
Виступи з 
генеральної 
конференції
Підтримано двох нових 
апостолів
Підтримано нових 
генеральних авторитетів 
і нових чинів генеральних 
допоміжних організацій
Оголошено про 
будівництво семи 
нових храмів

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  •  Т Р А В Е Н Ь  2 0 1 8



Пе
рш

е 
Пр

ез
ид

ен
тс

тв
о

П
ре

зи
де

нт
а 

Ра
сс

ел
а 

М
. Н

ел
ьс

он
а 

(в
 ц

ен
т

рі
) б

ул
о 

пі
дт

ри
м

ан
о 

як
 1

7-
 го

 П
ре

зи
де

нт
а 

Ц
ер

кв
и 

пі
д 

ча
с 

18
8-

 ї р
іч

но
ї г

ен
ер

ал
ьн

ої
 к

он
ф

ер
ен

ці
ї. 

 
Й

ог
о 

ра
дн

ик
ам

и 
у 

П
ер

ш
ом

у 
П

ре
зи

де
нт

ст
ві

 є
 п

ре
зи

де
нт

 Д
ал

лі
н 

Х.
 О

ук
с 

(л
ів

ор
уч

) т
а 

пр
ез

ид
ен

т
 Г

ен
рі

 Б
. А

йр
ін

г.



1ТРАВЕНЬ 2018

Суботня ранкова сесія
 6 Урочисте зібрання

Президент Генрі Б. Айрінг
 9 Дорогоцінні дари від Бога

Президент М. Рассел Баллард
 12 Я— Божеє дитя?

Старійшина Брайян К. Тейлор
 15 Як Христос вас прощає,  

робіть так і ви
Старійшина Леррі Дж. Еко Хок

 17 Пророче серце
Старійшина Гарі Е. Стівенсон

 21 До семидесяти раз по семи
Старійшина Лінн Г. Роббінс

 24 Пророк Бога
Старійшина Ніл Л. Андерсен

Суботня післяобідня сесія
 28 Підтримка церковних чинів

Президент Даллін Х. Оукс
 29 Звіт Аудиторського відділу  

Церкви за 2017 рік
Кевін Р. Джергенсен

 30 Лагідні й невибагливі серцем
Старійшина Девід А. Беднар

 34 Ще один день
Старійшина Тейлор Г. Годой

 36 Молоді жінки в роботі
Бонні Л. Оскарсон

 39 Спасительні обряди принесуть 
нам чудове світло
Старійшина Теніела Б. Ваколо

 42 Навчання вдома—приємний  
і священний обов’язок
Девін Г. Дюрант

 46 Сімейно- історична і храмова 
робота: запечатування і зцілення
Старійшина Дейл Г. Ренлунд

Загальна сесія 
священства

 50 Що має розуміти 
кожен носій Ааронового 

священства
Дуглас Д. Холмс

 54 Вступне слово
Президент Рассел М. Нельсон

 55 Кворум старійшин
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон

 58 “Ось армія чудова”
Старійшина Рональд А. Разбанд

 61 Натхненне священнослужіння
Президент Генрі Б. Айрінг

 65 Повноваження священства
Президент Даллін Х. Оукс

 68 Служіння з силою і владою  
від Бога
Президент Рассел М. Нельсон

Недільна ранкова сесія
 75 Візьміть Святого Духа собі  

за провідника
Старійшина Ларрі Й. Уілсон

 78 Однодушно
Рейна І. Ебурто

 81 Чиста любов: істинна ознака кож-
ного істинного учня Ісуса Христа
Старійшина Массімо Де Фео

 83 А хто витерпить аж до кінця, 
— той буде спасений!
Старійшина Клаудіо Д. Сівік

 86 Щоб Його Дух був із вами
Президент Генрі Б. Айрінг

 89 Через мале і просте
Президент Даллін Х. Оукс

 93 Одкровення для Церкви,  
одкровення для нашого життя
Президент Рассел М. Нельсон

Недільна післяобідня сесія
 97 Знайте всі, Христос воскрес!

Старійшина Герріт В. Гонг
 98 Пророки промовляють силою 

Святого Духа
Старійшина Уліссес Соарес

 100 Служіння
Президент Рассел М. Нельсон

 101 “Бути з ними і укріпляти їх”
Старійшина Джеффрі Р. Холланд

 104 Служити так, як Спаситель
Джин Б. Бінгем

 107 Оце Чоловік!
Старійшина Дітер Ф. Ухтдорф

 111 Головне— це люди
Єпископ Джеральд Коссе

 114 Підготовка до зустрічі з Богом
Старійшина Квентін Л. Кук

 118 Треба труд вершить
Президент Рассел М. Нельсон

 72 Генеральні авторитети та гене-
ральні чини Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів

 119 Статистичний звіт за 2017 рік
 120 Покажчик історій, які прозвучали 

у виступах на генеральній  
конференції

 121 Церковні новини
 137 За Мною йдіть— для зборів  

Мелхиседекового священства 
й Товариства допомоги

Зміст, травень 2018 р.
Том 21 • Номер 5



2 188-А РІЧНА ГЕНЕРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ | 31 БЕРЕЗНЯ–1 КВІТНЯ 2018

Суботня ранкова загальна сесія,  
31 березня 2018 р.
Веде: президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: старійшина Мервін Б. 
Арнольд. Заключна молитва: старійшина 
В. Марк Бассет. Музичний супровід: 
Мормонський хор скинії; диригенти: 
Мек Уілберг і Раян Мерфі; за органом 
Ендрю Унсворт і Клей Крістіансен: 
“Радість свята, блаженний труд”, Гімни, 
№ 80; “Ми вдячні, о Боже Всевишній”, 
Гімни, № 10, аранжування Уілберга; “We 
Listen to a Prophet’s Voice”, Hymns, no. 
22, aранжування Мерфі; “Вперед, святі, з 
надією в душі”, Гімни, № 33; “Розкажи про 
Ісуса мені”, Збірник дитячих пісень, с. 
36, aранжування Мерфі; “Я знаю й свідчу”, 
Гімни, № 68, aранжування Уілберга.

Суботня післяобідня загальна сесія,  
31 березня 2018 р.
Веде: президент Даллін Х. Оукс.
Вступна молитва: старійшина Марк А. 
Брегг. Заключна молитва: старійшина Пітер 
Ф. Меурс. Музичний супровід: зведений 
хор студентів, які відвідують інститути 
релігії у території Солт- Лейк- Сіті, штат 
Юта; диригенти: Маршалл Мак- Дональд і 
Річард Деккер; за органом: Бонні Гудліфф 
і Лінда Маргеттс: “Почуйте всі пророка 
глас”, Гімни, № 12, аранжування Метьюс і 
Гудліфф; “Як відшукать мені втіху і спокій?”, 
Гімни, № 64, аранжування Мак- Дональда 
і Паркера; “Вибирай істину”, Гімни, № 
143; попурі, аранжування Мак- Дональда: 
“Молодь Сіону”, Гімни, № 157 і “Залізний 
жезл”, Гімни, № 168; “Веди мене, Боже, 
веди!”, Гімни, № 162, аранжування Уілберга.

Суботня вечірня загальна сесія 
священства, 31 березня 2018 р.
Веде: Президент Генрі Б. Айрінг.
Вступна молитва: М. Джозеф Бро.
Заключна молитва: старійшина К. 
Бретт Наттрес. Музичний супровід: хор 
священства з Університету Бригама 
Янга- Айдахо; диригенти: Пол Бусселберг, 
Рендалл Кемптон і Девід Лозано- Торрес; 
за органом: Брайян Матіас і Ендрю 
Унсворт:“Святі, вашій вірі не буде кінця”, 
Гімни, № 36, aранжування Бусселберга, 
опубліковано Sharpe Music Press; “Father 
in Heaven”, Hymns, no. 133, aранжування 
Бусселберга, опубліковано Sharpe Music 
Press; “Славен Господь”, Гімни, № 30; 
“Вперед, брати, вперед”, Гімни, № 198.

Недільна ранкова загальна сесія,  
1 квітня 2018 р.
Веде: Президент Рассел М. Нельсон.
Вступна молитва: старійшина С. Марк 
Палмер. Заключна молитва: старійшина 
Хоакін Е. Коста. Музичний супровід: 
Мормонський хор скинії; диригент: Мек 
Уілберг; за органом: Клей Крістіансен 
та Річард Елліотт. “On This Day of Joy 
and Gladness”, Hymns, no. 64; “Знайте 
всі, Христос воскрес!”, Гімни, № 114, 
aранжування Уілберга; “Живіть, як Син”, 
Збірник дитячих пісень, сс. 20– 21, 
aранжування Хоффхенса; “Господь— наш 
Бог і Цар!”, Гімни, № 27; “Христос воскрес!”, 
Гімни, № 113, аранжування Уілберга, 
опубліковано Oxford University Press.

Недільна післяобідня загальна сесія,  
1 квітня 2018 р.
Веде: президент Даллін Х. Оукс. Вступна 
молитва: старійшина Везерфорд Т. 
Клейтон. Заключна молитва: старійшина 
Валері В. Кордон. Музичний супровід: 
Мормонський хор скинії; диригенти: Мек 
Уілберг та Райян Мерфі; за органом: Річард 
Елліотт і Брайян Матіас. “Ласки Божої 
проміння”, Гімни, № 200, аранжування 
Мерфі; “Любить наш Пастир всім серцем”, 
Гімни, № 130, aранжування Уілберга; 
“Спокутар Ізраїля”, Гімни, № 5; “Так всіх 
любіть ви”, Гімни, № 193, аранжування 

Уілберга; “Треба труд вершить”, Гімни, 
№ 146, аранжування Елліота, опубліковано 
Джекманом.

Де знайти виступи з конференції
Щоб знайти виступи з конференції он- лайн 
багатьма мовами, зайдіть на сайт conference.
lds.org і виберіть мову. Виступи також 
наявні в мобільному додатку Євангельська 
бібліотека. Як правило, через шість тижнів 
після закінчення генеральної конференції 
відео-  та аудіозаписи англійською мовою 
також наявні в розподільчих центрах. 
Інформація про генеральну конференцію 
доступна у відповідних форматах для членів 
Церкви з особливими потребами на сайті 
disability .lds .org.

На обкладинці
Перша сторінка обкладинки: Фотографія 
Леслі Нільссон.
Четверта сторінка обкладинки: фотографія 
Коді Белла.

Фотографії з конференції
Фотографії у Солт- Лейк- Сіті були зроблені 
Коді Белом, Джені Бінгем, Мейсоном 
Коберлі, Ренді Кольєром, Уістоном 
Колтоном, Алессандрою ДеАгостіні, 
Ешлі Ларсон, Браяном Ніколсоном, 
Леслі Нільсоном, Меттом Реєром, 
Крістіною Сміт, Дейвом Уордом і 
Марком Вейнбергом.

188- а річна генеральна конференція
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[від Бога], яке скеровувало цю  
Церкву від самого її початку”, 
— сказав старійшина Джеффрі Р. 
Холланд (див. с. 101).
• Читайте настанови про реструк-

туризацію кворумів, дані Прези-
дентом Нельсоном, старійшиною 
Д. Тоддом Крістофферсоном  
і старійшиною Рональдом А.  
Разбандом, починаючи зі с. 54.

• Читайте настанови стосовно  
служіння, дані Президентом 
Нельсоном, старійшиною 
Холландом і сестрою Джин Б. 
Бінгем, починаючи зі с. 100).

• Більш докладну інформацію  
стосовно цих змін і матеріали  
з настановами можна знайти в 
розділі новин на сс. 132– 133.

Нові храми
Аби наголосити на нашому 

“посланн[і] світові”, що “ми запро-
шуємо всіх Божих дітей, які по оби-
два боки завіси, прийти до їхнього 
Спасителя, отримати благословення 
святого храму, мати нескінченну 
радість і підготуватися до вічного 
життя”, Президент Несльсон ого-
лосив про будівництво семи нових 
храмів.
• Дізнайтеся, де будуть розта-

шовані ці сім нових храмів, на 
с. 133. ◼

Ця генеральна конференція 
була історичною з багатьох 
причин, серед яких реструк-

туризація кворумів Мелхиседеко-
вого сященства і початок нової ери 
в служінні. Але, мабуть, найбільш 
довгоочікуваною була можливість 
особисто підтримати Президента 
Рассела М. Нельсона в якості 17- го 
Президента Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів.

Урочисте зібрання
Коли ми вставали і підтримува-

ли нового пророка та Президента, 
кількість піднятих нами рук не була 
підрахована жодним реєстратором; 
їх було зараховано на небесах як 
завіт з Богом.

Під час конференції ми побачили 
доказ того, що це Спасителева Цер-
ква, керована Ним через Його слу-
жителів. Ми стали свідками того, яку 
позицію займає сучасний пророк по 
відношенню до кожного з нас— він 
не стоїть між нами і Спасителем; він 
стоїть поруч з нами і вказує шлях 
до Спасителя. Ми мали можливість 
отримати “особисте свідчення 

того, що покликання Президента 
Нельсона— від Бога”, і міцно скрі-
пити “наші душі з Господом Ісусом 
Христом, слуха[ючи] тих, кого Він 
посилає” (див. Старійшина Ніл Л. 
Андерсен на с. 26).
• Ви можете більше дізнатися про 

Президента Нельсона на 16- й 
сторінці особливого додатку, 
що виходить разом з травне-
вим номером журналів Ensign 
і Ліягона.

Підтримка нових провідників
Крім підтримки Президента  

Нельсона, ми підтримали понад  
70 нових провідників.
• Знайдіть перелік тих, кого було 

підтримано, у тому числі нових 
сімдесятників- територіальних 
авторитетів, на сс. 6– 8, 28–29.

• Читайте короткі біографії нових 
провідників, починаючи зі с. 121.

Зміни у кворумах і служіння
Хоча зміни відбуваються під 

наглядом пророків, про них було 
оголошено під час конференції, і 
вони “є прикладами одкровення 

Ключові моменти 188- ї річної 
генеральної конференції
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Представлено президентом Генрі Б. Айрінгом
Другим радником у Першому Президентстві

Члени Першого Президентства, 
будь ласка, встаньте.

Запропоновано, щоб Перше 
Президентство підтримало Рассела 
Меріона Нельсона як пророка, про-
видця й одкровителя і Президента 
Церкви Ісуса Христа Святих Остан-
ніх Днів.

Хто з Першого Президентства це 
підтримує, будь ласка, виявіть це.

Запропоновано, щоб Перше 
Президентство підтримало Далліна 
Харріса Оукса як першого радника 
і Генрі Бенніона Айрінга як другого 
радника в Першому Президентстві 
Церкви.

Брати і сестри, Президент 
Нельсон попросив мене вести 
урочисте зібрання, на якому ми 

сьогодні зібралися.
Ця подія має велике значення для 

членів Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів по всьому світу.

Починаючи з 10 жовтня 1880 року, 
коли Джона Тейлора було підтрима-
но як наступника Бригама Янга і як 
пророка, провидця й одкровителя 
і Президента Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, для кожної 
такої події призначалося офіційне 
урочисте зібрання членів Церкви, 
щоб висловити думку Церкви.

Ми будемо голосувати кворума-
ми і групами. Де б ви не були, вас 
запрошують встати тільки тоді, коли 
про це попросять, і підняттям руки 
виразити, що ви вирішили підтри-
мати тих, чиї імена буде названо. Ви 
маєте голосувати тільки тоді, коли 
вас попросять встати.

Генеральні авторитети, призначе-
ні перебувати в Скинії і Залі Асам-
блей, що на Храмовій площі, будуть 
спостерігати за голосуванням у тих 
будівлях. У центрах колів спостерігати 
за голосуванням буде член президент-
ства колу. Якщо хтось голосуватиме 
проти, цим людям слід звернутися до 
президентів їхніх колів.

Зараз ми продовжимо. Нагадую: 
будь ласка, вставайте і голосуйте тіль-
ки тоді, коли вас про це попросять.

Суботня ранкова сесія | 31 березня 2018 р.

Урочисте зібрання
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Хто з членів Першого Президент-
ства це підтримує, може виявити це.

Запропоновано, щоб Перше  
Президентство підтримало Далліна 
Харріса Оукса як президента Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів і Мелвіна 
Рассела Балларда як діючого пре-
зидента Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів.

Хто з членів Першого Президент-
ства це підтримує, може виявити це.

Запропоновано, щоб Перше 
Президентство підтримало як членів 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів: 
M. Рассела Балларда, Джеффрі Р. 
Холланда, Дітера Ф. Ухтдорфа, Девіда 
A. Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Toдда 
Крістофферсона, Ніла Л. Андерсе-
на, Рональда А. Разбанда, Гарі Е. 

Стівенсона, Дейла Г. Ренлунда, Геррі-
та Уолтера Гонга та Уліссеса Соареса.

Хто з членів Першого Президент-
ства це підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Запропоновано, щоб Перше 
Президентство підтримало радників 
у Першому Президентстві та Кворум 
Дванадцятьох Апостолів як пророків, 
провидців і одкровителів.

Хто з членів Першого Президент-
ства це підтримує, будь ласка,  
виявіть це.

Перше Президентство може сісти.
Ми запрошуємо старійшину Гонга 

і старійшину Соареса зайняти свої 
місця у Кворумі дванадцятьох.

Тільки члени Кворуму Два-
надцятьох Апостолів включно зі 

старійшиною Гонгом і старійшиною 
Соаресом, будь ласка, встаньте.

Запропоновано, щоб Кворум 
Дванадцятьох Апостолів підтримав 
Рассела Меріона Нельсона як проро-
ка, провидця й одкровителя і Пре-
зидента Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів разом з його радника-
ми і членами Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, як їх було представлено 
і проголосовано за них Першим 
Президентством.

Хто з членів Кворуму дванад-
цятьох це підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Ви можете сідати.
Генеральні авторитети сімдесят-

ники та Верховний єпископат, будь 
ласка, встаньте.
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Запропоновано, щоб усі гене-
ральні авторитети сімдесятники та 
Верховний єпископат підтримали 
Рассела Меріона Нельсона як проро-
ка, провидця й одкровителя і Пре-
зидента Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів разом з його радника-
ми і членами Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, як їх було представлено 
і проголосовано за них Першим 
Президентством.

Хто з усіх генеральних автори-
тетів сімдесятників та Верховного 
єпископату це підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Ви можете сідати.
Тепер, будь ласка, встаньте, де 

б ви не знаходилися у світі: всі 
територіальні сімдесятники, висвя-
чені патріархи, первосвященики та 
старійшини.

Запропоновано підтримати Рассела  
Меріона Нельсона як пророка, про-
видця й одкровителя і Президента 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів разом з його радниками і члена-
ми Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
як їх було представлено і проголосо-
вано за них.

Всі хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Якщо хто проти, нехай також 
виявить це.

Будь ласка, сідайте.
Усі члени Товариства допомоги— 

це всі жінки віком 18 років і старше, 
будь ласка, встаньте.

Запропоновано підтримати  
Рассела Меріона Нельсона як про-
рока, провидця й одкровителя і  
Президента Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів разом з його 
радниками і членами Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, як їх було 
раніше представлено і проголосова-
но за них.

Всі, хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це підняттям руки.

Якщо хтось проти, можете  
вказати це.

Ви можете сідати.
Усі носії тільки Ааронового 

священства— це всі висвячені свя-
щеники, учителі та диякони— будь 
ласка, встаньте.

Запропоновано підтрима-
ти Рассела Меріона Нельсона як 
пророка, провидця й одкровителя і 

Президента Церкви Ісуса Христа  
Святих Останніх Днів разом з його 
радниками і членами Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, як їх було 
раніше представлено і проголосова-
но за них.

Хто підтримує, будь ласка, виявіть 
це підняттям руки.

Якщо хтось проти, можете  
вказати це.

Ви можете сідати.
Молоді жінки— це всі молоді жінки 

віком від 12 до 18 років, будь ласка, 
встаньте.

Запропоновано підтримати  
Рассела Меріона Нельсона як 
пророка, провидця й одкровителя і 
Президента Церкви Ісуса Христа  
Святих Останніх Днів разом з його 
радниками і членами Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, як їх було 
раніше представлено і проголосова-
но за них.

Хто підтримує, будь ласка, виявіть 
це підняттям руки.

Якщо хтось проти, можете  
вказати це.

Ви можете сідати.
Зараз ми просимо всіх членів  

Церкви, де б ви не знаходилися, 
включно з усіма тими, хто вставав 
раніше, будь ласка, встаньте.

Запропоновано підтримати Рассела  
Меріона Нельсона як пророка, про-
видця й одкровителя і Президента 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів разом з його радниками і члена-
ми Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
як їх було представлено і проголосо-
вано за них.

Хто підтримує, будь ласка, виявіть 
це підняттям руки.

Якщо хтось проти, можете  
вказати це.

Усі можуть сідати.
Дякую вам, брати і сестри, за вашу 

любов і підтримку. ◼
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дванадцятьох 33 роки і свідчу, що він 
був підготовлений рукою Господа 
стати нашим головуючим апостолом 
і пророком, щоб використовувати 
всі ключі святого священства на 
землі. Хай же кожен з нас цілковито 
підтримує його і його радників та 
дослухається до їхнього скерування. 
Ми також тепло вітаємо старійшину 
Гонга і старійшину Соареса як членів 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів.

Після Воскресіння Ісуса— події, 
яку ми відзначаємо у ці славетні 
вихідні дні Великодня,— Він явився 
Своїм учням і сказав: “Мир вам! Як 
Отець послав Мене, і Я вас поси-
лаю” 4. Зверніть увагу на ці два 
етапи— Бог посилає Свого Сина. А 
Син посилає Своїх слуг— смертних 
чоловіків і жінок— виконувати Їхню 
роботу.

