
потрібно було залежати від мами. Я могла робити 
це самостійно.

Подібно до того як ми вчимося куховарити, ми 
вивчаємо євангелію і наше свідчення розвивається, 
якщо ми діємо. Після того як Легій розповів своїй сім’ї 
сон про дерево життя, Нефій сказав, що теж хоче 
“побачити, і почути, і пізнати все те” (1 Нефій 10:17). 
Іншими словами, Нефію було недостатньо почути свід-
чення свого батька. Він хотів дізнатися про те, що його 
батько вже знав.

Рецепт вивчення євангелії складається з кількох неве-
ликих кроків. Ви можете скористатися такими чотирма 
ідеями, що допоможуть вам вивчати євангелію з сім’єю, 
в церкві або під час особистого вивчення.

1. Підготуйтеся до навчання
Почніть особисте вивчення з молитви. Попросіть 

Небесного Батька допомогти вам зрозуміти, що ви чита-
єте. Напишіть одне чи два запитання і шукайте відпові-
ді. Святий Дух буде свідчити про істину, коли ви будете 
читати, розмірковувати і молитися (див. Moроній 10:5).

Підготуйтеся до вивчення євангелії в церкві, 
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приходитимуть знову. Крім того, отримане вами 
знання буде доступним для вас протягом усього 
вашого життя” (Річард Г. Скотт, “Як здобувати знан-
ня та силу, щоб правильно ними користуватися”, 
Ліягона, серп. 2002, сс. 12, 14). Особливо напи-
шіть, що ці ідеї означають для вашого життя.

•  Намалюйте малюнок. Ще один спосіб записати 
те, про що ви дізналися- - - намалювати це. Одного 
разу, коли я була на домашньому сімейному вечорі 
у своєї подруги, її бабуся розповідала історії зі сво-
го життя, присвячені вірі та молитві. Перед уроком 
моя подруга роздала малим дітям папір і олівці, 
аби вони могли малювати історії, які буде розпо-
відати їхня прабабуся. Малюнки допомагали дітям 
зосереджуватися, і вони навіть ставили запитання, 
аби уточнити подробиці історії.

3. Вивчайте євангелію і живіть за 
нею кожного дня.

Навчання вимагає зусиль; нам потрібно зосереджу-
ватися на розумінні, аби здобути розуміння (див. Moсія 
12:27). Старійшина М. Рассел Баллард, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, радив нам “виділити час і знайти 
місце для щоденного вивчення Писань, навіть якщо 
воно триває лише кілька хвилин” (“When Shall These 
Things Be?” Ensign, Dec. 1996, 60). Коли ми регулярно 
навчаємося, то вивчати стає легше. Наприклад, я зрозу-
міла, що коли дійсно читала розділи з Ісаї в Книзі Мор-
мона (замість того, щоб пропустити їх), вони починали 
ставати зрозумілішими для мене.

Коли йдеться про вивчення євангелії, недостатньо 
пізнати щось розумом. Нам потрібно також застосовува-
ти вивчене на практиці. Якщо ми істину застосовуємо на 
практиці, Святий Дух підтверджує нам її і наше свідчен-
ня зростає. Якщо ми постійно будемо застосовувати ту 
істину в житті, то почнемо змінюватися, стаючи навер-
неними до Ісуса Христа.

4. Розповідайте, про що дізналися.
Коли ми розповідаємо іншим людям про певний 

євангельський принцип своїми словами, це допомагає 
нам пам’ятати про цей принцип і відчувати Духа, що 
зміцнює наше свідчення. Часто хорошою нагодою поді-
литися знаннями є домашній сімейний вечір. Ви можете 
також ділитися вивченим, коли розмовляєте з друзями в 
школі або з членами сім’ї під час обіду.