Нам не слід дивуватися, коли ми 
дізнаємось, що ці люди, покликані 
виконувати Господню роботу, не є 
досконалими. У Писаннях є багато 
історій про чоловіків і жінок, які були 
покликані Богом виконувати вели-
ку роботу— чудових синів і дочок 
нашого Небесного Батька, покли-
каних виконувати свої доручення у 

дослухатися до його голосу, коли він 
отримує скерування від Господа.

Господь сказав:
“Ви … повинні прислухатися до 

всіх його [тобто Президента Церкви] 
слів і наказів, які він даватиме вам, 
коли отримуватиме їх … ;

Бо його слово ви повинні отри-
мувати, як з Моїх власних уст, з усім 
терпінням і вірою” 3.

Я знайомий з нашим новим 
пророком- Президентом вже понад 
60 років. Я служив з ним у Кворумі 

Президент М. Рассел Баллард
Діючий президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Брати і сестри, ми щойно взяли 
участь в урочистому зібранні. 
Ця традиція сягає ще біблійних 

часів, коли давній Ізраїль збирався, 
щоб відчути присутність Господа і 
радіти Його благословенням 1. Ми 
маємо привілей жити у час, коли цю 
давню традицію було відновлено 
через пророка Джозефа Сміта 2. Я 
закликаю вас записати у вашому осо-
бистому щоденнику, які у вас були 
почуття стосовно цієї найсвященні-
шої події, у якій ви взяли участь.

Недавно ми попрощалися з 
нашим дорогим другом і пророком, 
Президентом Томасом С. Монсоном. 
Хоча всім нам не вистачає його, ми 
глибоко вдячні за те, що Господь 
покликав нового пророка, Прези-
дента Рассела М. Нельсона, голову-
вати над Своєю Церквою. Тепер ми 
належним чином розпочали новий 
етап в історії нашої Церкви. Це 
дорогоцінний дар від Бога.

Коли кожен з нас підтримував 
Президента Нельсона підняттям 
руки, ми були свідками перед Богом 
і визнали, що він є правомочним 
наступником Президента Монсона. 
Піднявши свої руки, ми пообіцяли 

Дорогоцінні дари  
від Бога
Життя може бути сповнене вірою, радістю, щастям, надією і 
любов’ю, коли ми виявляємо хоч крихітку справжньої віри в Христа.
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Церкві, які старалися робити все, що 
в їхніх силах, і втім жоден з них не 
був досконалим. Те ж саме стосується 
і нас сьогодні.

Усвідомлюючи реальність наших 
людських слабкостей і недоліків, як 
нам рухатися вперед, допомагаючи 
одне одному і підтримуючи одне 
одного? Все починається з віри— 
справжньої, щирої віри в Господа 
Ісуса Христа. Віра в Спасителя— це 
перший принцип учення і євангелії 
Христа.

Кілька років тому я відвідував  
Святу Землю. Коли ми проїжджа-
ли повз рослину гірчиці, директор 
Єрусалимського центру УБЯ спитав, 
чи доводилось мені колись бачити 
гірчичне зерно. Я ніколи ще його не 
бачив, тож ми зупинилися. Він пока-
зав мені зерна гірчиці. Вони були 
дивовижно маленькими.

Тоді я пригадав учення Ісуса: “Бо 
поправді кажу вам: коли будете ви 
мати віру, хоч як зерно гірчичне, і 
горі оцій скажете: Перейди звідси 
туди, то й перейде вона, і нічого не 
матимете неможливого!” 5

Якщо у нас є віра, така маленька, 
як гірчичне зерно, Господь може 
допомогти нам усунути гори збен-
теження і сумнівів щодо завдань, 
поставлених перед нами, коли ми 
служимо Божим дітям, в тому числі 
членам наших сімей, членам Цер-
кви і тим, хто ще не приєднався до 
Церкви.

Брати і сестри, життя може бути 
сповнене вірою, радістю, щастям, 
надією і любов’ю, коли ми виявля-
ємо хоч крихітку справжньої віри в 
Христа— навіть гірчичне зерно віри.

Старійшина Джордж А. Сміт 
згадував таку пораду, отриману ним 
від пророка Джозефа Сміта: “Він 
сказав мені, що я ніколи не повинен 
впадати у відчай, які б труднощі не 
оточували мене. Якби я потонув у 
найглибшій впадині Нової Шотландії 
і на мене звалилися всі Скелясті гори, 
мені не варто було б розчаровувати-
ся, але я мав би триматися, виявляти 
віру та бути достатньо мужнім, і тоді 
б я нарешті вибрався на верхівку  
цієї груди” 6.

Нам слід пам’ятати слова, проголо-
шені апостолом Павлом: “Я все можу 
в Тім, Хто мене підкріпляє,— в Ісусі 
Христі” 7. Знання про це є ще одним 
дорогоцінним даром від Бога.

Окрім дарів, вже згаданих мною, є 
й багато, багато інших. Я скажу зараз 
лише про кілька з них: дар Субот-
нього дня, причастя, служіння іншим 
та незрівнянний дар від Бога— наш 
Спаситель.

Сила Суботнього дня полягає 
в тому, щоб відчувати в церкві та 
вдома приємність, радість і теплоту 
відчуття Духа Господа, коли ніщо не 
відволікає.

Надто багато людей, маючи 
розумні пристрої, дозволяють собі 
фактично жити он- лайн— екрани 

освітлюють їхні обличчя вдень і 
вночі, а навушники в їхніх вухах бло-
кують спокійний, тихий голос Духа. 
Якщо ми не знайдемо часу, щоб 
відкрити вуха, то можемо втратити 
нагоди почути голос Того, Хто сказав: 
“Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я” 8. 
Немає нічого поганого в тому, щоб 
користуватися перевагами техноло-
гій, даних через натхнення від Госпо-
да, але ми повинні користуватися 
ними з мудрістю. Пам’ятайте про дар 
Суботнього дня.

Благословення прийняття прича-
стя на причасних зборах ніколи не 
повинно стати чимось рутинним або 
просто чимось звичайним. У цілому 
тижні є лише 70 хвилин, коли ми 
можемо зробити паузу і знайти  
більше миру, радості та щастя у 
нашому житті.

Прийняття причастя і оновлення 
наших завітів є знаком, який ми дає-
мо Господу, що ми завжди пам’ятає-
мо Його. Його Спокута є милостивим 
даром від Бога.

Привілей служіння дітям Небес-
ного Батька— це ще одна можливість 
наслідувати приклад Його Улюблено-
го Сина, служачи одне одному.

Деякі можливості для служіння є 
формальними— в нашій сім’ї, у наших 
церковних покликаннях, а також це 
наша участь в діяльності громад-
ських організацій, які займаються 
служінням.

Членам Церкви— як чоловікам, 
так і жінкам,— не слід вагатися, якщо 
вони бажають обійняти державну 
посаду будь- якого рівня, де б вони 
не жили. Наші голоси вкрай необ-
хідні сьогодні й вони є важливими у 
наших школах, наших містах і наших 
країнах. Там, де існує демократія, ми, 
члени Церкви, маємо обов’язок голо-
сувати за чесних чоловіків та жінок, 
які бажають служити.
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Багато нагод для служіння є 
неформальними— без доручення— і 
вони з’являються, коли ми простя-
гаємо руку допомоги іншим, кого 
зустрічаємо під час подорожі життям. 
Пам’ятайте: Ісус навчав законника, 
що ми повинні любити Бога і нашого 
ближнього, як самих себе, беручи за 
приклад доброго самарянина 9.

Служіння є нагодою, завдяки якій 
ми розуміємо життя і священнослу-
жіння Христа. Він прийшов, щоб 
служити, бо як сказано в Писаннях: 
“Так само й Син Людський прийшов 
не на те, щоб служили Йому, а щоб 
послужити, і душу Свою дати на 
викуп за багатьох!” 10

Можливо найкраще описання зем-
ного священнослужіння Спасителя 
дав Петро, коли, говорячи про Ісуса, 
сказав ці п’ять слів: “І ходив Він, 
добро чинячи” 11.

Господь Ісус Христос є нашим 
найдорогоціннішим з усіх дарів від 
Бога. Ісус сказав: “Я— дорога, і прав-
да, і життя. До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене” 12.

Нефій написав про важливість 
нашого Спасителя, проголосивши: 
“Ми говоримо про Христа, ми вті-
шаємося у Христі, ми проповідуємо 
Христа, ми пророкуємо про Христа, 
і ми записуємо наші пророцтва, 
щоб наші діти могли знати, до якого 
джерела їм звертатися за прощенням 
їхніх гріхів” 13. Наше життя має бути 
зосереджено на Христі в усі часи й 
усюди.

Нам слід пам’ятати, що це Його 
ім’я написане на всіх наших місцях 
для поклоніння; наше хрищення 
виконується в Його ім’я; і наші кон-
фірмація, висвячення, ендаумент і 
запечатування шлюбу виконуються в 
Його ім’я. Ми причащаємося й обіця-
ємо взяти на себе Його ім’я— і стати 
справжніми християнами. Зрештою, 

у причасній молитві нас просять 
“завжди пам’ятати Його” 14.

Готуючись до Великодньої неділі, 
яка буде завтра, давайте пам’ята-
ти, що Христос— понад усе. Він— 
праведний Суддя, наш відданий 
Заступник, наш благословенний 
Викупитель, Добрий Пастир, обіця-
ний Месія, справжній Друг і наба-
гато, набагато більше. Він дійсно є 
дуже дорогоцінним даром від нашо-
го Батька для нас.

У нашому учнівстві до нас є багато 
вимог, у нас є багато турбот і дору-
чень. Однак певні дії завжди повинні 
бути суттю нашого членства у Цер-
кві. “Отже,— наказує Господь,— будь 
вірним; стій у чині, який Я призначив 
тобі; допомагай слабким, піднімай 
руки, що опустилися, і зміцнюй 
ослаблі коліна” 15.

Це Церква в дії! Це чиста релігія! 
Це євангелія в її істинному розумінні, 

коли ми допомагаємо тим, хто має 
духовні та мирські потреби, підба-
дьорюємо їх і зміцнюємо! Аби це 
робити, нам потрібно відвідувати їх 
і допомагати їм 16, щоб їхні свідчення 
про віру в Небесного Батька та Ісуса 
Христа і Його Спокуту закарбувалися 
у їхніх серцях.

Хай Господь допоможе нам ціну-
вати багато наших дорогоцінних 
дарів від Бога, включно з нашим 
членством у Його відновленій Цер-
кві, та благословить нас у цьому. 
Я молюся, щоб ми були сповнені 
любові до дітей нашого Небесно-
го Батька і були здатні бачити їхні 
потреби та прагнули давати відпові-
ді на їхні запитання і занепокоєння 
щодо євангелії ясно й з добротою, 
аби краще розуміти і цінувати одне 
одного.

Я свідчу, що Ісус Христос— наш 
Спаситель. Те, чого нас буде навче-
но на цій генеральній конференції, 
приходить до нас через натхнення 
від апостолів і пророків, генеральних 
авторитетів і сестер- провідників, які 
є генеральними чинами Церкви. Хай 
радість і мир Господній перебува-
ють з кожним, про це моя смиренна 
молитва, в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Encyclopedia of Mormonism 

(1992), “Solemn Assemblies”, 3:1390– 1391.
 2. Див. Учення і Завіти 88:70.
 3. Учення і Завіти 21:4– 5.
 4. Іван 20:21; курсив додано.
 5. Матвій 17:20.
 6. Джордж А. Сміт, цитовано в Учення 

Президентів Церкви:  Джозеф Сміт 
(2007), с. 236.

 7. Филип’янам 4:13.
 8. Псалми 45:11.
 9. Див. Лука 10:25– 37.
 10. Maтвій 20:28.
 11. Дії 10:38.
 12. Іван 14:6.
 13. 2 Нефій 25:26.
 14. Учення і Завіти 20:77, 79.
 15. Учення і Завіти 81:5; курсив додано.
 16. Див. Якова 1:27.



12 СУБОТНЯ РАНКОВА СЕСІЯ | 31 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

може бути записаний одним рядком. 
Ви Божеє дитя!” 4

“Коли ви … побачите нашого 
Батька,— описував Бригам Янг,— то 
побачите Істоту, з Якою ви вже давно 
знайомі, і Він прийме вас в Свої обій-
ми, а ви будете готові впасти в Його 
обійми і цілувати Його” 5.

Велика війна за божественну сутність
Мойсей дізнався про свій боже-

ственний спадок, говорячи з Господом 
віч- на- віч. Після того, як це сталося, 
“Сатана прийшов, спокушаючи” з 
непомітним, але злим наміром спо-
творити сутність Мойсея “і сказав: 
Мойсею, сину людський, поклоняйся 
мені. І … Мойсей подивився на Сатану 
і сказав: Хто ти? Бо ось, я— син Бога” 6.

Ця велика війна за божественну 
сутність несамовито лютує, в той час 
як арсенал Сатани, що збільшується, 
спрямований на руйнацію нашої віри 
в Бога і знання про наші стосунки з 
Ним. На щастя, ми були благосло-
венні чітким баченням і розумінням 
нашої істинної сутності від початку: 
“І сказав Бог: “Створімо людину 
за образом Нашим, за подобою 
Нашою” 7, а Його сучасні пророки 
проголошують: “Кожна людина є 
улюбленим духовним сином або 
улюбленою духовною дочкою 
Небесних Батьків і, будучи такою, 
має божественну природу і долю” 8.

Пізнання цих істин з упевненістю 9 
допомагає нам долати випробування, 
проблеми і страждання будь- якого 
виду 10. Коли у апостола Господа 
запитали: “Як ми можемо допомогти 
тим, у кого є [особисте випробуван-
ня]?”, він наставляв: “Навчайте їх про 
їхню сутність і їхню мету” 11.

“Наймогутніше знання, яке я маю”
Ці могутні істини змінили жит-

тя моєї подруги Джен 12, яка у 

він дійсно Божеє дитя? І хто ж послав 
його сюди?” 2

Я запрошую кожного з нас від-
крити свої серця Святому Духу, Який 
“свідчить разом із духом нашим, що 
ми— діти Божі” 3.

Слова президента Бойда К. Пекера 
прості й дорогоцінні: “Ви Божеє 
дитя. Він— Батько вашого духа. Ваші 
духи мають шляхетне походження, 
ви є нащадками Небесного Царя. 
Закарбуйте цю істину у своєму 
розумі й тримайтеся її. Скільки б у 
вас не було поколінь земних предків, 
незалежно від того, якої ви раси чи з 
якого народу, родовід вашого духу 

Старійшина Брайян К. Тейлор
Сімдесятник

Недавно я пішов до Церкви 
разом з моєю дорогою матір’ю; 
ми пішли в наш старий кам’я-

ний дім зборів. Звернувши увагу на 
голоси маленьких дітей, які лунали з 
тієї самої кімнати Початкового това-
риства, яку я відвідував десятиліття 
тому, я пройшов в задню частину 
кімнати й спостерігав за тим, як дбай-
ливі провідники навчали темі цього 
року: “Я Божеє дитя” 1. Я усміхався, 
згадуючи терпеливих і люблячих 
вчителів, які тоді під час нашого співу 
часто дивилися на мене— того галас-
ливого малого хлопчика на краю 
лавки— начебто промовляючи: “Чи 

Я— Божеє дитя?
Як кожен з нас може відчути силу розуміння нашої божественної 
сутності? Це починається з прагнення пізнати Бога, нашого Батька.
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підлітковому віці спричинила сер-
йозну автомобільну аварію. Хоча її 
фізична травма була тяжкою, вона 
відчувала сильний біль через те, що 
інший водій втратив своє життя. 
“Хтось втратив маму, а винна в цьо-
му я”,— каже вона. Джен, яка кілька 
днів тому стояла і цитувала напа-
м’ять: “Ми— дочки нашого Небесно-
го Батька, Який любить нас” 13, тепер 
запитувала: “Як Він може любити 
мене?”

“Фізичне страждання пройшло,— 
каже вона,— але я не думаю, що 
мої емоційні і духовні рани колись 
зціляться”.

Щоб вижити, Джен глибоко 
заховала свої почуття і стала відчу-
женою та закам’янілою. Через рік, 
коли вона нарешті могла говорити 
про аварію, натхненний радник 
попросив її написати фразу “Я 
Божеє дитя” і повторювати її 10 
разів на день.

“Написати слова було легко,— 
пригадує вона,— але я не могла їх 
вимовляти. … Це було дуже важко, і 
я не дуже вірила, що Бог хотів, щоб я 
була Його дитиною. Я загорталася в 
ковдру і плакала”.

Кілька місяців потому Джен 
нарешті змогла виконувати це 
завдання щодня. “Звертаючись до 
Бога,— каже вона,— я виливала всю 
свою душу. … Потім я почала вірити 
своїм словам”. Ця віра допомогла 
Спасителю почати зцілювати її пора-
нену душу. Книга Мормона принесла 
їй втіху і дала мужність довіритися 
Його Спокуті 14.

“Христос відчував мої болі, мої 
печалі, мою провину,— каже на 
завершення Джен.— Я відчула чисту 
любов Бога і ніколи я ще не відчу-
вала нічого настільки могутнього! 
Знання про те, що я Божеє дитя— це 
наймогутніше знання, яке я маю!”

Прагнення пізнати Бога, нашого Батька
Брати і сестри, як кожен з нас 

може відчути силу розуміння нашої 
божественної сутності? Це почи-
нається з прагнення пізнати Бога, 
нашого Батька 15. Президент Рассел 
М. Нельсон свідчив: “Коли дитя Бога 
прагне дізнатися більше про Нього і 
Його Улюбленого Сина, відбувається 
щось надзвичайне” 16.

Коли ми пізнаємо Ісуса Христа і 
наслідуємо Його, ми пізнаємо Батька. 
“[Будучи] … сяєвом слави та образом 
істоти [Батька]” 17,— навчав Ісус,— 
“Син нічого робити не може Сам від 
Себе, тільки те, що Він бачить, що 
робить Отець” 18. Кожне слово й діло 
Христа відкриває істинну природу 
Бога і наших стосунків з Ним 19. Ста-
рійшина Джеффрі Р. Холланд навчав: 
“З кров’ю, що сочилася з кожної 
пори, і з криком страждання на Його 
губах, Христос шукав Того, Кого 
Він завжди шукав— Свого Батька. 
“Авва”,— благав Він,— “Тату” 20.

Так само, як Ісус щиро шукав Свого 
Батька в Гефсиманії, у 1820 році моло-
дий Джозеф Сміт з молитвою шукав 
Бога в Священному гаю. Прочитавши 
слова: “А якщо кому з вас не стачає 
мудрости, нехай просить від Бога” 21, 
Джозеф пішов помолитися.

“Я став навколішки,— писав він 
пізніше,— і почав виливати бажання 
мого серця Богові. …

… Я побачив прямо над головою 
стовп світла. …

… Я побачив двох Осіб, що стоя-
ли переді мною у повітрі, блиск і сла-
ву Яких неможливо описати. Один 
з них звернувся до мене, називаючи 
моє ім’я, і сказав, указуючи на іншого: 
[Джозефе,] це Мій Улюблений Син, 
слухай Його! ” 22

Коли ми наслідуємо приклад 
Спасителя і пророка Джозефа 
Сміта, щиро шукаючи Бога, ми по- 
справжньому усвідомимо, так само 
як і Джен, що наш Батько знає нас 
поіменно, що ми Його діти.

Матерям, особливо молодим 
матерям, які часто відчувають себе 
приголомшеними та обтяженими, 
намагаючись виховати “покоління, 
що протистоїть гріху” 23, хочу сказа-
ти: Ніколи не недооцінюйте вашу 
центральну роль в Божому плані. 
В напружений час— можливо, коли 
ви бігаєте за маленькими дітьми, 
доноситься запах підгорілої їжі з 
кухні і ви усвідомлюєте, що пригото-
вана вами з любов’ю вечеря тепер є 
цілопаленням— знайте, що Бог освя-
чує ваші найтяжчі дні 24. “Не бійся, з 
тобою- бо Я” 25,— лагідно заспокоює 
Він. Ми шануємо вас, адже ви втілю-
єте надію сестри Джой Д. Джоунс, 
яка сказала: “Наші діти заслуговують 
на розуміння своєї божественної 
сутності” 26.

Я запрошую кожного з нас 
шукати Бога і Його Улюбленого 
Сина. “Ніде,— наставляв Президент 
Нельсон,— ці істини не викладені 
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більш ясно і сильно, як у Книзі 
Мормона” 27. Відкрийте її сторінки 
і дізнайтеся, що Бог робить “все 
заради [нашого] добробуту і щастя” 28, 
що Він “милосердний та ласкавий, 
повільний на гнів, довго терпить і 
сповнений доброти” 29 і що “всі є 
однаковими для [Нього]” 30. Коли ви 
відчуваєте біль, коли почуваєтеся 
загубленими, наляканими, розчарова-
ними, сумними, голодними або зали-
шилися без надії серед випробувань 
життя 31— відкрийте Книгу Мормона 
і ви дізнаєтеся, що “[Бог] ніколи не 
залишить нас. Він ніколи не зали-
шав і ніколи не залишить нас. Він 
не може цього зробити. Не в Його 
характері [це робити]” 32.

Пізнання нашого Батька змінює 
все, особливо наші серця, коли 
Його ніжний Дух підтверджує нашу 
істинну сутність і велику цінність в 
Його очах 33. Бог йде з нами шляхом 
завітів, коли ми шукаємо Його через 
благання в молитві, вивчення Писань 
і прагнення бути слухняними.

Неперевершеність Божого 
характеру— моє свідчення

Я люблю Бога моїх отців 34, 
“Господ[а] Бог[а] Всемогутн[ього]” 35, 
Який плаче разом з нами, коли ми 
сумуємо, терпеливо карає нас за 
нашу неправедність і радіє, коли ми 
прагнемо “відмов[ити]ся від усіх своїх 
гріхів, щоб тільки знати [Його]” 36. 
Я поклоняюся Йому, Хто завжди є 
“сиротам батько” 37 і супутником для 
самотніх. Я з вдячністю свідчу про те, 
що пізнав Бога, мого Батька, і свідчу 
про Його досконалість, якості і “непе-
ревершеність [Його] характеру” 38.

Я палко молюся, щоб кожен з 
нас міг дійсно усвідомити і плекати 
наше благородне первородство 39 як 
дитини Бога, пізнаючи Його, “єдино-
го Бога правдивого, та Ісуса Христа, 

що послав [Він] Його” 40. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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Я підняв слухавку і почув лише 
ридання. Згодом моя сестра через 
силу сказала: “Toммі загинув”.

20- річний п’яний водій на швидко-
сті понад 130 км на годину знехтував 
заборонним сигналом світлофора в 
передмісті Денвера, шт. Колорадо. 
Він з розгону врізався в машину, 
якою керував мій наймолодший брат 
Томмі, миттєво позбавивши життя 
його і його дружину Джоан. Вони 
поверталися після різдвяної вечір-
ки додому, де їх чекала маленька 
донечка.

Ми з дружиною відразу ж полеті-
ли до Денвера і приїхали до моргу. 
Разом з моїми батьками, братами і 
сестрами ми сумували про втрату 
наших дорогих Томмі та Джоани. Ми 
втратили їх внаслідок безглуздого 
злочину. Наші серця були розбиті, а 
мене почала наповнювати злість на 
того юнака.

Томі служив юристом у Міністер-
стві юстиції Сполучених Штатів і все 
вказувало на те, що в майбутньому 
він міг стати великим поборником 
справи захисту земель і природних 
ресурсів корінних американців.

Через якийсь час відбулося засідан-
ня суду з приводу цієї справи, і юнак 
був визнаний винним в аварії, внаслі-
док якої загинули люди. Відчуваючи 
нездоланний смуток і біль, мої батьки 
й найстарша сестра Кеті прийшли 
на те засідання. Батьки п’яного водія 
також були там, і після засідання вони 
сиділи на лаві й плакали. Мої батьки і 
сестра сиділи неподалік, намагаючись 
справитися зі своїми почуттями. Через 
якусь мить батьки і сестра підвелися й 
підійшли до батьків водія та висло-
вили їм своє співчуття і прощення. 
Чоловіки потиснули руки, жінки 
тримали руки одна одної, всі відчува-
ли глибокий смуток і сум та усвідом-
лювали, що обидві сім’ї надзвичайно 

покаятися. А якщо ми пройдемо 
необхідні обряди, будемо дотриму-
ватися завітів і виконувати заповіді, 
то зможемо здобути вічне життя і 
піднесення.

Сьогодні я хочу зосередитися на 
прощенні, важливому й дорогоцін-
ному дарі, даному нам Спасителем і 
Викупителем— Ісусом Христом.

Однієї грудневої ночі 1982 року 
мене і мою дружину Террі розбудив 
телефонний дзвінок, який пролунав у 
нас вдома в Покателло, шт. Айдахо.  

Старійшина Леррі Дж. Еко Хок
Сімдесятник

“А дня першого в тижні прийшли 
вони рано вранці до гробу, 
несучи наготовані пахощі,

та й застали, що камінь від гробу 
відвалений був.

А ввійшовши, вони не знайшли 
тіла Господа Ісуса.

І сталось, як безрадні були вони в 
цім, ось два мужі в одежах блискучих 
з’явились при них.

А коли налякались вони й посхи-
ляли обличчя додолу, ті сказали до 
них: “Чого ви шукаєте Живого між 
мертвими?

Нема Його тут, бо воскрес!” 1.
Завтра, у Великодню неділю, ми 

будемо особливим чином згадувати 
те, що Ісус Христос зробив для нас: 
“Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, 
але мав життя вічне” 2. Колись усі  
ми воскреснемо так, як і Він, щоб 
жити вічно.

Завдяки диву священної Спокути 
Ісуса Христа ми також можемо отри-
мати дар прощення наших гріхів і 
неправильних вчинків, якщо при-
ймемо можливість і відповідальність 

Як Христос вас прощає, 
робіть так і ви
Ми всі можемо здобути невимовний мир і мати товаришування 
Спасителя, коли навчаємося вільно прощати тих, хто “згрішив 
проти” нас.
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постраждали. Мама, батько і Кеті 
своїм спокійним проявом сили та смі-
ливості показали нашій сім’ї приклад 
прощення.

Цей вияв прощення в ту мить 
змусив мене пом’якшити своє серце 
і відкрив шлях до зцілення. З часом 
моє серце навчилося прощати. Лиш 
за допомогою Князя миру мій спов-
нений болю тягар було знято. Моє 
серце завжди сумуватиме за Томмі і 
Джоан, але прощення тепер дозволяє 
мені пам’ятати їх з незатьмареною 
радістю. І я знаю, що ми знову буде-
мо разом всією сім’єю.

Я не хочу сказати, що ми захища-
ємо протизаконні вчинки. Ми добре 
знаємо, що кожна людина має відпо-
відати за свої кримінальні злочини й 
громадські правопорушення. Однак 
ми також знаємо, що, будучи синами 
і дочками Бога, ми наслідуємо вчення 
Ісуса Христа. Ми повинні прощати, 
навіть тоді, коли інші й не заслугову-
ють на наше прощення.

Спаситель навчав:
“Бо як людям ви простите прогрі-

хи їхні, то простить і вам ваш Небес-
ний Отець.

А коли ви не будете людям про-
щати, то й Отець ваш не простить 
вам прогріхів ваших” 3.

Ми всі можемо здобути неви-
мовний мир і мати товаришування 
Спасителя, коли навчаємося вільно 

прощати тих, хто “згрішив проти” 
нас. Таке товаришування безпомил-
ковим, незабутнім чином впускає 
Спасителеву силу в наше життя.

Апостол Павло радив:
“Отож, зодягніться, як Божі 

вибранці, … у щире милосердя, 
добротливість, покору, лагідність, 
довготерпіння.

Терпіть один одного, і прощайте 
собі, коли б мав хто на кого оскар-
ження. Як і Христос вам простив, 
робіть так і ви” 4.

Сам Господь проголосив:
“Отже, Я кажу вам, ви повинні 

прощати один одного; бо той, хто 
не прощає своєму братові його 
провини, стоїть засуджений перед 
Господом; бо на ньому залишається 
більший гріх.

Я, Господь, прощатиму того, кого 
прощатиму, але від вас вимагається 
прощати всіх людей” 5.

Учення нашого Спасителя і  
Викупителя ясні; грішник повинен з 
готовністю прощати, якщо сподіва-
ється здобути прощення 6.

Брати і сестри, чи є в нашому 
житті люди, які образили нас? Чи ми 
плекаємо, як нам здається, справед-
ливі почуття обурення і гніву? Чи 
дозволяємо ми, щоб гординя заважа-
ла нам прощати і жити далі спокій-
но? Я пропоную всім нам повністю 
простити і уздоровитися зсередини. 

І якщо навіть прощення не настане 
сьогодні, знайте, що коли ми прагне-
мо його, воно настане— так само як 
це зрештою відбулося зі мною після 
смерті брата.

Будь ласка, пам’ятайте, що важ-
лива складова прощення включає 
прощення себе.

“Ось, хто покаявся у своїх гріхах, 
того прощено, і Я, Господь, не пам’я-
таю їх більше” 7.

Я молюся, щоб цього дня усі ми 
згадали й наслідували приклад Ісуса 
Христа. На Голгофському хресті, 
долаючи нелюдський біль, Він про-
мовив ці слова: “Отче, відпусти їм, бо 
не знають, що чинять вони!” 8

Якщо ми маємо дух прощення і 
діємо відповідно, як це зробили мої 
батьки і старша сестра, ми зможе-
мо осягнути Спасителеве обіцяння: 
“Зоставляю вам мир, мир Свій вам 
даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, 
ані не лякається” 9.

Я свідчу, що цей мир прийде в 
наше життя, якщо ми дослухаємося 
до вчень Ісуса Христа і наслідуємо 
Його приклад, прощаючи інших. 
Якщо ми прощаємо, я обіцяю, що 
Спаситель нас зміцнить, і Його сила 
та радість увіллються в наше життя.

Могила порожня. Христос живий. 
Я Його знаю. Я люблю Його. Я вдяч-
ний за Його благодать, яка є зміцню-
ючою силою і якої достатньо, щоб 
зцілити усе. У священне ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Лука 24:1–6.
 2. Іван 3:16.
 3. Матвій 6:14– 15.
 4. Колосянам 3:12–13; курсив додано.
 5. Учення і Завіти 64:9– 10.
 6. Див. James E. Talmage, The Articles of 

Faith, 12th ed. (1924), 110.
 7. Учення і Завіти 58:42.
 8. Лука 23:34.
 9. Іван 14:27.
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і багато людей, особливо молодь 
Церкви, не пам’ятають цієї події або 
ж раніше не були її свідками”.

Це привернуло мої думки до 
подій, очевидцем яких я був. Пер-
ший пророк, якого я пам’ятаю,— це 
Девід О. Мак- Кей. Мені було 14 
років, коли він помер. Я пам’ятаю 
відчуття втрати, яке викликала його 
смерть, і сльози на очах моєї мами, 
і те, як вся наша сім’я сумувала. Я 
пам’ятаю, як у моїх молитвах слова 
“Будь ласка, благослови Президента 
Девіда О. Мак- Кея” виходили з моїх 
вуст так природно, що я промовляв 
їх навіть і після його смерті, якщо не 
був уважним. Я ставив собі питання, 
чи будуть в моєму розумі та серці 
такі ж самі почуття до наступних за 
ним пророків і така ж впевненість в 
них. Але, майже подібно до батьків, 
які люблять кожного зі своїх дітей, 
я відчув до Президента Джозефа 
Філдінга Сміта, який став наступни-
ком Президента Девіда О. Мак- Кея, 
і до кожного з пророків після нього: 
Гарольда Б. Лі, Спенсера В.  Кімбола, 
Езри Тефта Бенсона, Говарда В. 
Хантера, Гордона Б. Хінклі, Томаса С. 
Монсона і сьогодні Президента  
Рассела М. Нельсона любов, спорід-
неність з ними і отримав свідчення 
про кожного з них. Я повністю під-
тримував кожного пророка підняттям 
руки і робив це з радістю в серці.

Після смерті кожного з наших 
улюблених пророків цілком природ-
но відчувати смуток і мати почуття 
втрати. Але наш смуток зменшується 
завдяки радості та надії, які прихо-
дять, коли ми стаємо свідками одного 
з величних благословень Відновлен-
ня: покликання і підтримки живого 
пророка на землі.

Тому я говоритиму про цей боже-
ственний процес, за яким спостерігав 
протягом останніх 90 днів. Я опишу 

Президентством. Під час цієї бесі-
ди один із радників у ньому сказав 
приблизно таке: “Я дуже сподіваюсь, 
що члени Церкви зможуть осягнути 
велич того, що відбулося з покли-
канням нашого нового пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона, 
та значущість і святість урочисто-
го зібрання, яке відбудеться на 
генеральній конференції”. Далі він 
зазначив: “Відтоді, як це відбулося 
останнього разу, минуло 10 років, 

Старійшина Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Я палко молився, щоб Святий Дух 
був з кожним із нас сьогодні під 
час цієї божественної події. Те, 

свідками чого всі ми стали, є над-
звичайно вражаючим— це процес 
підтримки на урочистому зібранні 
17- го пророка цього розподілу.

Коли я шукав скерування, аби 
дізнатися тему, на яку Господь хотів 
би, щоб я виступив сьогодні, мої 
думки було спрямовано до недавньої 
розмови з новопокликаним Першим 

Пророче серце
Ми можемо радіти тому, що Господній пророк на своєму місці та 
що Господня робота виконується саме так, як Він це божественно 
призначив.
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його чотири етапи: перший— смерть 
нашого пророка і розформування 
Першого Президентства; другий— 
період часу, коли очікувалося 
утворення нового Першого Прези-
дентства; третій— покликання нового 
пророка; і четвертий— підтримка 
нового пророка і Першого Прези-
дентства на урочистому зібранні.

Смерть пророка
2 січня 2018 року наш дорогий 

пророк Томас С. Монсон перейшов 
на інший бік завіси. Він назавжди 
залишиться у наших серцях. У зв’язку 
зі смертю Президента Монсона 
президент Генрі Б. Айрінг поділився 
думками, які точно передають наші 
почуття: “Його життя, як і жит-
тя Спасителя, позначене тим, що, 
простягаючи руку допомоги бідним, 
хворим— навіть усім людям— по 
всьому світу, він дбав про кожного” 1.

Президент Спенсер В. Кімбол 
пояснював:

“Коли одна зірка заходить за 
горизонт, з’являється інша, і смерть 
породжує життя.

Робота Господа безперервна. 
Навіть коли помирає могутній керів-
ник, Церква ні на мить не залишається 
без провідництва завдяки доброму 
Богові, Який встановив у Своєму цар-
стві послідовне і безперервне наступ-
ництво. І як це вже відбувалося … до 
цього розподілу, люди благоговійно 
засипали могилу, витирали сльози і 
звертали свій погляд у майбутнє” 2.

Період, коли Церквою керують апостоли
Період часу між смертю пророка і 

реорганізацією Першого Президент-
ства називають “періодом, коли Цер-
квою керують апостоли”. У цей період 
Кворум дванадцятьох під проводом 
президента цього кворуму спільно 
тримає ключі, щоб здійснювати керів-
ництво Церквою. Президент Джозеф 
Ф. Сміт навчав: “У Церкви завжди є гла-
ва. Якщо смерть чи щось інше забере 
Президентство Церкви, тоді керівниц-
тво нею переходить до Дванадцятьох 
Апостолів доти, поки не буде знову 
утворено президентство” 3.

Востаннє цей період, коли Цер-
квою керують апостоли, почався зі 
смертю Президента Монсона 2 січня 
і завершився через 12 днів, у неділю, 
14 січня. Вранці того Суботнього 
дня Кворум дванадцятьох зібрався 
у верхній кімнаті Солт- Лейкського 
храму в дусі посту й молитви під 
головуванням президента Рассела 
М. Нельсона, старшого з апостолів і 
президента Кворуму дванадцятьох.

Покликання нового пророка
На цих священних і незабутніх 

зборах, дотримуючись в єдності та 
одностайності затвердженої проце-
дури, Брати, сидячи за старшинством 
у півколі з 13 крісел, підняли руки, 
щоб спершу підтримати утворення 
Першого Президентства, а потім під-
тримати Президента Рассела Меріо-
на Нельсона як Президента Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 

Після цієї підтримки члени Квору-
му дванадцятьох зібралися в коло і 
поклали руки на голову Президента 
Нельсона, щоб його висвятити і 
рукопокласти. Слова промовлялися 
наступним після нього за старшин-
ством апостолом.

Потім Президент Нельсон назвав 
імена своїх радників, президента 
Далліна Харріса Оукса і президента 
Генрі Бенніона Айрінга; президента 
Оукса було представлено як прези-
дента Кворуму Дванадцятьох Апо-
столів, а президента Мелвіна Рассела 
Балларда як діючого президента Кво-
руму Дванадцятьох Апостолів. Після 
подібної підтримки голосуванням 
кожний з цих Братів був рукопокла-
дений у своє відповідне покликання 
Президентом Нельсоном. Це була 
дуже священна подія, коли сильно 
відчувався Дух. Я твердо свідчу вам, 
що волю Господа, про яку ми так 
палко молилися, було могутньо явле-
но у заходах і подіях того дня.

З висвяченням Президента 
Нельсона і реорганізацією Першого 
Президентства закінчився період, 
коли Церквою керують апостоли, 
і новосформоване Перше Прези-
дентство відразу ж почало діяти, так 
що керування Господнім царством 
на землі не переривалося— о, як це 
чудово— ні на мить.

Урочисте зібрання
Цього ранку той божественний 

процес досяг своєї кульмінації у 
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відповідності до мандату, наведеного 
в Писаннях, а саме в Ученні і Завітах: 
“Бо все має робитися за порядком і 
за загальною згодою в Церкві, молит-
вою віри” 4 і “троє верховних перво-
священиків, … підтриманих довірою, 
вірою та молитвою церкви, утворю-
ють кворум Президентства Церкви” 5.

Старійшина Девід Б. Хейт описав, 
як в один з попередніх разів відбу-
валося те, в чому ми брали участь 
сьогодні:

“Ми є свідками та учасниками 
найсвященнішої події— урочистого 
зібрання для вчинення божественної 
справи. У давні часи святі по всьому 
світу багато постилися і молилися, 
щоб на них вилився Дух Господа, як 
це рясно відбувається … і під час цієї 
події цього ранку. 

Урочисте зібрання, як зрозуміло з 
назви, означає священну, спокійну і 
благоговійну подію, коли святі зби-
раються під керівництвом Першого 
Президентства” 6.

Брати і сестри, ми можемо радіти—  
і навіть вигукнути “Осанна!”— бо 
глашатай Господній, Божий пророк, 
на своєму місці і Господь задоволе-
ний тим, що Його робота виконуєть-
ся саме так, як Він це божественно 
призначив.

Президент Рассел М. Нельсон
Результатом щойно описаного 

божественного процесу є божествен-
не покликання ще одного пророка. 
І як Президент Монсон був одним 
з найвеличніших людей, які жили 
на цій землі, так само і Президент 
Нельсон. Він був ґрунтовно під-
готовлений і особливо навчений 
Господом, щоб вести нас у цей час. 
Це велике благословення для нас, 
що зараз наш дорогий Президент 
Рассел М. Нельсон є нашим любля-
чим і відданим пророком— 17- м 

Президентом Церкви в цьому остан-
ньому розподілі.

Президент Нельсон дійсно над-
звичайна людина. Я мав привілей 
служити в Кворумі дванадцятьох із 
ним, як моїм президентом кворуму, 
трохи більше двох років. Я подоро-
жував з ним і дивуюсь його енергій-
ності, бо людина, щоб витримати 
його темп, повинна рухатися швидко! 
Загалом за все своє життя він відвідав 
133 країни.

Він піклується про всіх, молодих і 
літніх. Здається, що він знає кожного 
і має особливий дар запам’ятовувати 
імена. Усі, хто його знає, відчувають, 
що вони в нього найулюбленіші. І 
так само з кожним з нас— завдяки 
його щирій любові до всіх та піклу-
ванню про кожного.

Хоча в основному моє співробіт-
ництво з Президентом Нельсоном 
стосувалося церковної роботи, я 
також ознайомився з професій-
ною діяльністю Президента Нель-
сона, якою він займався до того, 
як його було покликано служити 

генеральним авторитетом. Як багато 
хто з вас знає, Президент Нельсон 
був всесвітньо відомим кардіохірур-
гом і на початку своєї медичної кар’-
єри був одним з перших розробників 
апарату штучного кровообігу. Він 
також був у складі групи дослідни-
ків, яка в 1951 році, використовуючи 
апарат штучного кровообігу, допо-
магала робити першу операцію на 
відкритому серці людини. Президент 
Нельсон зробив операцію на серці 
Президенту Спенсеру В. Кімболу 
незадовго до того, як Президент  
Кімбол став пророком.

Цікаво, що коли 34 роки тому з 
покликанням Президента Нельсона 
в Кворум дванадцятьох завершилась 
його професійна медична кар’єра, 
присвячена зміцненню і зціленню 
сердець, почалося його служіння 
апостолом, присвячене зміцнен-
ню і зціленню сердець незліченних 
десятків тисяч людей по всьому світу, 
кожного з яких надихали і зцілювали 
його мудрість, служіння та любов, 
виявлені у словах і вчинках.
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Серце, подібне до Христового
Коли я уявляю, яким є серце, 

подібне до Христового, у повсякден-
ному житті, то думаю про Президен-
та Нельсона. Я не зустрічав нікого, 
хто уособлює цю рису так виразно, 
як він. Я багато чого навчився, маючи 
можливість безпосередньо спостері-
гати за тим, як проявляло себе серце 
Президента Нельсона, подібне до 
Христового.

Не минуло й кількох тижнів після 
мого покликання в Кворум дванад-
цятьох у жовтні 2015 року, як у мене 
виникла нагода трохи ознайомитися 
з тим, яким було професійне життя 
Президента Нельсона. Мене запро-
сили відвідати збори, на яких його 
вшановували як одного з піонерів у 
галузі кардіохірургії. Коли я увійшов 
у зал, то здивувався, побачивши вели-
ку кількість фахівців, які зібралися 
там, щоб відзначити роботу, вико-
нану Президентом Нельсоном, як 
лікарем і хірургом, багато років тому, 
і віддати їй належне.

Того вечора багато фахівців вста-
вали і висловлювали свою повагу 
та захоплення визначним внеском 
Президента Нельсона в сфері його 
медичної спеціальності. Кожен з 
промовців дуже яскраво описував 
різні досягнення Президента Нельсо-
на, однак мене ще більше захопила 
розмова з чоловіком, який сидів біля 
мене. Він не знав, хто я, але він знав 
Президента Нельсона як доктора 
Нельсона, як керівника програми 
інтернатури з торакальної хірургії у 
медичному університеті в 1955 році.

Цей чоловік був колишнім сту-
дентом Президента Нельсона. Він 
поділився багатьма спогадами. 
Найцікавішим було його описання 
навчального стилю Президента Нель-
сона, завдяки якому той став дуже 
відомим. Він пояснив, що навчання 

інтернів з кардіохірургії проводилося 
здебільшого в операційній. Там інтер-
ни спостерігали за операціями і роби-
ли їх під наглядом викладачів, наче на 
практичному занятті. Він розповів, що 
атмосфера в операційній, коли там 
керували деякі хірурги- викладачі, була 
хаотичною, відчувалися суперництво, 
напруженість і навіть виявлявся его-
їзм. Цей чоловік сказав, що ця атмос-
фера була неприємною, іноді навіть 
принижуючою. Тому хірурги- інтерни 
навіть відчували, що часто дуже ризи-
кують своєю кар’єрою.