Коли ми виконуємо ці чотири прості кроки і старан-
но прагнемо пізнати Спасителя, то нам обіцяно, що 
“таємниці Бога відкриються перед [нами], силою  
Святого Духа,” (1 Нефій 10:19). ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ЧОТИРИ НЕОБХІДНІ РЕЧІ
“Ви і я не потребуємо складних допо-
міжних навчальних засобів і нам не 
слід занадто покладатися на духовне 
знання інших людей. Нам просто слід 
мати щире бажання навчатися, супровід 
Святого Духа, Священні Писання та 
завзятий і допитливий розум”.
Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, “Джерело води живої” (Духовний 
вечір ЦСО для дорслої молоді, 4 лютого 2007 р.), 
c. 3, si.lds.org
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“Дехто каже, що, аби 
зміцнитися, мені потрібно  
мати друзів, які не 
поділяють моїх норм. 
Це правда?”

В кінцевому результаті, ваші норми зміцнюються 
тоді, коли ви живете за євангелією Ісуса Христа, 
і друзі можуть допомагати або заважати в цьому. 
Друзі мають великий вплив на вас—починаю-
чи з того, як ви думаєте, розмовляєте і дієте, й 

аж до того, якою людиною ви станете. У брошурі Заради 
зміцнення молоді вміщено таку рекомендацію: “Вибирайте 
друзів, які поділяють ваші цінності, щоб ви могли зміцнюва-
ти й заохочувати одне одного жити за високими нормами” 
([2011], с. 16). Такі друзі допомагають вам жити за євангелією 
Ісуса Христа, дотримуватися своїх норм і ставати кращою 
людиною.

Однак не всі люди, з якими ви спілкуєтеся, матимуть нор-
ми, яких дотримуєтеся ви, чи будуть членами Церкви. Важ-
ливо бути дружелюбним до всіх і ставитися до них так, як 
ставився б Спаситель—з любов’ю і добротою. Продовжу-
ючи жити за своїми нормами, ви можете бути “зразком для 
вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості” 
(1 Tимофію 4:12). Завдяки вашому прикладу вони побачать, 
які благословення приносить життя за високими нормами, 
і ви можете їх заохочувати робити так само.

Шукайте проводу Святого Духа і майте сміливість діяти 
відповідно до Його спонукань, коли вибираєте друзів і нама-
гаєтеся зміцнювати свої норми.

Справжні друзі
Мій перший рік у 
середніх класах я нер-
вувала через те, що не 
зможу знайти друзів, 
які поважатимуть мої 

норми. Через короткий час я добре 
подружилася з однокласником і 
сказала йому, що я—мормонка. Він 
розпитав мене більше, тож я вручи-
ла йому брошуру Заради зміцнення 
молоді. Починаючи з того дня, він 
перестав лаятися в моїй присутно-
сті. Якщо ваші друзі—справжні дру-
зі, вони поважатимуть ваші рішення 
і допоможуть вам дотримуватися 
своїх норм.
Кандела М., 13 років, Буенос- Айрес, 
Аргентина

Виконуйте пораду 
пророка
Іноді важко опирати-
ся спокусі, якщо ви 
проводите час з дру-
зями, які приймають 

погані рішення або намагаються 
змусити вас приймати погані рішен-
ня. Пророки сказали нам у брошурі 
Заради зміцнення молоді, що друзі 
“впливатимуть на ваші думки та 
вчинки і навіть сприятимуть тому, 
якою людиною ви станете” ([2011], 
с. 16). Я думаю, що ми повинні мати 
друзів, які матимуть бажання пова-
жати наші норми і навіть виявлять 
зацікавленість до норм, яких ми 
дотримуємося.
Калвін В., 16 років, шт. Аризона, США

Пам’ятайте про свої норми
Друзі, які не поділяють ваших норм, 
насправді можуть послабити і підір-
вати ваші норми. З самого початку, 

З А П И Т А Н Н Я  І  В І Д П О В І Д І

Відповіді слід розглядати як допомогу і спрямування, 
а не як офіційне проголошення вчень Церкви.
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коли я перейшов до нової школи, 
то намагався вписатися в колектив, 
кажучи те, що казали б усі інші. Я 
майже забув деякі свої норми, нама-
гаючись бути, як всі. Тепер я знаю, 
що аби зміцнити свої норми, вам 
потрібні друзі, які підтримують і 
поділяють ваші норми. Я вдячний, 
що згодом зміг знайти подібних  
друзів, бо вони нагадують мені про 
мої норми.
Логан Дж., 15 років, шт. Юта, США