Потім він пояснив, яка унікальна 
атмосфера була в операційній Пре-
зидента Нельсона. Вона була тихою, 
спокійною і піднесеною. До інтер-
нів ставилися з глибокою повагою. 
Однак після демонстрації процедури 
доктор Нельсон очікував найвищо-
го рівня ефективності від кожного з 
інтернів. Цей чоловік далі розповів, 
що найкращі результати операцій 
були саме в операційній доктора 
Нельсона і що звідти виходили най-
кращими хірургами.

Мене це зовсім не дивує. Це саме 
те, що я безпосередньо бачив і чим 
був дійсно благословенний у Кворумі 
дванадцятьох. Я відчуваю, ніби був, у 
певному сенсі, одним з його інтернів.

Президент Нельсон вміє винятко-
во добре навчати інших і поправляє 
людину позитивно, з повагою, нади-
хаючи. Він має серце, подібне до 
Христового, і є прикладом для всіх 

нас. Від нього ми навчаємося тому, 
що в яких би обставинах ми не були, 
наша поведінка і серце можуть бути 
в гармонії з принципами євангелії 
Ісуса Христа.

Тепер ми маємо велике благосло-
вення підтримати нашого пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона. 
Протягом всього свого життя він 
якнайкраще виконував свої численні 
ролі, серед яких роль учня, батька, 
професора, чоловіка, лікаря, провід-
ника священства, дідуся і апостола. 
Він виконував ці ролі тоді— і продов-
жує їх виконувати тепер— з проро-
чим серцем.

Брати і сестри, подія, свідками 
якої ми були і в якій брали участь 
сьогодні,— це урочисте зібрання,— 
надихає мене свідчити, що Прези-
дент Рассел М. Нельсон є сучасним 
глашатаєм Господа для всього люд-
ства. Я також свідчу про Бога Батька, 
про Ісуса Христа і про те, що Він є 
нашим Спасителем і Викупителем. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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• По- перше, Господь знає, що “все 
це додасть [нам] досвіду і буде 
[нам] на благо” 4.

• По- друге, щоб дозволити нам 
“відчу[ти] смак гіркоти, щоб [ми] 
могли знати, як цінувати добро” 5.

• По- третє, щоб довести, що “це 
війна Господа” 6, і лише через Його 
благодать ми можемо виконати 
Його роботу і стати такими, як Він 7.

• По- четверте, щоб допомогти 
нам розвинути і отримати безліч 
якостей, подібних до Христових, 
які можуть бути перетоплені лише 
через протилежність 8 і “у горні 
недолі” 9.

Отже, в житті, сповненому каменів 
спотикання і недосконалості, ми всі 
вдячні за другий шанс.

У 1970 році, коли я був першо-
курсником в УБЯ, я записався на 
початковий курс основ фізики, який 
викладав видатний професор Джей 
Балліф. Після завершення кожного 
розділу курсу він проводив іспит. 
Якщо студент отримував трійку і 
хотів отримати кращу оцінку, профе-
сор Балліф дозволяв студенту скласти 
змінений іспит з того самого матері-
алу. Якщо студент отримував четвір-
ку з другої спроби, але все ще був 
незадоволений, він або вона могли 
скласти іспит третій раз, і четвертий 
раз, і так далі. Надаючи мені чис-
ленні другі шанси, він допоміг мені 
покращитися і, зрештою, отримати 
п’ятірку у нього на уроці.

Він був надзвичайно мудрим 
професором, який надихав своїх сту-
дентів продовжувати намагатися— 
вважати невдачі вчителем, а не 
трагедією, і не боятися невдачі, але 
вчитися від неї.

Недавно я зателефонував цьому 
чоловіку через 47 років після закін-
чення його курсу фізики. Я запитав 

Нам може бути цікаво— якщо 
Нефій і Мойсей отримали Господ-
нє доручення, чому ж Господь не 
втрутився і не допоміг їм досягти 
успіху з першої спроби? Чому Він 
дозволив їм— і чому Він дозво-
ляє нам— спотикатися і зазнавати 
невдачі в наших спробах досягти 
успіху? Посеред багатьох важливих 
відповідей на це запитання, ось 
деякі з них:

Старійшина Лінн Г. Роббінс
З президентства сімдесятників

Помилки— це факт життя. Нав-
читися майстерно грати на піа-
ніно практично неможливо, не 

зробивши тисячу помилок— можливо 
навіть мільйон. Щоб вивчити інозем-
ну мову, людина повинна стикнути-
ся з неприємним фактом, що вона 
зробить тисячі помилок— можливо 
навіть мільйон. Навіть найвідоміші 
спортсмени світу ніколи не переста-
ють робити помилки.

Кажуть, що “успіх— це не відсут-
ність невдачі, а перехід від невдачі 
до невдачі без втрати ентузіазму” 1.

Після винаходу лампочки Томас 
Едісон, начебто, сказав: “Я не зазнав 
невдачі 1000 разів. Лампочка була 
винаходом в 1000 кроків” 2. Чарльз Ф. 
Кеттерінг назвав невдачі “вказівними 
знаками на шляху до досягнення” 3. 
Сподіваємося, що кожна помилка, 
зроблена нами, стає уроком мудро-
сті, перетворюючи камені спотикан-
ня на сходинки.

Непохитна віра Нефія допомогла 
йому йти від невдачі до невдачі, поки 
він нарешті не отримав пластини з 
латуні. Мойсей 10 разів намагався 
втекти з ізраїльтянами з Єгипту, поки 
зрештою не зробив цього успішно.

До семидесяти  
раз по семи
В житті, сповненому каменів спотикання і недосконалості,  
ми всі вдячні за другий шанс.
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його, чому він дозволяв своїм сту-
дентам намагатися покращити свою 
оцінку необмежену кількість разів. 
Він відповів: “Я хотів бути на стороні 
студентів”.

Хоча ми й вдячні за другий шанс 
після помилок, або нестачі розуму, 
ми всі дивуємося благодаті Спасите-
ля, який дає нам другий шанс, щоб 
подолати гріх, або невдачі серця.

Ніхто не знаходиться на нашій 
стороні більше за Спасителя. Він 
дозволяє нам складати Його іспити 
знову й знову. Щоб стати такими, як 
Він, потрібна буде незліченна кіль-
кість других шансів в нашій щоден-
ній боротьбі з тілесною людиною, 
щоб контролювати апетит, навчитися 
терпеливості і прощенню, подолати 
лінощі, уникати гріха бездіяльності і 

так далі. Якщо помилятися— це люд-
ська природа, то скільки невдач нам 
потрібно, щоб наша природа більше 
не була людською, а божественною? 
Тисячі? Швидше, мільйон.

Знаючи, що пряма і вузька дорога 
буде усипана випробуваннями і що 
невдачі будуть для нас щоденним 
явищем, Спаситель заплатив безкі-
нечну ціну, щоб дати нам стільки 
шансів, скільки буде потрібно, аби 
скласти іспит нашого смертного 
випробування. Протилежність, яку 
Він дозволяє, може часто здаватися 
нездоланною і майже неможливою, 
однак Він не залишає нас без надії.

Щоб наша надія залишалася стій-
кою, коли ми стикаємося з випробу-
ваннями життя, благодать Спасителя 
завжди напоготові і завжди присутня. 

Його благодать— це “божественна 
допомога чи сила, …уможливлююча 
сила, яка дозволяє людям одержува-
ти вічне життя та піднесення після 
того, як вони доклали максимально 
можливих зусиль” 10. Його благодать 
і Його люблячий погляд знаходяться 
на нас протягом усієї подорожі, коли 
Він надихає нас, полегшує тягарі, 
зміцнює, визволяє, захищає, зцілює й 
іншим способом “допом[агає] Своєму 
народові”, навіть коли вони спотика-
ються на тісній і вузькій дорозі 11.

Покаяння— це завжди доступний 
дар Бога, який дозволяє і дає змогу 
переходити від невдачі до невдачі 
без втрати ентузіазму. Покаяння не є 
Його запасним планом в разі нашої 
невдачі. Покаяння є Його планом, 
згідно зі знанням того, що ми зазна-
ємо невдачі. Це євангелія покаяння 
і, як зазначив Президент Рассел М. 
Нельсон, вона буде “навчальним 
планом на все життя” 12.

В цьому навчальному плані пока-
яння протягом життя, причастя— це 
призначений Господом спосіб надати 
постійний доступ до Його прощення. 
Якщо ми приймаємо його із скруше-
ним серцем і упокореним духом, Він 
пропонує нам щотижневе прощення, 
коли ми просуваємося від невдачі до 
невдачі на завітному шляху. Бо “незва-
жаючи на їхні гріхи, Мою утробу 
сповнено співчуттям до них” 13.

Але скільки ж разів Він буде 
пробачати нас? Як довго триває Його 
довготерпіння? Одного разу Петро 
запитав Спасителя: “Господи,— 
скільки разів брат мій може згрішити 
проти мене, а я маю прощати йому? 
Чи до семи раз?” 14

Мабуть, Петро вважав, що сім 
було досить високим числом, щоб 
підкреслити безглуздя того, щоб 
пробачати занадто багато разів, і 
що доброзичливість повинна мати 
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межі. У відповідь Спаситель по суті 
сказав Петрові, що не треба навіть 
рахувати— щоб не встановлювати 
межі на прощення.

“Ісус промовляє до нього: “Не 
кажу тобі— до семи раз, але аж до 
семидесяти раз по семи!” 15

Зрозуміло, що Спаситель не вста-
новлював максимальну межу— 490. 
Це все одно, що сказати, що прий-
няття причастя працює лише 490 
разів, а на 491 раз небесний аудитор 
втрутиться і скаже: “Вибачте, але тер-
мін дії вашої картки покаяння щойно 
закінчився— відтепер ви самі по собі”.

Господь використав математич-
ний приклад семидесяти разів по 
сім, як метафору Його нескінченної 
Спокути, Його безмежної любові та 
Його необмеженої благодаті. “Так, і 
скільки Мої люди каятимуться, стіль-
ки Я прощатиму їм їхні гріхи проти 
Мене” 16.

Це не означає, що покаяння стає 
ліцензією на гріх. Ось одна при-
чина, чому цю фразу помістили в 
книгу Моронія: “Але стільки, скільки 
вони каялися і прагнули прощення з 
щирим наміром, їм прощалося” 17.

Під щирим наміром мається на увазі 
справжнє зусилля і справжня зміна. 
“Зміна”— це основне слово, яке в Путів-
нику по Писаннях використовується 

для визначення покаяння: “Зміна 
розуму й серця, яка приносить нове 
ставлення до Бога, до себе й до життя 
взагалі” 18. Результатом такої зміни є 
духовне зростання. Тому наш успіх 
не у переході від невдачі до невдачі, а 
у зростанні від невдачі до невдачі без 
втрати ентузіазму.

Стосовно зміни, обдумайте цю 
просту натхненну думку: “Те, що не 
змінюється, залишається таким же”. 
Ця очевидна істина не має на меті 
образити ваш інтелект; цю глибоку 
мудрість сказав президент Бойд К. 
Пекер, який потім додав: “Коли ми 
перестаємо змінюватися— наш роз-
виток припиняється” 19.

Так як ми не хочемо припиняти 
наш розвиток, поки не станемо 
такими, як Спаситель 20, нам потрібно 
продовжувати підніматися щоразу, 
як падаємо, з бажанням і далі зро-
стати й розвиватися, незважаючи на 
наші слабкості. В нашій слабкості 
Він запевняє нас: “Досить тобі Моєї 
благодаті,— бо сила Моя здійснюєть-
ся в немочі” 21.

Лише за допомогою прискоре-
ної кінозйомки та календаря росту 
ми можемо розпізнати наше фізич-
не зростання. Так само непомітне 
зазвичай і наше духовне зростання, 
яке можна побачити крізь об’єктив 

часу заднього виду. Було б мудрим 
регулярно робити інтроспективний 
погляд через той об’єктив, щоб поба-
чити наш розвиток і надихнути себе 
“просуватися вперед з непохитною 
вірою в Христа, маючи справжню 
яскравість надії” 22.

Я вічно вдячний за люблячу 
доброту, терпеливість і довготерпін-
ня Небесних Батьків і Спасителя, Які 
надають нам незліченні другі шанси 
на нашій подорожі назад до Їхньої 
присутності. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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Президента Нельсона і відчули безза-
перечне схвалення Господа на ньому.

Президента Нельсона було обра-
но служити Божим пророком дуже 
давно. Господні слова Єремії також 
стосуються Президента Нельсона: 
“Ще поки тебе вформував в утробі 
матерній, Я пізнав був тебе, і ще поки 
ти вийшов із нутра, тебе посвятив, 
дав тебе за пророка народам!” 1 Лише 
три року тому старійшина Нельсон, 
у віці 90 років, був четвертим за 
старшинством, а два з трьох старших 
апостолів були молодшими від нього 
за віком. Господь, Який контролює 
життя і смерть, обирає Свого проро-
ка. У віці 93 роки Президент Нельсон 
має чудове здоров’я. Ми сподіваємо-
ся, що він пробуде з нами ще одне 
чи два десятиліття, але зараз ми нама-
гаємося переконати його залишатися 
подалі від гірськолижних схилів.

Хоча ми й підтримуємо Господ-
нього помазаника, нехай буде ясно, 
що ми поклоняємося лише Богу, 
нашому Небесному Батьку, і Його 
божественному Сину. Саме через 
діяння, милість і благодать нашого 
Спасителя, Ісуса Христа, ми одного 
дня зможемо увійти в Їхню присут-
ність знову 2.

відбувається в тій частині світу, де б 
ви не були, навіть якщо ваше з’єд-
нання відбувається лише через аудіо 
вашого смартфону. Наші підняті руки 
не були пораховані нашими єпи-
скопами, але їх дійсно помітили на 
небесах, адже наш завіт— з Богом, а 
наші діла записані в книзі життя.

Господь вибирає Свого пророка
Сам Господь обирає пророка. 

Немає агітації, дебатів, штучної пове-
дінки для отримання посади, чвар, 
недовіри, збентеження чи сум’яття. Я 
також підтверджую, що сила небес 
була з нами у верхній кімнаті хра-
му, коли ми з молитвою оточили 

Старійшина Ніл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Я також вітаю старійшину Герріта 
Гонга і старійшину Уліссеса 
Соареса в неперевершеному 

братерстві Кворуму дванадцятьох.
Коли ми підтримали Президента 

Рассела М. Нельсона як Господнього 
пророка і як Президента Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів, ми були 
частиною урочистого зібрання— 
урочистого, адже події минулої годи-
ни очікувалися на небесах задовго до 
початку світу. Господь Ісус Христос, 
Який направляє Свою роботу, пред-
ставив нам, Своєму завітному народу, 
сьогодні через президента Айрінга 
Свого пророка, Свого помазаного 
провідника, дозволяючи нам публічно 
виявити наше бажання підтримати 
його і слідувати його пораді.

Тим мільйонам членів Церкви, які 
не з нами в Конференц- центрі, я хочу 
сказати: знайте, що Дух Господа в цій 
будівлі під час підтримки Президента 
Нельсона був точно таким, яким ви 
Його очікували— сповнений духовної 
сили. Але наше скероване небеса-
ми зібрання відбувається не лише 
в Конференц- центрі, а й по всьому 
світу— в причасних залах в Азії, 
Африці і Північній Америці; в домах 
Центральної та Південної Америки і 
Європи; у критих двориках островів 
у Тихому океані і у морі. Це зібрання 

Пророк Бога
Пророк не стоїть між вами і Спасителем. Натомість він стоїть 
поряд з вами і вказує вам шлях до Спасителя.

Каркассонн, Франція
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Чому ми йдемо за пророком
Але Ісус також навчав важливій 

істині про слуг, яких Він посилає 
нам. “Хто вас приймає,— сказав 
Він,— приймає Мене, хто ж приймає 
Мене,— приймає Того, Хто послав 
Мене” 3.

Найважливішою роллю Господ-
нього пророка є навчати нас про 
Спасителя та вести нас до Нього.

Існує багато логічних причин, щоб 
слідувати за Президентом Расселом М. 
Нельсоном. Навіть люди не нашого 
віросповідання назвали б його над-
звичайно розумним. Він став лікарем 
у віці 22 років, шанованим кардіохі-
рургом і відомим піонером в розвитку 
операції на відкритому серці.

Більшість людей звернула б увагу 
на його мудрість і розсуд: дев’ять 
десятиліть вивчення життя і смерті, 
його безкорисливе життя, любов до 
Божих дітей і навчання їх в кожній 
частині планети та досвід дорос-
лішання 10 дітей, 57 онуків і 118 
правнуків (ця остання цифра часто 
змінюється; правнук народився лише 
минулої середи).

Ті, хто добре його знають, гово-
рять про те, як Президент Нельсон 
стикався з труднощами життя з вірою 
і сміливістю. Коли рак забрав життя 
його 37- річної доньки Емілі, зали-
шивши люблячого чоловіка і п’ять 

маленьких дітей, я чув, як він сказав: 
“Я був її батьком, лікарем і апостолом 
Господа Ісуса Христа, але мав схили-
ти свою голову і визнати: “Не Моя, а 
Твоя нехай станеться воля” 4.

Вартовий на башті
Хоча ми й захоплюємося усіма 

цими благородними якостями, чому ми 
слідуємо за Президентом Нельсоном? 
Чому ми йдемо за пророком? Тому 
що Господь Ісус Христос покликав 
його і призначив його Своїм варто-
вим на башті.

Каркассонн— це дивовижне, ого-
роджене стіною місто у Франції, яке 
стоїть з середньовіччя. Високі башти 
піднімаються вгору із захищених стін, 
зведених для сторожів, які стояли 
на тих баштах вдень і вночі, уважно 
видивляючись ворога з відстані. Коли 
сторож бачив ворога, що наближав-
ся, його голос застереження захищав 
людей Каркассонну від грізної небез-
пеки, яку вони не могли бачити.

Пророк— це сторож на башті, 
який захищає нас від духовних небез-
пек, які ми можемо не бачити.

Господь сказав Єзекіїлю: “Я дав 
тебе вартовим для Ізраїлевого дому, 
і ти почуєш з уст Моїх слово, й осте-
режеш їх від Мене” 5.

Ми часто говоримо про нашу 
потребу слідувати за пророком, але 
подумайте про цей важкий тягар, 
який Господь покладає на Свого 
пророка: “Коли … ти не говорив би, 
щоб остерегти безбожного … то він, 
… помре за свій гріх, а його кров Я 
вимагатиму з твоєї руки” 6.

Велике особисте свідчення
Ми приймаємо Президента Нель-

сона так само, як прийняли б Петра 
чи Мойсея, якби жили в їхні дні. Бог 
сказав Мойсею: “Я буду з устами тво-
їми, і буду навчати тебе, що ти маєш 
говорити” 7. Ми слухаємо Господ-
нього пророка з вірою в те, що його 
слова— “з [Господніх] власних уст” 8.

Чи це сліпа віра? Ні, це не так. У 
кожного з нас є духовне свідчення 
істинності відновлення євангелії Ісуса 
Христа. За нашою власною волею 
й вибором ми підняли наші руки 
цим ранком, заявляючи про наше 

Президент Нельсон зі своїм 118-м 
правнуком.



26 СУБОТНЯ РАНКОВА СЕСІЯ | 31 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

бажання підтримувати Господнього 
пророка нашою “довірою, вірою 
та молитв[ами]” 9 і слідувати за його 
порадою. Ми, як святі останніх днів, 
маємо привілей отримати особисте 
свідчення того, що покликання Пре-
зидента Нельсона— від Бога. Хоча 
моя дружина Кеті особисто знає 
Президента Нельсона вже майже три 
десятиліття і не має жодного сумніву 
стосовно його божественної мантії, 
до того, як його було рукопокладено, 
вона почала читати всі його висту-
пи з генеральних конференцій за 
останні 34 роки, молячись про навіть 
глибше запевнення у тому, що він 
пророк. Я обіцяю вам, що це величні-
ше свідчення з’явиться у вас, якщо ви 
смиренно і гідно прагнете його.

Чому ми так прагнемо слідувати 
за голосом нашого пророка? Для тих, 
хто старанно прагне вічного життя, 
голос пророка надає духовну безпеку 
в дуже бурхливі часи.

Ми живемо на планеті, сповненій 
мільйонами голосів. Інтернет, наші 
смартфони, наші роздуті коробки 
розваг— це все вимагає нашої уваги і 
намагається вплинути на нас, споді-
ваючись, що ми купимо їхні продук-
ти і приймемо їхні стандарти.

Начебто нескінченний потік 
інформації і точок зору нагадує нам 

про застереження з Писань: вони 
“хитаються” 10, їх “жене … вітер” 11, 
їх долає “лукавство” людей “хитрого 
блуду” 12.

Скріплення своїх душ з Господом 
Ісусом Христом вимагає слухання 
тих, кого Він посилає. Слідування за 
пророком у неспокійному світі— це 
наче бути закутаним в заспокійливу, 
теплу ковдру в морозний день.

Ми живемо у світі обґрунтувань, 
дебатів, аргументів, логіки і пояснень. 
Запитання “Чому?” є позитивним в 
багатьох аспектах нашого життя, 
що дозволяє силі нашого інтелекту 
скеровувати безліч виборів і рішень, 
з якими ми стикаємося кожного дня.

Але Господній голос часто при-
ходить без пояснення 13. Задовго до 
того, як вчені вивчали вплив невірно-
сті на довірливих подружжів і дітей, 
Господь заявив: “Не чини пере-
любу!” 14 На додаток до того, щоб 
просто покладатися на інтелект, ми 
цінуємо дар Святого Духа.

Не дивуйтеся
Голос пророка, коли промовляє 

з добротою, часто буде голосом, 
що закликає нас змінитися, покаяти-
ся і повернутися до Господа. Коли 
потрібне виправлення, давайте 
не будемо зволікати. І давайте не 

лякатися, коли голос застереження 
пророка протирічить популярним 
точкам зору сьогодення. Роздратова-
ні невіруючі завжди кидають вогняні 
кулі висміювання, як тільки пророк 
починає говорити. Коли ви смиренно 
слідуєте за порадою Господнього 
пророка, я обіцяю вам додаткове 
благословення безпеки і миру.

Не дивуйтеся, якщо інколи ваші 
особисті погляди спочатку не знахо-
дяться в гармонії з вченнями Господ-
нього пророка. Це моменти навчання, 
покірності, коли ми стаємо на коліна 
в молитві. Ми йдемо вперед з вірою, 
довіряючи Богу, знаючи, що з часом 
ми отримаємо більше духовної 
ясності від нашого Небесного Батька. 
Один пророк описав незрівнянний 
дар Спасителя, як те, що “волю Сина 
буде поглинуто волею Батька” 15. 
Підкорення нашої волі Божій волі— 
це, насправді, не підкорення взагалі, а 
початок славетної перемоги.

Дехто буде намагатися надмірно 
аналізувати слова пророка, не в змозі 
розрізнити його пророчий голос і 
його особисту точку зору.

У 1982 році, за два роки до покли-
кання генеральним авторитетом, 
брат Рассел М. Нельсон сказав: “Я 
ніколи себе не запитую: “Коли про-
рок говорить як пророк, а коли— ні?” 
Мене більше цікавить: “Як я можу 
бути більше схожим на нього?” А 
потім Він додав: “Моя [філософія— це] 
перестати ставити знаки запитання 
після висловлювань пророка, а нато-
мість почати ставити знаки оклику” 16. 
Це те, як смиренний і духовний 
чоловік вирішив організувати своє 
життя. Зараз, 36 років потому, він— 
Господній пророк.

Збільшуйте свою віру в Спасителя
У своєму особистому житті я 

помітив, що коли з молитвою вивчаю 
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слова пророка Бога і уважно, з тер-
пеливістю, духовно поєдную мою 
волю з його натхненними вчення-
ми, моя віра в Ісуса Христа завжди 
збільшується 17. Якщо ми вибираємо 
відкласти його пораду в сторону і 
визначити, що нам видніше, наша 
віра страждає, а наша вічна перспек-
тива захмарюється. Я обіцяю вам, 
що якщо ви залишитеся вірними в 
слідуванні за пророком, ваша віра в 
Спасителя зросте.

Спаситель сказав: “Всі пророки … 
свідчили про Мене” 18.

Пророк не стоїть між вами і 
Спасителем. Натомість він стоїть 
поряд з вами і вказує вам шлях до 
Спасителя. Найвеличніший обов’язок 
і найдорогоцінніший дар пророка 
нам— це його певне свідчення, його 
певне знання, що Ісус є Христом. Як 
Петро давнини, наш пророк заявляє: 
“[Він]— Христос, Син Бога Живого!” 19

Одного дня, озираючись на  
наше смертне життя, ми радітимемо 
через те, що жили на землі в той  
час, коли там був пророк. Я молюсь, 

щоб в той день ми могли сказати:
Ми слухали його.
Ми вірили йому.
Ми вивчали його слова з терпели-

вістю і вірою.
Ми молилися за нього.
Ми підтримували його.
Ми були достатньо смиренними, 

щоб слідувати за ним.
Ми любили його.
Я урочисто свідчу вам про те, що 

Ісус є Христом, нашим Спасителем і 
Викупителем, і що Президент Рассел 
М. Нельсон є Його помазаним про-
роком на землі. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1.  Єремія 1:5.
 2. Див. 2 Нефій 2:8.
 3. Maтвій 10:40.
 4. Особистий спогад; див. також Spencer J. 

Condie, Russell M. Nelson: Father, Surgeon, 
Apostle (2003), 235.

 5. Єзекіїль 33:7.
 6. Єзекіїль 33:8.
 7. Вихід 4:12.
 8. Учення і Завіти 21:5.
 9. Учення і Завіти 107:22.
 10. Ефесянам 4:14.

 11. Якова 1:6.
 12. Ефесянам 4:14.
 13. Президент Даллін Х. Оукс одного разу 

сказав:
“В 1988 році на співбесіді … я пояснив 

своє відношення стосовно знаходження 
смертних причин для божественного 
одкровення:

“Якщо ви читаєте Писання, тримаю-
чи в розумі це питання: “Чому Господь 
дав цю заповідь або чому Він наказав 
це”, ви побачите, що менше ніж для 
однієї зі ста заповідей були дані будь- які 
пояснення. Зазвичай Господь не дає 
пояснень. Ми [смертні] можемо пояс-
нювати одкровення. Ми можемо давати 
пояснення заповідям. Коли ми робимо 
це, то залишаємося на самоті. Деякі 
люди пояснюють причини [одкровен-
ня] … , але вони дуже помиляються. У 
цьому є урок. … Давно вже я вирішив, 
що матиму віру в заповідь і не матиму 
віри у пояснення причин, які були дані 
стосовно неї. …

Цілий ряд причин здався мені зайвим 
ризиком. … Давайте не будемо робити 
помилок, які робили в минулому, … 
намагаючись пояснити одкровення. 
Виявляється, що причини здебільшого 
походять від людей. Одкровення— це 
те, що ми підтримуємо як волю Господа, 
і саме в цьому є безпека” (Life’s Lessons 
Learned [2011], 68– 69).

 14. Вихід 20:14.
 15. Moсія 15:7.
 16. Рассел М. Нельсон, in Lane Johnson, 

“Russell M. Nelson: A Study in Obedience”, 
Tambuli, Jan. 1983.

 17. Президент Генрі Б. Айрінг сказав: “Ще 
однією помилкою є впевненість в тому, 
що вибір прийняти чи не прийняти 
пораду пророків— це лише рішення 
прийняти хорошу пораду і отримати 
від цього користь або залишитися там, 
де ми є. Але вибір не прийняти пораду 
пророка змінює саму основу, на якій ми 
стоїмо. Вона стає більш небезпечною. 
Неприйняття поради пророка зменшує 
нашу здатність прийняти натхненну 
пораду в майбутньому. Найкращий 
час для того, щоб прийняти рішення 
допомогти Ною побудувати ковчег, 
був у перший раз, коли той попросив. 
Кожного разу, коли він просив після 
того, кожне неприйняття зменшувало 
чутливість до Духа. І тому з кожним 
разом його прохання здавалось би більш 
нерозумним, поки б не почався дощ. А 
тоді вже було надто запізно” (“Finding 
Safety in Counsel”, Ensign, May 1997, 25).

 18. 3 Нефій 20:24.
 19. Матвій 16:16; див. також Іван 6:69.
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Керол Ф. Мак- Конкі та Ніл Ф. Мер-
ріотт як генеральне президентство 
Товариства молодих жінок. Ми так 
само звільняємо членів генерального 
правління Товариства молодих жінок, 
які так добре служили.

Усі, хто бажають приєднатися 
до нас у висловленні подяки цим 
сестрам за їхнє прекрасне служіння і 
відданість, будь ласка, виявіть це.

Запропоновано, щоб ми звільнили 
сестру Бонні Х. Кордон від служін-
ня першим радником у генераль-
ному президентстві Початкового 
товариства.

Ті, хто бажають висловити подяку 
сестрі Кордон, можуть зробити це 
підняттям руки.

Запропоновано, щоб ми підтри-
мали наступних братів для служіння 
членами президентства сімдесятни-
ків, яке почнеться відразу після голо-
сування: старійшин Карла Б. Кука і 
Роберта С. Гея.

сімдесятниками наступних братів: 
Стівена Р. Бангертера, Метью Л. 
Карпентера, Метіаса Хелда, Девіда П. 
Хомера, Кайла С. Мак- Кея, Р. Скотта 
Руніа та Хуана Пабло Віллара.

Ті, хто бажають приєднатися до 
нас у вияві вдячності цим братам за 
їхнє віддане служіння можуть зроби-
ти це підняттям руки.

Запропоновано зі щирою подякою 
звільнити сестер Бонні Л. Оскарсон, 

Представлено президентом Далліном Х. Оуксом
Першим радником у Першому Президентстві

Ми звертаємо вашу увагу на те, 
що статистичний звіт, який 
зазвичай зачитувався на цій 

сесії квітневої генеральної конфе-
ренції, тепер буде розміщений на 
сайті LDS.org відразу після цієї сесії 
та надрукований у номері церков-
них журналів з матеріалами цієї 
конференції.

Зараз я представлю деякі зміни у 
провідництві Церкви та генеральних 
чинів і територіальних сімдесятників 
Церкви для підтримки голосуванням, 
після чого брат Кевін Р. Джергенсен, 
головний директор аудиторського 
відділу Церкви, прочитає аудитор-
ський звіт.

У зв’язку з покликанням старійшин 
Герріта В. Гонга та Уліссеса Соареса 
служити новими членами Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, запропо-
новано звільнити їх від служіння у 
президентстві сімдесятників.

Крім того ми звільняємо старій-
шин Крейга С. Крістенсена, Лінна 
Г. Роббінса та Хуана А. Аседа від 
служіння членами президентства 
сімдесятників, починаючи з 1 серпня 
2018 року.

Всі, хто бажає виразити вдячність 
цим братам за їхнє віддане служіння, 
будь ласка, виявіть це.

Запропоновано, щоб ми звільни-
ли від служіння територіальними 
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Підтримка церковних 
чинів
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Наступні брати також почнуть слу-
жити, як члени президентства сімде-
сятників, починаючи з 1 серпня 2018 
року: старійшини Терренс М. Вінсон, 
Хосе А. Тейшейра і Карлос А. Годой.

Ті, хто підтримують, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є.
Запропоновано, щоб ми підтри-

мали наступних братів як нових 
генеральних авторитетів сімдесят-
ників: Стівена Р. Бангертера, Метью 
Л. Карпентера, Джека Н. Джерарда, 
Метіаса Хелда, Девіда П. Хомера, 
Кайла С. Мак- Кея, Хуана Пабло  
Віллара і Такаші Вада.

Всі хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, може також це виявити.
Запропоновано, щоб ми підтримали 

наступних нових територіальних 
сімдесятників: Річарда Х. Ахаджи, 
Альберто А. Альвареса, Дуана Д. 
Белла, Глена Бургеса, Віктора Р. 
Кальдерона, Аріеля Е. Чапарро, 
Деніела Кордова, Джона Н. Крейга, 
Майкла Чиесла, Уільяма Х. Девіса, 
Річарда Дж. Девріза, Кайлара Г. 
Домінгеса, Шона Дугласа, Майкла 
А. Данна, Кеннета Дж. Фірмейджа, 
Едгара Флореса, Сільвіо Флореса, 
Саула Г. Франко, С. Альберто 
Геннаро, Марка А. Гілмора, Серхіо А. 
Гомеса, Роберто Гонсалеса, Вірхіліо 
Гонсалеса, Спенсера Р. Гріффіна, 
Метью С. Гардінга, Девіда Дж. 
Харріса, Кевіна Дж. Хесевея, Річарда 
Холзапфеля, Еустаче Ілунга, Окечукву 
І. Імо, Пітера М. Джонсона, Майкла 
Д. Джоунса, Пангві С. Конголо, Г. 
Кеннета Лі, Аратеміо С. Малігона, 
Едгара А. Мантілла, Лінкольна П. 
Мартінса, Клемента М. Матсваготата, 
Карла Р. Мурера, Деніела С. Мера 
другого, Глена Д. Мелла, Айзека 
К. Моррісона, Ютака Нагатомо, 
Аллістера Б. Оджерса, Р. Джеффрі 

Паркера, Віктора П. Патріка, Деніса Е. 
Пінеда, Генріка С. Сімплісіо, Джеффрі 
Х. Сінгера, Майкла Л. Стахелі, Джарота 
Субіанторо, Джеффрі К. Уенцеля, 
Майкла С. Вілстеда, Гельмута Вондра і 
Девіда Л. Райта.

Всі хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є.
Запропоновано, щоб ми підтрима-

ли Бонні Х. Кордон служити гене-
ральним президентом Товариства 
молодих жінок з Мішель Д. Крейг 
в якості першого радника і Ребек-
кою Лінн Крейвен в якості другого 
радника.

Звіт Аудиторського відділу 
Церкви за 2017 рік
Представлено Кевіном Р. Джергенсеном
Головний директор, Аудиторський відділ Церкви

Першому Президентству Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів

Як установлено одкровенням у 120 розділі Учення і Завітів, Рада 
з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. 
Ця рада складається з Першого Президентства, Кворуму Два-

надцятьох Апостолів та Верховного єпископату. Церковні підрозділи 
витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності 
з політикою і правилами.

Аудиторський відділ Церкви складається з дипломованих про-
фесіоналів і є незалежним від усіх інших відділів Церкви, він має 
відповідальність виконувати аудити з метою забезпечення перевірки 
щодо одержання надходжень, витрати коштів і охорони церковних 
фондів.

Базуючись на виконаних перевірках, Аудиторський відділ Церкви 
вважає, що всі фінансові операції, одержання надходжень, витрати 
коштів і церковних фондів Церкви у 2017 році записувалися і здійсню-
валися відповідно до затверджених церковних бюджетів і церковної 
політики і правил. Церква слідує практиці навчати своїх членів жити 
в межах бюджету, уникати боргів і робити заощадження на випадок 
потреби.

Надано з повагою,
Аудиторський відділ Церкви
Кевін Р. Джергенсен
Генеральний директор ◼



30 СУБОТНЯ ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 31 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

настанову дотримуватися заповідей. 
Потім Учитель назвав юнакові додат-
кову вимогу, що відповідала його 
конкретним потребам і обставинам.

“Ісус каже йому: Коли хочеш бути 
досконалим, піди, продай добра свої 
та й убогим роздай, і матимеш скарб 
ти на небі. Потому приходь та й іди 
вслід за Мною.

Почувши ж юнак таке слово, відій-
шов, зажурившись, бо великі маєтки 
він мав” 3.

Порівняйте відповідь цього 
багатого юнака з тим, що відбулося 
з Амулеком, як це описується в Книзі 
Мормона. Амулек був заповзятливим і 
заможним чоловіком, який мав багато 
родичів і друзів 4. Він каже про себе, 
що був чоловіком, якого кликали бага-
то разів, але він не хотів слухати; він 
був чоловіком, який знав про те, що 
від Бога, але не хотів знати 5. Загалом, 
будучи хорошою людиною, Амулек 
був поглинутий мирськими турбота-
ми, подібно до багатого юнака, описа-
ного в Новому Завіті.

Хоча серце його раніше було 
затверділим, однак Амулек прислу-
хався до голосу ангела, прийняв 

Старійшина Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Я радію цій священній можливо-
сті підтримати наших провід-
ників Церкви. Від щирого серця 

вітаю старійшину Гонга та старійши-
ну Соареса у Кворумі Дванадцятьох 
Апостолів. Служіння цих сповнених 
віри чоловіків благословить окремих 
людей і сім’ї по всьому світу, і я з 
нетерпінням чекаю нагоди служити з 
вами й навчатися від вас.

Я молюся, щоб Святий Дух навчав 
і просвітлював нас, коли ми разом 
будемо вивчати важливий аспект Спа-
сителевого божественного характе-
ру 1, який усім нам треба наслідувати.

Я наведу кілька прикладів, що виріз-
няють цю Христову рису, перш ніж 
конкретно назву її далі у своєму висту-
пі. Будь ласка, прослухайте уважно 
кожен приклад і давайте поміркуємо 
разом над можливими відповідями на 
запитання, які я поставлю.

Приклад № 1. Багатий юнак і Амулек
У Новому Завіті ми дізнаємося 

про багатого юнака, який запитав 
Ісуса: “Учителю Добрий, що маю 
зробити я доброго, щоб мати життя 
вічне?” 2 Спочатку Спаситель дав йому 

Лагідні й невибагливі 
серцем
Лагідність є визначальною рисою Викупителя. Вона є проявом 
праведної чуйності, великого самовладання і готовності 
упокорюватися.

Хто підтримує, може виявити це.
Якщо хтось проти, можете вика-

зати це.
Запропоновано, щоб ми підтри-

мали Лісу Рене Харкнесс в якості 
першого радника у генерально-
му президентстві Початкового 
товариства.

Хто підтримує, може виявити це.
Хто проти, якщо є.
Запропоновано, щоб ми підтри-

мали інших генеральних авторите-
тів, територіальних сімдесятників та 
генеральні президентства допоміж-
них організацій в їхньому теперіш-
ньому складі.

Всі хто підтримує, будь ласка, 
виявіть це.

Хто проти, якщо є.
Президенте Нельсоне, голосуван-

ня було записане. Тих, хто голосував 
проти під час будь- яких пропозицій 
проголосувати, ми запрошуємо звер-
нутися до їхніх президентів колів.

Враховуючи підтримку, що 
відбулася зараз, тепер ми маємо 116 
генеральних авторитетів. Близько 40 
відсотків з них народилися за межами 
Сполучених Штатів: у Німеччині, 
Бразилії, Мексиці, Новій Зеландії, 
Шотландії, Канаді, Південній Кореї, 
Гватемалі, Аргентині, Італії, Зімбабве, 
Уругваї, Перу, Південній Африці,  
Американському Самоа, Англії, 
Пуерто- Ріко, Австралії, Венесуелі, 
Кенії, Філіппінах, Португалії, Фіджі, 
Китаї, Японії, Чилі, Колумбії і Франції.

Брати і сестри, ми дякуємо вам 
за вашу віру й постійні молитви за 
провідників Церкви.

Зараз ми запрошуємо нових 
генеральних авторитетів сімдесятни-
ків, нове президентство Товариства 
молодих жінок і сестру Харкнесс з 
генерального президентства Почат-
кового товариства зайняти свої місця 
на сцені. ◼
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пророка Алму в своєму домі й наго-
дував його. Він духовно пробудився 
під час перебування Алми в його 
домі і отримав покликання пропові-
дувати євангелію. Після того Амулек 
“відмовився від усього свого золота, 
і срібла, і коштовностей … за слово 
Бога, [і] від нього відвернулися ті, які 
колись були його друзями, а також 
його батько і його коліно” 6.

Що, на вашу думку, пояснює 
різницю в реакції багатого юнака і 
Амулека?

Приклад № 2. Пагоран
Під час важкого періоду війни, 

описаного в Книзі Мормона, відбувся 
обмін листами між Моронієм, коман-
дувачем нефійської армії, та Пагора-
ном, головним суддею і правителем 
тієї землі. Мороній, чия армія страж-
дала через недостатню підтримку 
з боку уряду, написав Пагоранові 
“дещо осудливе” 7 і звинуватив його 
та інших урядовців у бездумності, 
ліні, зневазі й навіть зраді 8.

Пагоран легко міг образитися на 
Моронія і його хибні заяви, але він 
цього не зробив. Його відповідь була 
сповнена співчуття. Він розповів 
про антиурядовий заколот, про який 
Мороній не знав. І Пагоран заявив:

“Ось, я кажу тобі, Моронію, що я 
не радію від ваших великих скорбот, 
так, це засмучує мою душу. …

… І ось, у твоєму посланні ти засу-
джуєш мене, але це не має значення; 
я не гніваюся, але радію величі твого 
серця” 9.

Чим, на вашу думку, можна пояс-
нити стриману відповідь Пагорана на 
звинувачення Моронія?

Приклад № 3. Президент Рассел М. 
Нельсон і президент Генрі Б. Айрінг

Шість місяців тому під час гене-
ральної конференції Президент 

Рассел М. Нельсон розповів про 
те, як відгукнувся на запрошення 
Президента Томаса С. Монсона 
вивчати істини, що містяться в 
Книзі Мормона, розмірковувати над 
ними й застосовувати в житті. Він 
сказав: “Я намагався дотримуватися 
його поради. Серед іншого, я склав 
переліки того, чим Книга Мормона 
є, що вона підтверджує, що вона 
спростовує, що вона виповнює, що 
вона прояснює і що вона відкриває. 
Коли я дивився на Книгу Мормона з 
таких точок зору, ця вправа принесла 
багато здогадок і натхнення! Я реко-
мендую її кожному з вас” 10.

Президент Генрі Б. Айрінг подіб-
ним чином наголошував на важливо-
сті прохання Президента Монсона у 
своєму житті. Він зазначав:

“Я читав Книгу Мормона щодня 
протягом більше 50 років. Тож, мож-
ливо, у мене були підстави вважати, 
що слова Президента Монсона стосу-
валися когось іншого. Втім, як і багато 
хто з вас, я відчув, що своїм закликом і 
обіцянням пророк запропонував мені 
докласти більше зусиль. …

Радісним результатом і для мене, і 
для багатьох з вас, було те, що пообі-
цяв пророк” 11.

Що, на вашу думку, може пояс-
нити те, що ці двоє провідників 

Господньої Церкви відразу і щиро 
відгукнулися на запрошення Прези-
дента Монсона?

Я не хочу сказати, що сповнені 
духовної сили відповіді Амулека, 
Пагорана, Президента Нельсона і 
президента Айрінга пояснюються 
лише однією Христовою рисою. 
Звичайно ж, є багато пов’язаних між 
собою якостей і подій, завдяки яким 
було набуто духовну зрілість, що 
відображається в житті цих чотирьох 
благородних служителів. Але Спаси-
тель і Його пророки наголошували 
на важливій якості, яку всі ми маємо 
повніше зрозуміти і намагатися роз-
вивати в своєму житті.

Лагідність
Будь ласка, зверніть увагу на 

характерну рису, про яку Господь 
говорить у наступному уривку з 
Писань, щоб описати Себе: “Візьміть 
на себе ярмо Моє, і навчіться від 
Мене, бо Я тихий і серцем покір-
ливий ,—і знайдете спокій душам 
своїм” 12.