Високо тримайте 
свої норми
Друзі з іншими нор-
мами не обов’язково 
будуть зміцнювати 
ваші норми, але 

якщо ви з ними дружите, ви може-
те показувати їм хороший приклад 
для наслідування. Коли у вас є 
друзі, які дійсно поділяють ваші 
вірування, це може заохочувати 
вас тримати свої норми високо 
і допоможе вам відстоювати те, 
що правильно.
Уоррен С., 14 років, шт. Орегон, США

Хороші друзі—це 
благословення
Якщо ваші друзі не 
поділяють ваші нор-
ми, то вам буде важко 
зміцнюватися. Пере-

читування брошури Заради зміц-
нення молоді завжди допомагало 
вибирати хороших друзів, які пова-
жають мене. Зараз я готуюся до 
служіння на місії, і я знаю, що коли 
перебуваю серед людей, що поді-
ляють мої норми, це допомагає 
мені залишатися вірною в євангелії.
Наір М., 19 років, Буенос- Айрес, Аргентина

ВПЛИВ ХОРОШИХ ДРУЗІВ
“Кожному потрібні хороші друзі. 
Коло ваших друзів великою мірою 
впливатиме на ваше мислення й 
поведінку так само, як і ви вплива-
тимете на їхні. Якщо ви поділяєте 
спільні цінності зі своїми друзями, 
то зможете зміцнювати й підба-
дьорювати одне одного. Ставтеся 
до кожного з добротою та досто-
їнством. Багато не членів Церкви 
прийшли до Церкви завдяки 
друзям, які запрошували їх на 
церковні заходи”.
Президент Томас С. Монсон, “That We May 
Touch Heaven,” Ensign, Nov. 1990, 46.

НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ

Тримайтеся за жезл 
із заліза
Ви хочете одного— 
мати друзів з хоро-
шими нормами. Ви 
хочете оточити себе 

друзями, які допоможуть вам дотри-
муватися заповідей і мотивуватимуть 
вас жити праведно. Міцно тримайте-
ся за жезл із заліза, що веде до дерева 
життя, а не в широку і простору 
будівлю. Оточивши себе неправедні-
стю, ви будете прямувати до спокус. 
Майте хороших друзів, які спонука-
тимуть вас жити за євангелією.
Анні П., 13 років, шт. Юта, США

Моліться, щоб 
знайти друзів
Після того як разом 
із сім’єю я переїхала 
до нового штату, то 
постійно молилася, 

аби знайти друзів, з якими я могла 
б поговорити про євангелію. Коли 
я молилася, то відчувала втішення, і 
через кілька місяців я знайшла кіль-
кох надзвичайних друзів. Я можу 
розраховувати на їхню підтримку, 

“Який ще, крім 
молитви й вивчення 
Писань, найкращий 
спосіб, аби зміцнити 
своє свідчення?”

Надсилайте свої відповіді і, за бажанням, 
фотографію високої роздільної здатності до 
1 листопада 2016 року на liahona. lds. org, або 
електронною поштою на адресу liahona@ 
ldschurch. org.

Будь ласка, додайте наступну інформацію: 
(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 електрон-
ному вигляді) на публікацію вашої відповіді та 
фотографії.

Відповіді можуть бути відредаговані для більш 
стислого чи ясного подання інформації.

і вони допомогли мені розвинути 
ще більшу любов до євангелії. Я 
знаю, що друзі є важливими, і з 
ними може бути легше жити за 
євангелією.
Сара П., 16 років, Ріо- де- Жанейро, Бразилія



66 Л і я г о н а

Джулія Вентура
Ґрунтується на справжніх подіях

“В мене сім’я є на землі, З нею 
добре так мені”. (Збірник дитячих 
пісень, с. 98).
“Беремо снасті. Пора йти на 

рибалку!”— сказав тато.
Гайден з усмішкою озирнувся 

навколо. Все зеленіло і гуло. Все 
озеро належало лише їм!

Ідучи за татом, Гайден обійшов 
машину і взяв з багажника вели-
кий ящик зі снастями для рибал-
ки. Він був важким, але Гайден 
не зважав. Він би поніс і вдвічі 
важчий, аби лише рибалити з 
татком.

Вудки завібрували, коли тато 
їх виймав. “Здається Ден заснув,—

сказав він.— Розбуди його, 
будь ласка”.

Гайден ледве стримався, 
щоб не зітхнути. “Ну, гаразд”.

Він майже забув, що його 

молодший брат Ден також з 
ними. Ден завжди бігає навкруги 
і голосно розмовляє. Він розлякає 
всю рибу!

Він заглянув у відчинене вікно. 
“Дене, прокидайся”.

Але Ден продовжував міцно 
спати.

Гайден зупинився. Якщо поща-
стить, Ден не прокинеться до 
кінця рибалки.

Гайден тихенько відніс ящик зі 
снастями туди, де батько ловив на 
березі рибу.

“Ось приманка, черв’яки та все 
інше!”

Батько взяв у нього ящик зі сна-
стями. “Чудово, дякую”. Потім тато 
підвів погляд. “А де твій брат?”

Гайден поглянув на машину. 
Раптом він подумав про те, як він 
би почувався, якби прокинувся у 

На 
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новому місці, а поряд нікого не 
було. Не дуже добре, подумав 
Гайден. Насправді, він мабуть би 
трохи злякався. А Денові було 
лише 5 років.

“Лише одну мить, тату. Я зараз 
повернуся”. Але коли він зазирнув 
у машину, Дена там не було!

Гайден уже не чув гудіння 
комах. Здавалося, що все навкруги 
спокійно.

“Дена тут немає”,— Закричав 
Гайден.

Батько швидко пішов і оглянув 
машину.

“Він, мабуть, просто нас 
шукає,—сказав тато.— Минула 
лише хвилина. Він не міг далеко 
зайти”.

Гайден намагався не хвилюва-
тися, але в животі все переверта-
лося. “Можу я помолитися?”

“Думаю, це чудова ідея”.
Гайден подякував Небесному 

Батькові за свого маленького бра-
тика і попросив, щоб вони з татом 
знайшли Дена прямо зараз і щоб 
він не злякався.

Коли Гайден закінчив, на серці 
стало легше.

Батько поклав руку Гайдену 
на плече. “А якби ти був на місці 
Дена, куди б ти пішов?”

Гайден помітив, що двері з 
іншої сторони відчинені. Ден, 
мабуть, не побачив їх на бере-
зі. Гайден показав на стежку, 
що пролягала поряд. “Мабуть, 
я пішов би у тому напрямку”,—
сказав він.

Вони швидко пішли стежкою.
Кожна секунда тягнулася 

повільно і важко. Поки вони 
йшли, Гайден не переставав 

Гайден не міг дочекатися, коли 
вони підуть на рибалку! От 
якби ще й Ден не пішов. …

молитися в серці. Ще кілька 
кроків, вони повернули разом зі 
стежкою і побачили перед собою 
Дена.

“Ден!”— закричав Гайден.
Ден обернувся й усміхнувся. 

“Привіт, а куди це ви йдете?”
Час знову пішов швидко. Гай-

ден підбіг до Дена і міцно його 
обняв.

“Я такий радий, що ми тебе 
знайшли”,—сказав Гайден. Він 
швидко помолився в серці, висло-
вивши вдячність.

Ден лише усміхався. “А де ж 
риба?”

“Ходімо, я тобі покажу”,—ска-
зав Гайден. Йому кортіло побігти 
до озера. “Зараз побачимо, хто 
зловить рибу перший. Я допомо-
жу наживити твій гачок”. ◼
Автор живе в штаті Джорджія, США.