Повчальним є те, що Спаситель 
вирішив виділити лагідність з- посеред 
усіх якостей і чеснот, які Він міг би 
обрати.

Подібна модель прослідкову-
ється і у одкровенні, отриманому 
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пророком Джозефом Смітом у 1829 
році. Господь проголосив: “Учись 
від Мене і слухай Мої слова; ходи в 
лагідності Мого Духа, і ти матимеш 
мир у Мені” 13.

Лагідність є визначальною рисою 
Викупителя. Вона є проявом правед-
ної чуйності, великого самовладання 
і готовності упокорюватися. Ця якість 
допомагає нам повніше зрозуміти 
шанобливу реакцію Амулека, Пагора-
на, Президента Нельсона і президен-
та Айрінга.

Наприклад, Президент Нельсон і 
президент Айрінг праведно і швидко 
відгукнулися на заклик Президента 
Монсона читати й вивчати Книгу 
Мормона. Хоча обидва чоловіки 
обіймають важливі й помітні посади 
в Церкві й докладно вивчали Писан-
ня упродовж десятиліть, вони відгук-
нулися без вагань, без жодного вияву 
зарозумілості.

Амулек з готовністю підкорився 
Божій волі, прийняв покликання про-
повідувати євангелію, полишив своє 
заможне життя та родину. А Пагора-
на Господь благословив баченням і 
великим самовладанням, аби він міг 
діяти, а не виливати емоції, поясню-
ючи Моронію труднощі, які виникли 
внаслідок протиурядового заколоту.

Лагідність, яка є Христовою рисою, 
часто неправильно розуміють у нашо-
му сучасному світі. Лагідність є силь-
ною, а не слабкою; активною, а не 
пасивною; відважною, а не боязкою; 

стриманою, а не надмірною; скром-
ною, а не пихатою, і поблажливою, а 
не нахабною. Лагідна людина легко 
не дратується, не манірна, не зухвала і 
з готовністю визнає досягнення інших 
людей.

У той час як смирення загалом 
означає залежність від Бога і постій-
ну потребу в Його скеруванні й 
підтримці, визначальною ознакою 
лагідності є виняткова духовна 
сприйнятливість до навчання як від 
Святого Духа, так і від людей, які 
можуть здаватися менш здібними, 
менш досвідченими або освіченими, 
які, можливо, не обіймають визнач-
них посад або якимось іншим чином 
сприймаються як такі, які можуть 
мало що запропонувати. Згадайте, як 
Нааман, полководець царської армії 
в Сирії, подолав свою гординю і сми-
ренно прийняв пораду слуги послу-
хатися пророка Єлисея і омитися сім 
разів у Йордані 14. Лагідність є голов-
ним захистом від гордовитої сліпоти, 
яку часто породжує слава, посада, 
влада, багатство і підлабузництво.

Лагідність— це Христова якість і  
духовний дар

Лагідність— це якість, яка розвива-
ється завдяки бажанню, праведному 
застосуванню моральної свободи й 
намаганню завжди зберігати прощення 
наших гріхів 15. Це також духовний дар, 
якого ми можемо належним чином 
прагнути 16. Однак нам слід пам’ятати 

про мету, задля якої надається таке 
благословення— саме приносити 
користь і служити Божим дітям 17.

Коли ми приходимо до Спасителя 
і йдемо за Ним, ми все частіше й у 
більшій мірі стаємо спроможними 
уподібнюватися до Нього. Нам додає 
сили дух свідомої стриманості та 
врівноваженої і спокійної поведінки. 
Таким чином ми, як учні Господаря, 
стаємо лагідними, а не просто чини-
мо, як лагідні люди.

Мойсей “був навчений всієї пре-
мудрости єгипетської, і був міцний у 
словах та в ділах своїх” 18. І в той же 
час він “був найлагідніший за всяку 
людину, що на поверхні землі” 19. 
Маючи такі знання і вміння, він міг би 
стати гордовитим. Натомість лагід-
ність, як риса характеру і духовний 
дар, яким його благословив Господь, 
переважила пиху у його житті і зве-
личила Мойсея, зробивши знаряддям 
у досягненні Божих цілей.

Учитель як приклад лагідності
Найвеличнішим і найбільш значу-

щим прикладом лагідності, є життя 
Самого Спасителя.

Великий Викупитель, який “спу-
стився нижче всього” 20 і страждав, 
кровоточив та помер, аби “очи-
стити нас від неправди всілякої”,21 
ніжно омив укриті пилом ноги своїх 
учнів22. Така лагідність є найвидатні-
шою рисою Господа як служителя і 
провідника.

Ісус показує нам найбільший 
приклад праведної реакції й готов-
ності підкоритися, яку Він виявив під 
час своїх надзвичайних страждань у 
Гефсиманії.

“А прийшовши на місце, сказав 
[Своїм учням]: Моліться, щоб не впа-
сти в спокусу.

А Він Сам … на коліна припав та 
й молився,
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благаючи: Отче, як волієш, проне-
си мимо Мене цю чашу! Та проте не 
Моя, а Твоя нехай станеться воля!” 23

Лагідність Спасителя у цей момент, 
який був вирішальним для всієї 
вічності й був надзвичайно болісним 
для нього, показує кожному з нас, як 
важливо на перше місце ставити Божу 
мудрість, а не свою власну.

Зв’язок між Господньою готовністю 
упокорюватися і Його сильним самов-
ладанням викликає у всіх нас захо-
плення і також є повчальним. Коли 
озброєний загін охоронців храму і 
римських воїнів прибув до Гефсима-
нії, аби схопити й арештувати Ісуса, 
Петро витягнув меча й відрубав праве 
вухо слузі первосвященика 24. Тоді 
Спаситель доторкнувся до вуха слуги 
і зцілив його 25. Будь ласка, зверніть 
увагу, що Він виявив доброту й благо-
словив Свого потенційного нападни-
ка, скориставшись тією ж небесною 
силою, яка могла захистити його від 
ув’язнення і розп’яття.

Поміркуйте також, у чому звину-
вачували Учителя і за що засуджува-
ли до смерті через розп’яття перед 
Пилатом 26. Ісус проголосив, коли 
Його зрадили: “Чи ти думаєш, що не 
можу тепер упросити Свого Отця, 

і Він дасть Мені зараз більше два-
надцяти леґіонів Анголів?” 27 Однак, 
як не парадоксально, “Вічн[ого] 
Судд[ю] і живих, і мертвих” 28 судили 
перед політиком, який виконував 
тимчасове призначення. “А [Ісус] ні 
на одне слово йому не відказував, 
так що намісник був дуже здивова-
ний” 29. Спасителеву лагідність можна 
побачити в Його спокійній реакції, 
великій стриманості й небажанні 
застосовувати Свою безмежну силу 
заради власної вигоди.

Обіцяння і свідчення
Мормон називає лагідність осно-

вою, на якій базуються всі духовні 
здібності й дари.

“Отже, якщо людина матиме віру, 
вона повинна мати і надію; бо без 
віри не може бути ніякої надії.

І ще, ось я кажу вам, що вона не 
може мати віри і надії, якщо вона 
не буде лагідною і невибагливою 
серцем.

Якщо вона не буде такою, її віра і 
надія марні, бо ніхто не приймається 
до Бога, крім лагідних і невибагли-
вих серцем; і якщо людина лагідна і 
невибаглива серцем і визнає силою 
Святого Духа, що Ісус є Христос, 

вона тоді мусить мати милосердя; 
бо якщо вона не матиме милосердя, 
вона ніщо; отже, вона мусить мати 
милосердя” 30.

Спаситель проголосив: “Блаженні 
лагідні, бо землю вспадкують вони” 31. 
Лагідність є важливим аспектом 
божественної природи і її можна 
здобувати й розвивати в нашому 
житті завдяки Спасителевій Спокуті і 
через неї.

Я свідчу, що Ісус Христос— наш 
воскреслий і живий Викупитель. І 
я обіцяю, що Він буде нас вести, 
захищати і зміцнювати, якщо ми 
ходитимемо в лагідності Його Духа. 
Я проголошую своє упевнене свід-
чення про ці істини й обіцяння у 
священне ім’я Господа Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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Сина Людини, і це істинно є днем 
жертвування” (УЗ 64:23; курсив 
додано).

Англійське слово sacrifice (жертва) 
походить від латинських слів sacer, 
що означає “священний” і facere, що 
означає “робити”, іншими словами 
робити речі священними, щоб шану-
вати їх.

“Жертву і муки Господь пам’ятає” 
(“Слава людині, що чула Єгову!”, 
Гімни, № 15).

Яким чином жертва зробить наші 
дні змістовними та благословенними?

По- перше, особиста жертва 
зміцнює нас та надає цінність тому, 
заради чого ми жертвуємо.

Декілька років тому, у пісну неді-
лю, сестра похилого віку вийшла на 
трибуну, щоб свідчити. Вона жила у 
місті, яке називалося Ікітос, що знахо-
диться у перуанській Амазонії. Вона 
повідомила, що з часу її хрищення 
у неї завжди була мета— отримати 
обряди у храмі в Лімі, Перу. Вона 
вірно сплачувала повну десятину та 
заощаджувала свій мізерний прибу-
ток протягом багатьох років.

Її радість від того, що вона змог-
ла поїхати у храм і отримати там 
священні обряди, була висловлена 
наступними словами: “Сьогодні я 

почув слова пророка, він почав моли-
тися, благати та дуже плакати. Тому 
Бог додав 15 років до життя Єзекії. 
(Див. Iсая 38:1– 5).

Якби нам сказали, що нам залиши-
лося жити недовгий час, ми, можли-
во, теж благали б дати нам більше 
днів життя, щоб ми могли щось зро-
бити, що повинні були, або зробите 
дещо по- іншому.

Незважаючи на те, скільки часу 
Господь у Своїй мудрості призначив 
для кожного з нас, є те, у чому ми 
можемо бути впевненими: всі ми 
живемо “сьогодні”, і ключем для успі-
ху нашого дня є бажання жертвувати.

Господь сказав: “Ось, нинішнє 
названо “сьогодні” аж до пришестя 

Старійшина Тейлор Г. Годой
Сімдесятник

Кілька років тому у моїх друзів 
народився чудовий малюк на 
ім’я Бригам. Після його народ-

ження Бригаму поставили дуже рід-
кісний діагноз під назвою синдром 
Хантера, і, на жаль, це означало, що 
він мав прожити дуже коротке життя. 
Одного дня, коли Бригам та його 
сім’я гуляли біля храму, він промовив 
дуже особливу фразу, яку сказав дві-
чі: “Ще один день”. Наступного дня 
Бригам помер.

Кілька разів я відвідував могилу 
Бригама, і кожного разу, коли робив 
це, я обмірковував цю фразу: “ще 
один день”. Я питав себе, що б для 
мене означало і як би впливало на 
моє життя знання про те, що у мене 
залишився лише один день життя. 
Як я б ставився до своєї дружини, 
своїх дітей та інших? Наскільки б 
терплячим та люб’язним я був? Як я б 
піклувався про своє тіло? Як палко я б 
молився та вивчав Писання? Я гадаю, 
що таким чи іншим чином у кожного 
з нас колись буде усвідомлення про 
“ще один день”— розуміння того, 
що ми повинні використовувати час, 
який маємо, з мудрістю.

У Старому Завіті ми читаємо істо-
рію про Єзекію, царя Юди. Пророк 
Ісая проголосив Єзекії, що його жит-
тя скоро завершиться. Коли Єзекія 

Ще один день
Всі ми живемо “сьогодні”, і ключем для успіху нашого дня є бажання 
жертвувати.
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можу сказати, що я нарешті відчуваю 
себе підготовленою пройти через 
завісу. Я— найщасливіша жінка у 
світі, ви навіть не уявляєте, як довго 
я заощаджувала гроші, щоб відвіда-
ти храм, і після 7- денної подорожі 
по річці та 18- годинної подорожі 
автобусом я, зрештою, прибула у дім 
Господа. Коли я виходила зі святого 
місця, то сказала сама собі, що після 
всіх жертв, на які мені довелося піти 
заради поїздки у храм, я нічому не 
дозволю змусити мене несерйозно 
ставитися до кожного завіту, які я 
уклала, це було б марнотратством. 
Це дуже серйозне зобов’язання!”

Я дізнався від цієї чудової сестри, 
що особиста жертва— це безцінна 
сила, яка мотивує наші рішення та 
наші наміри. Особиста жертва мотивує 
наші дії, наші зобов’язання та завіти та 
надає значення священним речам.

По- друге, жертви, які ми робимо 
для інших і які інші роблять для нас, 
приносять благословення всім.

Коли я навчався на стоматолога, 
фінансова ситуація у нашій місцевій 
економіці не подавала надію. Інфля-
ція щодня різко знижувала цінність 
грошей.

Я пам’ятаю рік, коли проходив 
хірургічну практику, і мені потрібно 
було мати всі необхідні хірургічні 
інструменти перед тим, як почався 
семестр. Мої батьки заощадили необ-
хідні для цього гроші. Але одного 
вечора сталося дещо драматичне. 
Ми пішли купувати інструменти і діз-
налися, що суми, яку заощадили мої 
батьки, щоб купити всі інструменти, 
зараз вистачало лише на одну пару 
хірургічних пінцетів і більше нічого. 
Ми повернулися додому з пустими 
руками і сумом з приводу того , що 
мені треба було пропустити семестр 
навчання. Раптом моя мама сказала: 
“Тейлоре, йдемо зі мною на вулицю”.

Ми пішли у центр міста, де у 
багатьох місцях купували і продавали 
ювелірні вироби. Коли ми зайшли в 
одну з крамничок, моя мама витяг-
нула зі своєї сумки маленький синій 
вельветовий мішечок, у якому лежав 
золотий браслет з надписом: “Моїй 
дорогій доньці від її батька”. Це був 
браслет, який її батько подарував їй 
на один з її днів народження. Потім 
вона продала його прямо перед 
моїми очима.

Коли вона отримала гроші, вона 
сказала мені: “У чому я точно впев-
нена, так це у тому, що ти станеш 
стоматологом. Піди і купи всі необ-
хідні інструменти”. Тепер, можете 
собі уявити, яким студентом після 
цього я став? Я хотів бути найкращим 
студентом і завершити моє навчання 
скоріше, тому що я знав високу ціну 
жертви, яку принесла моя мама.

Я дізнався, що жертви, на які йдуть 
заради нас наші близькі, надають нам 
нові сили, як холодна вода у пустелі. 
Така жертва дає надію та мотивує.

По- третє, будь- яка жертва, на яку 
ми йдемо, маленька у порівнянні з 
жертвою Сина Бога.

Якою є цінність навіть улюблено-
го золотого браслета у порівнянні з 
жертвою Самого Сина Бога? Як ми 
можемо шанувати цю нескінченну 
жертву? Щодня ми можемо пам’ятати, 
що у нас є ще один день, аби жити 
і бути вірними. Амулек навчав: “Так, 
я б хотів, щоб ви вирішили прийти і 
не кам’яніти більше серцями вашими; 

бо знайте, тепер час і день вашого 
спасіння; і тому, якщо ви покаєтеся 
і не закам’янієте серцями вашими, 
негайно великий план викуплен-
ня буде здійснений для вас” (Алма 
34:31). Іншими словами, якщо ми 
принесемо у жертву Господу наше 
скрушене серце і упокорений дух, 
благословення великого плану щастя 
негайно з’являться у нашому житті.

План викуплення став можливим 
завдяки жертві Ісуса Христа. Як Він 
Сам описав, жертва “примусил[а] 
Мене, Самого Бога, найвеличнішого 
з усіх, тремтіти від болю і кровото-
чити кожною порою, та страждати 
і тілом, і духом—і Я хотів, щоб Я міг 
не пити з цієї гіркої чаші і відсахну-
тися” (УЗ 19:18).

І саме завдяки цій жертві, після 
процесу щирого покаяння ми може-
мо відчувати, як тягар наших поми-
лок та гріхів полегшено. Насправді, 
провина, сором, біль, смуток та 
погані думки про себе замінюються 
чистим сумлінням, щастям, радістю 
та надією.

У той самий час, коли ми шануємо 
Його жертву та відчуваємо вдячність 
за неї, ми можемо отримати велике 
бажанням бути кращими Божими 
дітьми, утримуватися від гріха та 
дотримуватися завітів, як ніколи до 
цього.

Тоді, подібно до Еноша, коли він 
отримав прощення своїх гріхів, ми 
будемо відчувати бажання самим 
жертвувати та піклуватися про 
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покликаннях, що зазвичай призна-
чені для дорослих. Наприклад, ті з 
нас, хто були в молодіжній програмі, 
часто брали ініціативу у свої руки, 
допомагаючи планувати і проводи-
ти наші заходи й особливі події. Ми 
писали п’єси, організували хор, щоб 
виступати на заходах філії, і були 
повноправними учасниками всіх 
зібрань. Мене покликали бути музич-
ним керівником філії, і я щотижня 
диригувала під час співу на причас-
них зборах. Це був чудовий досвід 

Бонні Л. Оскарсон
Щойно відкликана генеральний  
президент Товариства молодих жінок

Рік тому на генеральній конфе-
ренції під час загальної сесії 
священства єпископ Джеральд 

Коссе, звертаючись до чоловіків 
Церкви, описав, яким чином носії 
Ааронового та Мелхиседекового 
священства є невіддільними партне-
рами у виконанні роботи зі спа-
сіння 1. Це послання було великим 
благословенням, оскільки допомогло 
молодим чоловікам, носіям Аароно-
вого священства побачити, яку роль 
вони відіграють у побудові царства 
Божого на цій землі. Їхнє спільне 
служіння зміцнює Церкву і сприяє 
глибшому наверненню і відданості 
в серцях наших молодих чоловіків, 
коли вони бачать, наскільки цінним є 
їхній внесок і наскільки величною є 
ця робота.

Сьогодні я б хотіла, щоб мої 
слова приєдналися до того послан-
ня, оскільки я говоритиму про те, 
що молоді жінки Церкви також є 
потрібними і незамінними у виконан-
ні роботи Господа в їхніх сім’ях і в 
Його Церкві.

Як і єпископ Коссе, я належала 
до маленької філії Церкви протя-
гом значного періоду свого підліт-
кового віку, і мене часто просили 
виконувати доручення і служити у 

Молоді жінки в роботі
Кожна молода жінка в Церкві має відчувати, що її цінують, мати 
можливості служити і відчувати, що може зробити якийсь цінний 
внесок у цю роботу.

добробут наших братів і сестер 
(див. Енош 1:9). І ми будемо більш 
готові “ще один день” слідувати 
запрошенню Президента Говарда В. 
Хантера, яке він дав нам, сказавши: 
“Перестаньте ворогувати. Знайдіть 
забутого друга. Відкиньте підозру й 
замініть її довірою. … Дайте лагідну 
відповідь. Підбадьорте молодь. 
Виявіть свою відданість словом і 
ділом. Виконайте обіцяння. Забудьте 
образу. Пробачте ворога. Вибачтеся. 
Спробуйте зрозуміти. Проаналізуй-
те свої вимоги до інших. Спочатку 
подумайте про іншу людину. Будьте 
добрими. Будьте лагідними. Смій-
теся трохи більше. Висловлюйте 
свою вдячність. Прийміть мандрів-
ника. Заспокойте серце дитини. … 
Розкажіть про свою любов, а потім 
зробіть це ще раз” (Учення Прези-
дентів Церкви:  Говард В  . Хантер 
[2015], сс. 34– 35; адаптовано з “What 
We Think Christmas Is”, McCall’s, Dec. 
1959, 82–83).

Давайте заповнимо наші дні 
такою мотивацією і силою, які нам 
дають особиста жертва та жер-
тва, яку ми приносимо для інших 
чи отримуємо від них. І давайте 
насолоджуватися особливим чином 
миром та радістю, які жертва Єди-
нонародженого пропонує нам; так, 
тим миром, який згадується, коли ми 
читаємо, що Адам пав, щоб люди 
були, а люди є— ви є— щоб могли 
мати радість (див. 2 Нефій 2:25). Ця 
радість є справжньою радістю, яку 
тільки жертва та Спокута Спасителя 
Ісуса Христа можуть надати.

Я молюся про те, щоб ми наслі-
дували Його, щоб вірили у Нього, 
щоб любили Його та відчували 
любов, виявлену до нас через Його 
жертву щоразу, коли у нас є можли-
вість прожити ще один день. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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для 16- літньої— стояти щонеділі 
перед усіма членами філії і диригува-
ти, коли вони співали гімни. Я дійсно 
відчувала і знала, що і я можу робити 
свій внесок. Люди покладалися на 
мене в цьому, і мені подобалося 
бути корисною. Той досвід допоміг 
мені зміцнити моє свідчення про 
Ісуса Христа, і так само, як це було з 
єпископом Коссе, це вкорінило моє 
життя в євангельському служінні.

Кожен член Церкви має знати, що 
він чи вона дуже потрібні. Кожна 
людина має щось важливе, що вона 
може привнести, і має унікальні 
таланти та здібності, які допомага-
ють просувати цю важливу роботу 
вперед. У наших молодих чоловіків є 
обов’язки в Аароновому священстві, 
описані в Ученні і Завітах, які досить 
очевидні. Можливо, для молодих 
жінок Церкви, для їхніх батьків і 
провідників, не таким явним є те, що 
молоді жінки, починаючи з моменту 
свого хрищення, мають за завітом 
свої обовʼязки “сумувати з тими, 
хто сумує; так, і співчувати тим, хто 
потребує співчуття, і бути свідками 
Бога в усі часи і в усьому, і в усіх 
місцях, де [вони можуть] бути, аж до 
самої смерті” 2. У молодих жінок є 
можливості виконувати ці обов’язки 
в їхніх приходах та філіях, коли вони 
служать у президентствах класів, у 
молодіжних радах та в інших покли-
каннях. Кожна молода жінка в Церкві 
має відчувати, що її цінують, мати 
можливості служити і відчувати, що 
вона може зробити якийсь цінний 
внесок у цю роботу.