рибалці



68 Л і я г о н а
Зі статті “Святі домівки, святі храми”, Ліягона, трав. 2009, сс. 101–103.

Як я можу допомагати  
в тому, щоб перетворити  
свій дім на спокійне  
місце?

В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А

Старійшина  
Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму  
Дванадцятьох 
Апостолів

Тримайте Писання в кімнаті,  
де ваша сім’я може навчатися  

і вивчати їх разом.

Повісьте зображення Ісуса або  
храму в своєму домі.

Допомагайте підтримувати у своєму 
домі порядок і чистоту.

Ми можемо перетворити свою 
домівку на спокійне, святе місце, 

подібне до храму.
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МИ ЛЮБИМО НА ХРАМ ДИВИТИСЬ
Коли я це малювала, то думала, як, за умови виконання 
заповідей, одного дня я зможу увійти до храму, як і мої 
батьки, і запечатаюся та буду мати свою вічну сім’ю. Я 
люблю свою сім’ю і Небесного Батька.
Маноліта Г., 8 років (коли малюнок було зроблено), 
Чімальтенанго, Гватемала

НАША СТОРІНКА

Аллен Е., 10 років (коли було зроблено малюнок), 
Сан- Сальвадор, Сальвадор

Разом з молодшою сестрою 
я люблю ходити до храму 
в Мериді, Юкатан, Мексика, 
коли наш приход їде туди. 
Ми проводимо час в садах, 
і ми граємося з іншими 
дітьми, які приїжджають 
до храму. Я готуюся, щоб 
одного дня увійти до храму.
Марта С., 6 років (коли 
було зроблено малюнок), 
Юкатан, Мексика

Було чудово піти до храму зі своєю сім’єю. Подорож від 
мого міста до храму триває довго—майже 14 годин. Ми  
проводимо тиждень біля храму. Я з нетерпінням чекаю, 
коли мені виповниться 12 років. Одна з моїх улюблених 
пісень—“Люблю на храм дивитись”. Я хочу укласти шлюб 
у храмі і мати вічну сім’ю. Я знаю, що храм—це дім Господа.
Хулія К., 11 років (коли фотографію було зроблено), 
Гойяс, Бразилія
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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

Привіт,  
друзі!

Мене звуть Історія. Я жила у Туркмені-
стані. Це—країна в Центральній Азії. Я 

люблю читати, малювати і шити. Я люблю 
дивитися на зірки разом з татом. Я і 

моя сім’я були єдиними членами  
Церкви в УСІЙ країні!

Історія 
про Історію
Джілл Хокінг
Співробітник редакції  
церковних журналів

МОЛИТВА ЗА МІССІ
Одного разу після великої грози загубилася 
Міссі, кішка мого друга. Ми все обшукали, 
але не могли її знайти. Я сказала, що ми 
можемо помолитися. Мої друзі не знали, 
як, тож я їм показала. Ми всі стали 
на коліна і кожен промовив свою 
особисту молитву. Потім ми звелися 
на ноги і почали шукати знову. Одна 
дівчинка підбігла до нас і сказала, 
що знайшла Міссі! Я була рада, що 
змогла хоч трохи розповісти про 
євангелію своїм друзям.
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НАВЧАТИСЯ  
ОДНЕ ВІД ОДНОГО
Разом зі своєю сестрою 
Сарією я ходила до 
школи, де навчаються 
діти з багатьох країн. 
Ми любили навчати-
ся одне від одного і 
розважатися.

ПОРОБКИ І РОЗВАГИ
Ми з Сарією запрошу-

вали до себе друзів 
погратися. Ми розма-

льовували, виготовляли 
поробки і влаштовували 
пікніки. На Різдво разом 

з друзями, які жили 
по сусідству, ми органі-

зовували виставу. 

ЦЕРКВА ВДОМА
Оскільки ми були єдиними чле-
нами Церкви, церква була у нас 
вдома. Ми проводили причасні 
збори, музичні заняття, спільні 
заходи і уроки Початкового това-
риства. Я грала на піаніно під час 
музичних занять.

НАДІШЛІТЬ 
НАМ ВІДБИТОК  
СВОЄЇ СТУПНІ!
Як ви наслідуєте Ісуса, 
високо тримаючи голову? 
Обведіть свою ступню і 
пришліть нам історію та 
фотографію разом з 
дозволом батьків. Надішліть 
їх он- лайн на liahona. lds. org 
(клацніть на “Submit Your 
Work”) або електронним 
листом на liahona@ ldschurch. org.
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Уроки 
від мамиСтарійшина  

Жаіро 
Массагарді
Сімдесятник
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ЗАПИТАЙ 
У БАТЬКІВ!
Що тобі найбільше подобається в 
тому, щоб бути батьком/мамою?

А що найважче в цьому?

Що приносить тобі радість?

Що найважливіше ти робиш 
кожного дня?

Як євангелія допомагає тобі бути 
кращим батьком/мамою?

Що останнє ти робиш кожного дня?

Які інші питання ти можеш 
поставити?

Будь помічником для мами або тата 
цілий день! Напиши у своєму щоден-
нику про те, що ти дізнався/дізналась, 
або намалюй це. Подякуй батькам за 
все, що вони роблять.

У часи мого дитинства кожно-
го разу, коли ми отримували 

якісь гроші, моя мама брала най-
кращі банкноти—майже не пом’я-
ті і не брудні—й віддавала їх 
священику тієї церкви, до якої ми 
ходили. Вона робила це все своє 
життя. Вона казала: “Це належить 
Богові”. Ті слова закарбувалися 
в мені назавжди. Коли, будучи 
дорослим, я охристився в Церкві 
Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, мені неважко було платити 
десятину, бо моя мама навчила 
мене виконувати цей закон.

Моя мама також навчала мене 
бути чесним, навіть якщо це 
означало робити щось важке. 
Наш сусід вирощував багато 
видів фруктів та овочів. Іноді 
його фрукти росли з нашого 
боку паркану. Одного разу я взяв 
кілька таких плодів і приніс їх 
мамі. Мама подивилася на мене 
і сказала: “Це не наше”. Я не міг 
цьому повірити. Я сказав: “Що ти 
маєш на увазі? Це знаходиться на 

нашому боці паркану!” Вона знову 
сказала: “Це не наше”. Потім вона 
взяла мене за руку, і ми пішли в 
дім сусіда. Ми попросили про-
бачення за те, що зірвали фрук-
ти. Моя мама сказала, що якщо 
ми чогось хочемо, то нам треба 
дістати це чесним шляхом.

Можливо, ваші батьки не члени 
Церкви або ви не завжди погоджу-
єтеся з їхнім вибором. Ви все одно 

можете навчатися в них правиль-
них принципів, таких як: чесність, 
відповідальність, самодостатність 
і працелюбство. Ці принципи 
будуть великим благословенням 
у вашому житті. ◼



У Книзі Мормона є багато жінок, які були для нас хорошим прикладом. Ось три картки з персонажа-
ми, які ти можеш додати до своєї колекції. Ми не знаємо всіх імен, але ми все ж можемо навчатися 

на їхньому прикладі. Як ви можете бути схожі на цих жінок з Книги Мормона? 

Жіночі персонажі  
в Книзі Мормона
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Сарія здобула свідчення про те, що її чоловік 
Легій був пророком Божим. Ви можете бути 
схожими на Сарію, здобуваючи своє свідчен-
ня та ділячись ним з іншими!

□  Прочитайте 1 Нефій 5:7– 8.

□  Запишіть своє свідчення або поділіться 
ним з другом чи членом сім’ї.

□  Я зобов’язуюсь …

Я можу здобути 
свідчення!

САРІЯ

Чи можете ви знайти цих інших жінок у Писаннях? Створи 
свої власні картки з персонажами і надішли нам малюнок!