З Довідника 2 ми дізнаємося, що 
робота зі спасіння у наших приходах 
включає “місіонерську роботу членів 
Церкви, утримання навернених, 
активізацію малоактивних членів 
Церкви, храмову і сімейно- історичну 
роботу та навчання євангелії” 3. Цією 

роботою керують наші вірні єписко-
пи, які мають ключі священства для 
своїх приходів. Протягом багатьох 
років наше президентство запитува-
ло: “В яких з цих згаданих областей 
наші молоді жінки не мають брати 
участі?” Відповідь така, що у них є що 
привнести у всі області цієї роботи.

Наприклад, недавно я зустріча-
лася з кількома молодими жінками в 
районі Лас- Вегаса, яких покликали 
служити консультантами приходу 
з храмової та сімейно- історичної 
роботи. Вони сяяли від захоплен-
ня, бо могли навчати членів своїх 
приходів знаходити їхніх предків і 
допомагати їм в цьому. Вони мали 
цінні комп’ютерні навички, вміли 
користуватися FamilySearch і були в 
захваті від того, що зможуть ділитися 
цим знанням з іншими. Було зрозумі-
ло, що у них були свідчення і вони 
усвідомлювали, як важливо знаходи-
ти імена наших померлих родичів, 
щоб за них можна було виконати у 
храмі важливі спасительні обряди.

Кілька місяців тому у мене була 
можливість протестувати з двома 
14- літніми молодими жінками одну 
ідею. Я знайшла екземпляри двох 
справжніх порядків денних рад 
приходу і дала Еммі та Меггі кожній 
по одному. Я попросила їх прочи-
тати ці порядки денні і подивитися, 
чи були там серед вказаних заходів 
такі, в яких вони могли взяти участь, 
щоб послужити. Емма побачила, 
що в приход переїздила нова сім’я, 

і сказала, що може допомогти їм з 
переїздом і розпакувати речі. Вона 
думала, що може подружитися з діть-
ми тієї сім’ї та ознайомити їх з новою 
школою. Вона побачила, що набли-
жався приходський обід і відчувала, 
що є багато способів, якими вона 
могла б там служити.

Меггі побачила, що в приході було 
кілька людей похилого віку, яких 
потрібно було відвідати і дружньо 
підтримати. Вона сказала, що із задо-
воленням відвідала б цих чудових 
членів приходу похилого віку і допо-
могла б їм. Вона також відчувала, що 
могла б допомогти навчати членів 
приходу створювати і використо-
вувати облікові записи в соціальних 
мережах. Справді, в тих порядках 
денних не було нічого, в чому молоді 
жінки не могли б допомогти!

Чи ті, хто сидить на радах при-
ходів або має будь- яке покликання 
у приході, бачать в молодих жінках 
цінний ресурс допомоги у задо-
воленні багатьох потреб у наших 
приходах? Зазвичай є довгий список 
ситуацій, які потребують чийогось 
служіння, і ми часто думаємо, що 
лише дорослі можуть задовольнити 
ці потреби. Так само як наших носіїв 
Ааронового священства запрошува-
ли працювати з їхніми батьками та 
іншими чоловіками, носіями Мел-
хиседекового священства, наших 
молодих жінок можна закликати 
служити і допомагати, щоб задо-
вольняти потреби членів приходу з 
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їхніми матерями чи іншими взірцеви-
ми сестрами. Вони здібні, бажають 
служити і готові робити набагато 
більше, ніж просто відвідувати 
недільні церковні збори!

Коли ми думаємо про ролі, вико-
нання яких очікується від молодих 
жінок в найближчому майбутньому, 
ми можемо запитати себе, який дос-
від ми можемо дати їм набути зараз, 
який допоміг би їм підготуватися, 
аби стати місіонерами, дослідниками 
євангелії, провідниками в допоміж-
них церковних організаціях, хра-
мовими працівниками, дружинами, 
матерями, наставниками, взірцями 
і друзями. Вони, насправді, можуть 
почати зараз виконувати багато з цих 
ролей. Молодь часто просять допо-
магати проводити недільні уроки в 
їхніх класах. Зараз, коли наші молоді 
жінки відвідують храм з їхніми моло-
діжними групами, щоб христитися 
за померлих, у них є можливість 
виконувати у храмі служіння, яке 
раніше виконували обрядові праців-
ники або волонтери. Наших дівчаток 
віку Початкового товариства тепер 
запрошують відвідувати збори з 
підготовки до храму та священства, 
що допоможе їм зрозуміти, що вони 
також важливі учасники в роботі, яку 
скеровує священство. Вони дізнають-
ся, що чоловіки, жінки, молодь і діти 
усі є отримувачами благословень свя-
щенства і всі можуть брати активну 
участь у просуванні вперед роботи 
Господа.

Єпископи, ми знаємо, що ваші 
обов’язки часто складні, але так 
само, як один з ваших найбільших 
пріоритетів— це головувати над 
кворумами Ааронового священства, 
у Довіднику 2 пояснюється, що 
“єпископ і його радники здійсню-
ють провідництво священства для 
Товариства молодих жінок. Вони 

наглядають за молодими жінками і 
зміцнюють їх, тісно співпрацюючи 
з їхніми батьками та провідниками 
Товариства молодих жінок”. Там 
також сказано, що “єпископ і його 
радники регулярно беруть участь у 
зборах, служінні та заходах Товари-
ства молодих жінок” 4. Ми вдячні за 
єпископів, які знаходять час для від-
відування класів Товариства молодих 
жінок і які надають можливості для 
того, щоб молоді жінки були більше, 
ніж просто спостерігачами в роботі. 
Дякую вам за те, що робите все, аби 
молоді жінки були цінними учасни-
ками у забезпеченні потреб членів 
приходів! Ці можливості надавати 
корисне служіння благословляють їх 
набагато більше, ніж заходи, де вони 
просто розважаються.

Для вас, молоді жінки Церкви, 
ваші підліткові роки можуть бути 
напруженими і часто складними. Ми 
помітили, що багато хто з вас має 
певні проблеми: низьку самооцін-
ку, ті чи інші побоювання, високий 
рівень стресу, а іноді навіть депре-
сію. Спрямування своїх думок на 
когось іншого, крім себе, замість 
того, щоб зациклюватися на власних 
проблемах, може і не розв’язати усі 
ці проблеми, але служіння часто 
може полегшити ваші тягарі і ваші 
труднощі здаватимуться не такими 
важкими. Один з найкращих способів 

підняти самооцінку— це виявити 
нашою турботою і служінням, що 
ми можемо дати багато цінного 5. Я 
закликаю вас, молоді жінки, підніма-
ти руки і пропонувати допомогу а 
також працювати тими руками, коли 
ви будете бачити потреби людей 
навколо вас. Коли ви будете викону-
вати свої завітні обов’язки і будете 
брати участь у побудові царства 
Бога, благословення прийдуть у ваше 
життя і ви відкриєте глибоку і трива-
лу радість учнівства.

Брати і сестри, наші молоді жінки 
дивовижні. У них є таланти, необ-
межений ентузіазм та енергія. Вони 
співчутливі і турботливі. Вони бажа-
ють служити. Їм потрібно знати, що 
їх цінують і вони є незамінними у 
роботі спасіння. Так само, як молоді 
чоловіки готуються в Аароновому 
священстві до більшого служіння, 
коли вони просуваються вперед до 
Мелхиседеквого священства, наші 
молоді жінки готуються стати члена-
ми найбільшої жіночої організації у 
світі— Товариства допомоги. Разом ці 
прекрасні, сильні, вірні молоді жінки 
і молоді чоловіки готуються стати 
дружинами і чоловіками, матерями і 
батьками, які будуть виховувати сім’ї, 
гідні целестіального царства Бога.

Я свідчу, що робота нашого 
Небесного Батька— це здійснювати 
безсмертя і вічне життя Його дітей 6. 
Наші дорогоцінні молоді жінки віді-
грають важливу роль, допомагаючи 
у виконанні цієї величної роботи. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Джеральд Коссе, “Підготуйте путь”, 

Ліягона, трав. 2017, сс. 75–78.
 2. Мосія 18:9.
 3. Довідник 2: Керування Церквою (2010), 

с. 24.
 4. Довідник 2, 10.3.1.
 5. Див. Maтвій 10:39.
 6. Див. Мойсей 1:39.
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владою священства. Обряди[, які] 
є необхідними для піднесення … 
називаються спасительними обряда-
ми. До них відносяться хрищення, 
конфірмація, висвячення в Мелхисе-
декове священство (для чоловіків), 
храмовий ендаумент і запечатування 
шлюбу” 2.

Старійшина Девід А. Беднар нав-
чав: “Обряди спасіння і піднесення, 
які виконуються у відновленій Церкві 
Господа, … є дозволеними каналами, 
через які благословення й сили небес 
можуть вливатися в життя людини” 3.

Подібно до двох сторін монети, 
всі спасительні обряди супроводжу-
ються завітами з Богом. Бог пообіцяв 
нам благословення, якщо ми віддано 
шануємо ці завіти.

Пророк Амулек проголосив: 
“Це … є часом … підготуватися до 
зустрічі з Богом” (Алма 34:32). Як ми 
готуємося? Гідно отримуючи обряди. 
Ми також повинні, як сказав Прези-
дент Рассел М. Нельсон: “Залишатися 
на шляху завітів”. Президент Нельсон 
продовжував: “Ваше зобов’язання 
іти за Спасителем шляхом укладання 
і дотримання завітів з Ним відкриє 
двері всім духовним благословенням 
і привілеям, доступним чоловікам, 
жінкам і дітям, де б вони не жили” 4.

одною з них. Пророк сказав їй: “Цей 
[ендаумент] виведе тебе з темряви в 
чудесне світло” 1.

Сьогодні я хочу зосередитися на 
спасительних обрядах, які принесуть 
і мені, і вам, чудове світло.

Обряди і завіти
У довіднику Стійкі у вірі ми чита-

ємо: “У Церкві обряд є священною, 
формальною дією, що виконується 

Старійшина Теніела Б. Ваколо
Сімдесятник

Брати і сестри, разом з вами я 
радію євангелії або вченню 
Христа.

Якось один друг старійшини 
Ніла Л. Андерсена, тоді сімдесятни-
ка, запитав його, як відчуваєш себе, 
коли виступаєш перед 21000 людей 
в Конференц- центрі. Старійшина 
Андерсен відповів: “Ти хвилюєшся не 
через 21000 людей, а через 15 Братів, 
які сидять за тобою”. Тоді я усміх-
нувся, але зараз відчуваю це. Як же я 
люблю і підтримую цих 15 чоловіків, 
як пророків, провидців і одкровителів.

Господь сказав Аврааму, що через 
його сім’я і через священство всі сім’ї 
землі будуть благословенні “благо-
словеннями євангелії, … саме життя 
вічного” (Авраам 2:11; див. також 
вірші 2–10).

Ці обіцяні благословення євангелії 
і священства були відновлені на зем-
лі, а потім, у 1842 році, пророк Джо-
зеф Сміт виконав обряд ендаументу 
для обмеженої кількості чоловіків і 
жінок. Мерсі Філдінг Томпсон була 

Спасительні обряди 
принесуть нам  
чудове світло
Участь в обрядах і шанування пов’язаних з ними завітів, принесе вам 
чудове світло і захист у цьому світі, який дедалі більше вкривається 
темрявою.
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Джон і Бонні Ньюмени, як і 
багато хто з вас, отримали духовні 
благословення, обіцяні Президен-
том Нельсоном. Однієї неділі, після 
відвідування Церкви зі своїми трьома 
маленькими дітьми, Бонні сказала 
Джону, який не був членом Церкви: 
“Я не можу робити це сама. Тобі 
треба вирішити, будеш ти відвідува-
ти мою Церкву з нами, чи вибереш 
церкву, в яку б ми могли ходити 
разом, але дітям потрібно знати, 
що їхній батько теж любить Бога”. 
Наступної неділі і кожної неділі після 
цього Джон не тільки відвідував Цер-
кву, а протягом років служив, граючи 
на піаніно для багатьох приходів, 
філій та Початкових товариств. Я 
мав привілей зустрітися з Джоном у 
квітні 2015 року, і під час тієї зустрічі 
ми говорили про те, що найкращий 
спосіб, в який він міг виявити свою 
любов до Бонні,—привести її у храм. 
Але цього не могло статися, поки він 
не христиться.

Після 39 років відвідування Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
Джон охристився у 2015 році. Рік 
потому Джон і Бонні запечаталися 
у храмі в Мемфісі, штат Теннессі, 
через 20 років після того, як Бонні 
отримала власний ендаумент. Їхній 
47- річний син, Роберт, так висло-
вився про свого батька: “Тато дуже 
розквітнув з того часу, як отримав 
священство”. Бонні додала: “Джон 
завжди був веселою й життєрадіс-
ною людиною, але саме отримання 
обрядів і шанування його завітів 
посилило його доброту”.

Спокута Христа і Його приклад
Багато років тому Президент 

Бойд К. Пекер застерігав: “Хороша 
поведінка без обрядів євангелії ні 
викупить людство, ні піднесе його” 5. 
Насправді нам потрібні не лише 

обряди і завіти, щоб повернутися 
до нашого Батька, а і Його Син, Ісус 
Христос, і Його Спокута.

Цар Веніямин навчав, що тільки в 
імені Христа і через Нього спасіння 
може прийти до дітей людських  
(див. Мосія 3:17; див. також Уложення 
віри 1:3).

Своєю Спокутою Ісус Христос 
викупив нас від наслідків Падіння 
Адама і уможливив наше покаяння та 
майбутнє піднесення. Своїм життям 
Він показав приклад, що ми маємо 
отримати спасительні обряди, в  
яких “явлена сила божественності” 
(УЗ 84:20).

Після того, як Спаситель отримав 
обряд хрищення, щоб “виповнила-
ся вся праведність” (див. 2 Нефій 
31:5–6), Сатана спокушав Його. Так 
само і наші спокуси не закінчуються 
після хрищення або запечатування, 
але отримання священних обрядів і 
шанування пов’язаних з ними завітів 
сповнюють нас чудовим світлом і 
дають нам силу протистояти споку-
сам та долати їх.

Застереження
Ісая пророкував, що в останні дні 

“осквернилась земля, … бо … [обряд] 

порушили” (Ісая 24:5; див. також  
УЗ 1:15).

У подібному застереженні, нада-
ному через одкровення пророку 
Джозефу Сміту, сказано, що деякі 
люди “наближаються до [Господа] 
своїми вустами, … [і] вони навчають 
заповідей людських як учення; мають 
тільки вигляд божественності, але 
заперечують саму силу її” (Джозеф 
Сміт—Історія 1:19).

Павло також застерігав, що багато 
хто матиме “вигляд благочестя, але 
сили його відреклися. Відвертайсь 
від таких!” (2 Тимофію 3:5). Я повто-
рю: відвертайтесь від таких.

Багато того, що відволікає у житті, 
та його спокуси подібні до хижих вов-
ків (див. Матвій 7:15). Тільки істинний 
пастир підготує, захистить і попере-
дить вівцю й отару, коли наближати-
муться ці вовки (див. Іван 10:11–12). 
Як вівчарі, які прагнуть наслідувати 
досконалого Доброго Пастиря, чи не 
є ми пастирями нашої власної душі і 
душ інших людей? Якщо ми уважні і 
підготовлені, то маючи пораду проро-
ків, провидців і одкровителів, яких ми 
щойно підтримали, та силу й дар  
Святого Духа, ми зможемо побачити, 
як наближаються вовки. І навпаки, 
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якщо ми легковажні пастирі своєї 
власної душі та душ інших людей, 
можливі втрати. Легковажність при-
зводить до втрат. Я запрошую кожно-
го з вас бути вірним пастирем.

Досвід і свідчення
Причастя—це обряд, який допо-

магає нам залишатися на шляху, а 
якщо ми гідно причащаємося—це 
свідчить про те, що ми зберігає-
мо завіти, пов’язані з усіма іншими 
обрядами. Кілька років тому, коли ми 
з моєю дружиною Анітою служили в 
місії Літл Рок, штат Арканзас, я пішов 
з двома молодими місіонерами, щоб 
навчати. Під час уроку хороший 
брат, якого ми навчали, сказав: “Я 
був у вашій церкві; чому ви мусите 
їсти хліб і пити воду кожної неділі? У 
нашій церкві ми робимо це двічі на 
рік—на Великдень й на Різдво, і це 
дуже значні події”.

Ми розповіли йому, що нам запо-
відано “збира[т]ися часто, щоб при-
чащатися хлібом і вином” (Мороній 
6:6; див. також УЗ 20:75). Ми вголос 
прочитали Матвій 26 і 3 Нефій 18. Він 
відповів, що все ще не бачить необ-
хідності в цьому.

Тоді ми поділилися з ним наступ-
ним порівнянням: “Уявіть собі, що ви 
потрапили в дуже серйозну авто-
мобільну аварію. Вас поранено і ви 
втратили свідомість. Проїжджаючи 
повз вас, хтось бачить, що ви знепри-
томніли, і набирає номер швидкої 
допомоги. За вами доглядають і ви 
приходите до свідомості”.

Ми запитали цього брата: “Коли ви 
зможете зрозуміти, де знаходитеся, 
про що ви запитаєте?”

Він відповів: “Я захочу дізнатись, 
як я потрапив туди, і хто мене знай-
шов. Я захочу щодня дякувати йому 
за спасіння мого життя”.

Ми розповіли цьому хорошому 
братові про те, як Спаситель вряту-
вав наше життя, і як нам потрібно 
дякувати Йому кожного, кожного, 
кожного дня!

Тоді ми запитали його: “Знаючи, 
що Він віддав Своє життя за вас і за 
нас, як часто ви захочете їсти хліб 
і пити воду, як символи Його тіла і 
крові?”

Він відповів: “Я зрозумів, я зрозу-
мів!” Але є ще дещо. У вашій церкві 
не так жваво, як у нашій”.

На це ми відповіли так: “Що б ви 
зробили, якби у ваші двері зайшов 
Спаситель Ісус Христос?”

Він сказав: “Я б відразу ж став 
перед Ним на коліна”.

Ми запитали: “Хіба не це ви 
відчуваєте, коли заходите в каплиці 
святих останніх днів—благоговіння 
до Спасителя?”

Він відповів: “Я зрозумів, я зрозумів!”
Він прийшов до Церкви тієї 

Великодньої неділі і продовжував 
приходити.

Я запрошую кожного з нас запи-
тати себе: “Які обряди, включаючи 
причастя, мені потрібно отримати, 
і які завіти мені потрібно укласти, 
дотримуватись їх і шанувати?” Я обі-
цяю, що участь в обрядах і шануван-
ня пов’язаних з ними завітів, принесе 
вам чудове світло і захист у цьому 
світі, який дедалі все більше вкрива-
ється темрявою. В ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. Учення Президентів Церкви:  Джозеф 

Сміт (2007), с. 420.
 2. Стійкі у вірі:  довідник з євангелії 

(2004), сс. 79– 80; див. також Довідник 2: 
Керування Церквою (2010), 2.1.2.

 3. Девід A. Беднар, “Завжди утримуйте 
прощення своїх гріхів”, Ліягона, трав. 
2016, с. 60.

 4. Рассел М. Нельсон, “Разом уперед”, 
Ліягона, квіт. 2018, с. 7.

 5. Boyd K. Packer, “The Only True Church”, 
Ensign, Nov. 1985, 82.



42 СУБОТНЯ ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ | 31 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

підготувати їх до служіння на місії 
повного дня. Ми з любов’ю даємо 
поради своїм дітям, коли вони самі 
стають батьками. Але—навіть тоді—
ми залишаємося їхніми батьками. Ми 
ніколи не припиняємо бути їхніми 
вчителями. Нас ніколи не звільнять від 
цих вічних покликань.

Сьогодні давайте розглянемо 
кілька чудових можливостей навчати 
наших дітей у себе вдома.

Навчання під час домашнього сімейного 
вечора

Давайте почнемо з домашнього 
сімейного вечора, який мав найви-
щий пріоритет у домівці, сповненій 
віри, в якій я зростав. Я не пам’ятаю 
конкретних уроків, які викладалися 
під час домашнього сімейного вечо-
ра, але пам’ятаю, що ми проводили 
його кожного тижня 3. Я знав, що 
було важливим для моїх батьків 4.

Я пригадую один з моїх найулю-
бленіших заходів під час домашнього 
сімейного вечора. Тато запрошу-
вав своїх дітей скласти “Іспит”. Він 
давав одному з них кілька інструк-
цій, як- от: “Спершу піди на кухню і 

дітей, і ми допомагаємо їм розпізнати 
підказки Святого Духа. Ми розповіда-
ємо їм історії про давніх пророків, і 
закликаємо їх слідувати за сучасними 
пророками. Ми молимося, щоб вони 
були успішними, і відчуваємо їхню 
біль під час їхніх випробувань. Ми 
свідчимо своїм дітям про храмові 
благословення, і ми прагнемо добре 

Девін Г. Дюрант
Перший радник у Генеральному  
президентстві Недільної школи

Ми, з моєю дорогою дружи-
ною Джулі, виховали шіс-
тьох дорогоцінних дітей, і 

недавно наше гніздо спорожніло. Як 
же я сумую за тим часом, коли ми зі 
своїми дітьми жили разом. Я сумую 
за тим часом, коли навчався від них і 
навчав їх.

Сьогодні я звертаюся до всіх 
батьків і до всіх тих, хто хоче бути 
батьками. Багато з вас зараз вихо-
вує дітей. Для когось цей час може 
невдовзі настати. А ще для когось 
батьківство може стати майбутнім 
благословенням. Я молюсь, щоб усі 
ми розуміли, наскільки приємним і 
священним обов’язком є навчання 
дитини 1.