•  1 Нефій 7:19. Ці жінки виявляють сміливість, заступа-
ючись за Нефія. Ким вони були?

•  2 Нефій 5:6. Ці жінки вірили в Бога і пішли за Нефієм 
в пустиню. Ким вони були?

•  Aлма 56:47–48. Ці жінки навчали своїх дітей про Бога. 
Ким вони були?

[Відповіді: дочка і дружина Ізмаїла, сестри Нефія, матері юних воїнів]

П Е Р С О Н А Ж І  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А

Виріж, склади і зберігай ці картки із зобов’язаннями!



Моріантон був злочестивою людиною. Він 
побив одну зі своїх служниць, і вона вирішила 
розповісти полководцю Моронію про все, що 
робив Моріантон. Ви можете, як та служниця, 
не мовчати, коли щось відбувається не так!

□  Прочитайте Aлма 50:30– 31.

□  Якщо хтось з вас глузує, або якщо ви 
бачите, що над кимось знущаються, 
розкажіть про це дорослій людині,  
якій ви довіряєте.

□  Я зобов’язуюсь …

Я можу не мовчати!

СЛУЖНИЦЯ

Дружина Ламонія мала віру в те, що Аммон 
був пророком Божим. Ви можете бути 
подібні до дружини Ламонія, якщо маєте 
віру в пророка і апостолів у наш час.

□  Прочитайте Aлма 19:2– 5, 8–10.

□  Подивіться виступ Томаса С. Монсона 
на конференції. Чи вірите ви, що він є 
пророком Бога?

□  Я зобов’язуюсь …

Я можу вірити!

ЦАРИЦЯ
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Подорож до  
обіцяної землі

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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Люди побудували барки без вікон. Брат Яреда 
непокоївся стосовно того, як вони будуть бачити і 
дихати. Ісус сказав, що треба зробити отвори в барках, 
щоб заходило повітря.

Яред і його брат жили у долині разом 
зі своїми сім’ями та друзями. Ісус 
Христос явився братові Яреда. Він 
наказав йому будувати барки, щоб 
переправити його народ через океан 
до обіцяної землі.
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Брат Яреда бачив, як Ісус 
доторкається до кожного 
камінця Своїм пальцем. 
Камінці яскраво сяяли. 
Оскільки у брата Яреда 
було так багато віри, він 
бачив Ісуса Христа!

А як же світло? Брат Яреда 
зробив 16 прозорих 
камінців. Він попросив 
Ісуса доторкнутися до 
них пальцем, аби вони 
світилися.
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Бог послав сильні вітри, щоб вони гнали барки через 
океан. Коли яредійці допливли до обіціяної землі, вони 
помолилися, щоб подякувати Богові за Його захист.

Ми можемо бути подібними до брата Яреда, коли 
довіряємо Богові й віримо в Ісуса Христа. ◼

З Етер 2– 3; 6.
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Р О З М А Л Ь О В К А

Музика приносить  
мені радість
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Божественна геніальність орга-
нізації цієї роботи і покликань 

на провідні посади є очевидною. 
Кожен генеральний авторитет є 
особистістю, кожен має свої харак-
терні риси. Кожен виконує свої 
обов’язки з огляду на великий і 
різноманітний досвід та підготов-
ку. Коли на розгляд провідних рад 
Церкви виноситься питання для 
обговорення, кожен вільно вислов-
лює свою думку. Якщо спостері-
гати за цим цікавим процесом, то 
дивовижно бачити, як сила Святого 
Духа впливає на цих чоловіків. 
Початкові розбіжності ніколи не 
є різкими, але все ж таки відчутно 
пом’якшуються і переплавлюються, 
формуючи єдність думки. “Мій дім 
є домом порядку”,—сказав Господь 
(див. УЗ 132:8). Спостерігаючи за 
цим процесом у дії, я відчуваю 
постійне оновлення віри. …

Дехто висловлює стурбованість 
тим, що Президентом Церкви 
завжди, скоріше за все, стає літній 
чоловік, на що я відповідаю: “Так 

це ж благословення!” Робота цього 
розподілу з самого початку була 
зорганізована за допомогою проро-
ка Джозефа Сміта. У той час він був 
юним і сильним, він був людиною, 
чий розум не був зашорений тра-
диціями того часу. Його розум був 
молодим, і коли він розпочинав цю 
роботу, Господь міг формувати його 
так само, як формують сиру глину.

Наступник Джозефа був відносно 
молодим, коли перед ним постала 
надзвичайно складна відповідаль-
ність вести цілий народ через 
пустиню, аби стати піонерами на 
новій землі.

Але основи нашого вчення вже 
міцно встановлені, і як народ ми 
міцно стоїмо на ногах, принаймні 
до того, як Господь накаже знову 

БОЖЕСТВЕННА 
ГЕНІАЛЬНІСТЬ 
ГОСПОДНЬОЇ 
ЦЕРКВИ
Господь створює Свій гобелен згідно 
зі Своїм величним задумом.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

кудись рухатися. Нам не потрібні 
інновації. Нам потрібні відданість 
і вірність божественно проголо-
шеним принципам. Нам потрібна 
вірність нашому провіднику, при-
значеному Богом. Він—наш пророк, 
наш провидець і одкровитель. Ми 
ніколи не будемо без пророка, якщо 
будемо жити гідно того, щоб мати 
пророка. Йому й не треба бути 
молодим. У нього, щоб здійснювати 
поїздки по всій землі у справах слу-
жіння, є і будуть молодші чоловіки. 
Він—головуючий первосвященик, 
він—той, хто тримає всі ключі свя-
того священства і є голосом одкро-
вення від Бога до Його народу.

Є стара приказка, яка каже: 
“Молодість—для дії. Вік—для 
мудрості”.

На мою думку, є щось надзвичай-
но обнадійливе в знанні, що в най-
ближчому майбутньому ми будемо 
мати Президента, який був дисци-
плінований і навчений, випробува-
ний і перевірений, чия відданість 
роботі й чия чесність у цій справі 
були загартовані в горнилі служіння, 
чия віра стала зрілою і чия близь-
кість до Бога збільшувалася впро-
довж багаторічного періоду. …

Нам не треба боятися майбут-
нього, якщо ми міцно тримаємося за 
дані через одкровення принципи. ◼

З “He Slumbers Not, nor Sleeps”, Ensign, May 
1983, 5– 8. Розділові знаки та вживання вели-
кої літери узгоджено із сучасним правописом. Ф
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Президент  
Гордон Б. Хінклі 
(1910–2008)



НАТХНЕННІ ДУМКИ

Де мені знайти сміливість іти далі?

“Можливо, ви відчуваєте, що ваше життя зруйноване. Можливо, ви згрішили. Можливо, ви налякані, гніваєтеся, сумуєте чи мучи-
теся сумнівами. Але так само, як Добрий Пастир знаходить Свою загублену вівцю, так буде і з вами: як тільки ви звернетеся своїм 
серцем до Спасителя світу, Він знайде й Вас. Він врятує вас. Він підніме вас і покладе на рамена Свої. Він понесе вас додому”.

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у Першому Президентстві, “Він покладе вас на рамена Свої та й понесе вас додому”, Ліягона, трав. 2016, с. 104. 



Також у цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

с. 46

с. 58

с. 72

Належати до покоління нового тисячоліття— 
це не просто бути відповідного віку; це 
допомагати в підготовці світу до Другого 
пришестя Ісуса Христа.

Бути справжнім 

СИЛА 
У вирі найважчого випробування у моєму житті 
кілька простих речей допомогли мені підтриму-
вати зв’язок з Богом замість того, щоб відштовх-
нути Його і сповнитися гіркоти.

Уроки 
Поставте мамі й тату ці запитання, щоб 
дізнатися, що їм подобається в тому, щоб 
бути батьками!

поколінням  

ВИСТОЯТИ

нового тисячоліття

від мами
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