Як батьки ми знайомимо своїх 
дітей з Небесним Батьком і Його 
Сином, Ісусом Христом. Ми допома-
гаємо своїм дітям промовити їхню 
першу молитву. Ми скеровуємо і 
підтримуємо їх, коли вони стають на 
шлях завітів 2 через хрищення. Ми нав-
чаємо їх виконувати заповіді Бога. Ми 
знайомимо їх з Його планом для Своїх 

Навчання вдома—
приємний і священний 
обов’язок
Я молюсь про допомогу небес, коли у своїх домівках ми 
намагатимемося бути вчителями, подібними до Христа.



43ТРАВЕНЬ 2018

відкрий, а потім закрий холодильник. 
Тоді збігай в мою спальню і візьми 
пару шкарпеток з моєї шафи. Тоді 
повертайся до мене, підстрибни й 
присядь три рази і скажи: “Тато, все 
зроблено!”

Я ледве міг дочекатися своєї черги. 
Я хотів добре виконати кожне зав-
дання і обожнював той момент, коли 
міг сказати: “Тату, все зроблено!” 
Цей захід допомагав мені розвивати 
впевненість у собі, і це допомагало 
невгамовному хлопцю бути уважним, 
коли мама або тато навчали принци-
пу євангелії.

Президент Гордон Б. Хінклі радив: 
“Якщо у вас є якісь сумніви з приводу 
цінності домашнього сімейного вечо-
ра, спробуйте проводити його. Зберіть 
своїх дітей навколо себе, навчайте їх, 
свідчіть їм, почитайте разом Писання і 
гарно проведіть час разом” 5.

Завжди існуватиме протидія 
проведенню домашнього сімейного 
вечора 6. Незважаючи на це, я запро-
шую вас знайти шлях через пере-
шкоди і зробити домашній сімейний 
вечір пріоритетним. І нехай веселощі 
будуть там основним інгредієнтом.

Навчання сімейній молитві
Сімейна молитва—це ще одна 

чудова можливість навчати.
Мені подобається, як батько пре-

зидента Н. Елдона Теннера навчав 
його під час сімейної молитви.  
Президент Теннер так сказав:

“Пам’ятаю, як одного вечора, 
коли ми стали навколішки у сімейній 
молитві, мій батько сказав Господу: 
“Елдон сьогодні зробив дещо таке, 
чого не повинен був робити; ми про-
симо вибачення і, якщо ти пробачиш 
йому, він цього більше не робитиме”.

Це набагато краще, ніж будь яке 
покарання, допомогло мені твердо 
вирішити більше цього не робити” 7.

Будучи хлопчиком, іноді мене 
дратували наші, здавалося, задовгі 
сімейні молитви, і я думав собі: “Хіба 
ми не молилися лише кілька хви-
лин тому?” Зараз, як батько, я знаю, 
що наші сімейні молитви ніколи не 
можуть бути надто довгими 8.

Мене завжди вражало те, як 
Небесний Батько представив Ісуса 
Христа, як Свого Улюбленого Сина 9. 
Мені приємно молитися за своїх дітей 
поіменно, щоб вони чули, як я кажу 
Небесному Батькові, наскільки улю-
бленими вони є для мене. Здається, 
що не існує кращого часу, щоб висло-
вити любов нашим дітям, ніж коли ми 
молимося з ними або благословляємо 
їх. Коли сім’ї збираються разом у 
смиренній молитві, вони отримують 
могутні уроки, які пам’ятатимуть.

Навчання “за викликом”
Батьківське навчання подібне до 

лікаря, який приїжджає за викликом. 
Ми завжди маємо бути готові навчати 
наших дітей, бо ніколи не знаємо, 
коли випаде така нагода.

Ми схожі на Спасителя, Який 
часто “навчав не у синагогах, а в 
неформальному, повсякденному 
оточенні—коли їв зі Своїми учнями, 
набирав воду з колодязя або прохо-
дячи повз фігове дерево” 10.

Багато років тому моя матір роз-
повіла, що дві її найкращі бесіди на 

євангельську тему з моїм старшим 
братом, Меттом, відбулися тоді, коли 
вона складала білизну, і ще, дорогою 
до дантиста. Одна з багатьох речей, 
якими я захоплювався в моїй матері, 
була її готовність навчати своїх дітей.

Вона ніколи не припиняла навча-
ти їх. Коли я служив єпископом, моя 
мама, якій тоді було 78 років, сказала 
мені, що я маю підстригтися. Вона 
знала, що я маю бути прикладом, і, 
не вагаючись, сказала мені про це. Я 
люблю тебе, мамо!

Як батько я зацікавлений у тому, 
щоб вивчати Писання і розміркову-
вати над ними, аби мати змогу дати 
відповідь, коли мої діти або внуки 
надають можливість скористатися 
навчанням “за викликом” 11. “Одні з 
найкращих моментів для навчання 
починаються з питання або пробле-
ми в серці члена [сім’ї] 12. Чи слухаємо 
ми в такі моменти? 13

Мені подобається запрошення апо-
стола Петра: “Завжди готовими будьте 
на відповідь кожному, хто в вас запи-
тає рахунку про надію, що в вас” 14.

Коли я був підлітком, нам з татом 
подобалося змагатися один з одним, 
щоб побачити, чиє рукостискання 
сильніше. Ми стискали руку один 
одного якомога сильніше, щоб викли-
кати на обличчі суперника гримасу 
болі. Зараз ця гра вже не здається 
такою веселою, але в той час чомусь 
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здавалася. Після однієї такої боротьби 
тато подивився мені в очі і сказав: “У 
тебе сильні руки, синку. Сподіваюся, 
що твої руки завжди матимуть силу 
ніколи не торкатися молодої жінки 
неналежним чином”. Тоді він попросив 
мене залишатися морально чистим і 
допомагати іншим робити те саме.

Старійшина Дуглас Л. Каллістер 
так розповідав про свого батька: 
“Одного дня, на шляху додому 
з роботи, батько раптом сказав: 
“Сьогодні я заплатив свою десятину. 
На чекові з десятиною я написав 
“дякую”. Я так вдячний Господу, що 
Він благословив нашу сім’ю”.

Після цього старійшина Каллі-
стер віддав данину своєму батькові- 
вчителю: “Він навчав як діями, так і 
виявленням послуху” 15.

Думаю, що буде мудро іноді 
запитувати себе: “Чого я навчатиму, 
або чого я навчаю своїх дітей своїми 
вчинками і тим, наскільки я виявляю 
послух?”

Навчання під час сімейного вивчення 
Писань

Сімейне вивчення Писань—це 
ідеальне місце для навчання доктрині 
вдома.

Президент Рассел М. Нельсон ска-
зав: “Батьки не лише повинні трима-
тися за слово Господа, але й навчати 
цьому дітей, що є їхнім божествен-
ним обов’язком” 16.

Коли ми з Джулі виховували своїх 
дітей, то намагалися бути послідов-
ними і креативними. Одного року 
ми вирішили читати Книгу Мормона 
іспанською мовою всією сім’єю. 
Можливо тому Господь і покликав 
кожного з наших дітей служити на 
місії повного дня в іспаномовній 
місії? Es posible (Можливо).

Я був глибоко зворушений, коли 
брат Браян К. Ештон розповів мені, що 

разом зі своїм батьком вони прочитали 
кожну сторінку Книги Мормона, коли 
той навчався у випускному класі шко-
ли. Брат Ештон любить Писання. Вони 
записані в його розумі і в його серці. 
Його батько виростив те насіння, коли 
брат Ештон був підлітком, і те насін-
ня 17 стало деревом істини з глибоким 
корінням. Те саме брат Ештон робив 
і зі своїми старшими дітьми 18. Його 
восьмирічний син недавно запитав 
його: “Тату, коли моя черга читати 
Книгу Мормона з тобою?”

Навчання прикладом
І нарешті, нашим найефективні-

шим навчанням, як батьків, є наш 
приклад. Нам радять бути “зразком 
для вірних у слові, у житті, у любові, 
у дусі, у вірі, у чистості!” 19

Під час нещодавньої подорожі 
ми з Джулі відвідали один приход і 
побачили цей вірш в дії. Один моло-
дий чоловік, який невдовзі збирався 
на місію, виступав на причасних 
зборах.

Він сказав: “Усі ви думаєте, що 
мій тато дуже хороший чоловік в 
приході, але …” Він зробив паузу і 
мені стало тривожно від того, що він 
може сказати далі. Він продовжив і 
сказав: “Вдома він ще кращий”.

Пізніше я подякував цьому моло-
дому чоловікові за натхненну дани-
ну, яку він сплатив своєму батькові. 

Тоді я дізнався, що його батько був 
єпископом того приходу. Хоча цей 
єпископ віддано служив у своєму 
приході, його син відчував, що най-
краще він виконував свою роботу 
саме вдома 20.

Старійшина Д. Тодд Крістоффер-
сон радить: “Ми маємо багато нагод 
навчати … підростаюче покоління, і 
нам слід присвячувати всі свої думки 
і зусилля, щоб повною мірою скори-
статися цими можливостями. І понад 
усе, ми повинні продовжувати заохо-
чувати батьків і допомагати їм бути 
кращими і більш послідовними вчи-
телями, … особливо прикладом” 21.

Саме так навчає Спаситель 22.
Минулого року, під час відпустки 

з двома нашими найменшими дітьми, 
Джулі запропонувала нам виконати 
хрищення за померлих у храмах у 
Сент- Джорджі і в Сан- Дієго. Подумки 
я пробурчав: “Ми відвідуємо храм 
удома, а зараз і під час відпустки. 
Чому б не зробити щось таке, що 
роблять під час відпустки?” Після 
виконання хрищень Джулі захотіла 
зробити фото біля храму. Подумки 
я знову почав бурчати. Ви може-
те спитати, що сталося далі—ми 
сфотографувалися.

Джулі хоче, щоб наші діти мали 
спогади про те, як ми допомагали 
нашим предкам. Того самого хочу і 
я. Нам не потрібен був формальний 
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урок про важливість храмів. Завдя-
ки матері, яка любить храм, і хоче, 
щоб її діти розділяли цю любов—ми 
переживали цей урок.

Коли батьки плекають одне одного 
і показують праведний приклад, діти 
отримають благословення вічності.

Висновок
Нехай всі ви, хто прагне робити 

все можливе, щоб навчати у своєму 
домі, знайдете мир і радість у своїх 
зусиллях. І якщо вам є в чому вдоско-
налюватися, або вам потрібна краща 
підготовка, будь ласка, смиренно 
реагуйте, коли вас спонукає Дух, і 
зобов’яжіться діяти 23.

Старійшина Л. Том Перрі сказав: 
“Здоров’я будь- якого суспільства, 
щастя його людей, їхнє благополуч-
чя та спокій—все це починається з 
навчання дітей удома” 24.

Так, моє домашнє гніздо зараз 
порожнє, але я все ще готовий допо-
могти “за викликом”, готовий і бажаю 
знаходити інші дорогоцінні нагоди 
навчати моїх дорослих дітей, їхніх 
дітей, і одного дня, я сподіваюся, 
дітей їхніх дітей.

Я молюсь про допомогу небес, 
коли у своїх домівках ми намагатиме-
мося бути вчителями, подібними до 
Христа. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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святі останніх днів мають обов’язок 
досліджувати і упорядковувати сімей-
ну історію, щоб ми могли виконати 
повірницькі обряди за наших пред-
ків. У його листі далі було сказано: 
“Ми знаємо, що Бог наших батьків 
доклав до цього Свою руку. … Про-
шу вибачення за те, що так довго не 
писав тобі. … Сподіваюсь, ти мене 
пробачиш” 2. І хоч вони мали непо-
хитні свідчення, саме їхня любов 
до предків спонукала їх залагодити 
тріщину, виправити шкоду, просити 
прощення і прощати 3.

Коли Бог направляє нас щось 
робити, у Нього на меті часто є 
багато цілей. Сімейно- історична і 
храмова робота призначена не лише 
для померлих, але вона благословляє 
також і живих. У випадку з Орсоном 
і Парлі вона повернула їхні серця 
одне до одного. Сімейно- історична 
і храмова робота сповнила силою 
зцілити те, що потребувало зцілення.

Ми, члени Церкви, маємо призна-
чений Богом обов’язок шукати наших 
предків і упорядковувати сімейну 
історію. Це набагато важливіше, ніж 
якесь рекомендоване хобі, оскіль-
ки обряди спасіння необхідні всім 
Божим дітям 4. Нам слід знаходити 

Орсону, що слід залагодити цю трі-
щину, але Орсон йому не відповідав. 
Парлі облишив цю справу, вважаю-
чи, що вони не листуватимуться вже 
ніколи, якщо Орсон не зробить крок 
назустріч 1.

Кількома роками пізніше, у берез-
ні 1853 року, Орсон дізнався про 
проект з видання книги про нащадків 
Уільяма Пратта, найдавнішого амери-
канського предка обох братів. Орсон 
заридав “як мале дитя”, мигцем 
побачивши цю дорогоцінну сімейно- 
історичну знахідку. Його серце 
розтануло, і він вирішив залагодити 
пролом у стосунках зі своїм братом.

Орсон написав Парлі: “Нині, мій 
дорогий брате, серед усіх нащадків 
нашого предка, лейтенанта Уільяма 
Пратта, немає жодного, хто був би 
так глибоко зацікавлений відшукати 
його нащадків, як ми”. Орсон був 
одним з перших, хто зрозумів, що 

Старійшина Дейл Г. Ренлунд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Серед усього досвіду, який ми 
набуваємо, сімейні стосунки 
можуть приносити як найбіль-

шу радість, так і виклики. Багато з 
нас стикалися з певними незгодами 
в наших сім’ях. Така незгода виникла 
у стосунках між двома видатними 
постатями періоду Відновлення 
Церкви Ісуса Христа в ці останні дні. 
Парлі та Орсон Пратт були брата-
ми, одними з перших навернених, 
і були висвячені в апостоли. Кожен 
з них стикнувся з випробуванням 
віри, але вийшов з нього з непохит-
ним свідченням. Обидва багато чим 
пожертвували заради справи істини і 
багато чого зробили для неї.

Їхні стосунки у період перебуван-
ня святих в Наву стали напруженими 
і в 1846 році це вилилося у гнівну, 
публічну конфронтацію. У їхніх 
стосунках надовго виникла глибо-
ка тріщина. Парлі спочатку писав 

Сімейно- історична 
і храмова робота: 
запечатування і 
зцілення
Коли ми збираємо наші сімейно- історичні дані та йдемо в храм 
заради наших предків, Бог дає обіцяні благословення водночас по 
обидва боки завіси.
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наших предків, які померли, не отри-
мавши обрядів спасіння. Ми можемо, 
як повірники, отримувати обряди 
в храмах, а наші предки можуть 
вирішити прийняти ці обряди 5. Нам 
також рекомендовано допомагати 
членам Церкви з приходу і колу 
працювати з їхніми родинними 
іменами. Це настільки дивовижно, 
аж захоплює подих, що завдяки 
сімейно- історичній і храмовій роботі 
ми можемо допомогти викупити 
померлих.

Однак, беручи сьогодні участь 
в сімейно- історичній і храмовій 
роботі, ми також пред’являємо права 
на благословення “зцілення”, обіцяні 
пророками та апостолами 6. Від цих 
дивовижних благословень також 
захоплює подих через їхній масштаб, 
конкретність та наслідки у смертно-
му житті. У цьому довгому списку є 
такі благословення:

• Глибше розуміння Спасителя і 
Його спокутної жертви;

• Сильніший вплив Святого Духа 7, 
щоб відчувати зміцнення і скеру-
вання в нашому житті;

• Зміцнення віри, так що навернен-
ня до Спасителя стає глибоким і 
незмінним;

• Зростання спроможності навчати-
ся і каятися та мотивації це роби-
ти 8 завдяки розумінню того, хто 
ми, звідки ми прийшли, і яснішому 
баченню того, куди ми йдемо;

• Підсилення тих впливів у нашому 
серці, які спонукають нас ста-
вати більш чистими, святими і 
поміркованими;

• Поглиблення радості завдяки 
підсиленню здатності відчувати 
любов Господа;

• Примноження сімейних благосло-
вень незалежно від нашого сімей-
ного стану зараз, в минулому чи в 

майбутньому або того, наскільки 
недосконалим може бути наше 
родинне дерево;

• Поглиблення любові до предків і 
живих родичів та збільшення вдяч-
ності за них, щоб ми більше не 
почувалися самотніми;

• Збільшення здатності розпізнавати 
те, що потребує зцілення, і таким 
чином, з Господньою допомогою, 
служити іншим;

• Посилення захисту від спокус і все 
більш зростаючого впливу супро-
тивника; та

• Отримання більшої допомоги, 
щоб загоювати стурбовані, злама-
ні або неспокійні серця та зцілю-
вати рани 9.

Якщо ви молилися про будь- які 
з цих благословень, беріть участь 
в сімейно- історичній і храмовій 
роботі. Коли ви будете її робити, на 
ваші молитви прийдуть відповіді. 
Коли виконуються обряди за помер-
лих, Божі діти на землі зцілюються. 
Не дивно, що Президент Рассел М. 
Нельсон у своєму першому посланні 
в якості Президента Церкви прого-
лосив: “Ваше храмове поклоніння і 
служіння там заради ваших предків 
благословить вас більшою здатністю 
отримувати особисте одкровення, 

спокоєм та зміцнить ваше зобов’язан-
ня залишатися на шляху завітів” 10.

Один з пророків у давнину також 
побачив наперед благословення і для 
живих, і для померлих 11. Небесний 
посланець показав Єзекіїлю у видінні 
храм, з якого виходить потік води. 
Єзекіїлю було сказано:

“Ця вода виходить … і сходить на 
степ, і сходить до [мертвого] моря …, 
і вздоровиться вода.

І станеться, всяка жива душа, 
що роїться скрізь, куди приходить 
той потік, буде жити … бо … буде 
вздоровлена, і буде жити все, куди 
пройде той потік” 12.

Варто звернути увагу на дві 
особливості цієї води. Перша: хоча 
у цього невеликого потоку не було 
притоків, він перетворився на могут-
ню ріку, і чим далі він тік, тим ста-
вав ширше і глибше. Щось подібне 
відбувається з благословеннями, які 
течуть із храму, якщо люди запечатані 
як сім’ї. Коли обряди запечатування 
поєднують сім’ї разом, відбувається 
значне зростання, яке поширю-
ється через покоління у минуле і в 
майбутнє.

Друга: ця ріка повертала до 
життя все, чого торкалася. Храмові 
благословення також мають вража-
ючу здатність зцілювати. Храмові 
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благословення можуть зцілювати 
серця і життя й сім’ї.

Я наведу один приклад. У 1999 
році юнак, якого звали Тодд, втра-
тив свідомість через розрив судини 
в його мозку. Хоча Тодд і його сім’я 
належали до Церкви, їхня активність 
була непостійною, і жоден з них не 
отримав храмових благословень. В 
останній вечір Тоддового життя його 
мати, Бетті, сиділа біля його ліжка, 
погладжуючи його долоню. Вона 
сказала: “Тодде, якщо тобі дійсно 
потрібно піти, я обіцяю, що храмо-
ву роботу за тебе буде виконано”. 
Наступного ранку було констатовано 
смерть Тоддового мозку. Хірурги 
виконали пересадку Тоддового серця 
моєму пацієнту, чудовому чоловіку 
на ім’я Род.

Через кілька місяців після пере-
садки Род дізнався, хто є членами 
сім’ї його донора і почав листуватися 
з ними. Приблизно через два роки 
мати Тодда, Бетті, запросила Рода 
бути присутнім, коли вона перший 
раз піде до храму. Род і Бетті вперше 

особисто зустрілися у целестіальній 
кімнаті храму в Сент- Джорджі, Юта.

Через деякий час після цього Тод-
дів батько— чоловік Бетті— помер. 
Через пару років по тому Бетті 
запросила Рода бути повірником її 
померлого сина і отримати за нього 
храмові обряди. Род із вдячністю це 
зробив, і його повірницька робота 
сягнула своєї кульмінації у кімнаті 
для запечатування храму в Сент- 
Джорджі, Юта. Бетті, стоячи навко-
лішках біля олтаря навпроти свого 
внука, який був повірником, запеча-
тувалась до свого померлого чолові-
ка. Тоді, зі сльозами на щоках, вона 
запросила Рода приєднатися до них 
біля олтаря. Род став навколішки збо-
ку від них, діючи як повірник її сина, 
чиє серце продовжувало битися в 
грудях Рода. Тоді донора Родового 
серця, Тодда, запечатали до його 
батьків на всю вічність. Мати Тод-
да виконала обіцяння, дане своєму 
помираючому сину кілька років тому.

Але ця історія на цьому не завер-
шилася. Через п’ятнадцять років 

після операції з пересадки серця 
Род зібрався укласти шлюб і попро-
сив мене виконати запечатування у 
храмі Прово, Юта. У день весілля я 
зустрівся з Родом і його прекрасною 
нареченою Кім у кімнаті, прилеглій 
до кімнати для запечатування, де 
очікували члени їхніх сімей та най-
ближчі друзі. Після короткої розмови 
з Родом та Кім я спитав, чи є у них 
якісь запитання.

Род сказав: “Так. Сім’я мого доно-
ра тут, і вони були б раді зустрітися 
з вами”.

Це для мене було цілковитою 
несподіванкою і я запитав: “Ви маєте 
на увазі, що вони тут? Зараз?”

Род відповів: “Так”.
Я вийшов за двері й запросив 

сім’ю, яка була в кімнаті для запечату-
вання, підійти до нас. Бетті, її дочка і 
зять приєдналися до нас. Род при-
вітав Бетті, обійнявши її, подякував, 
що вона прийшла, а потім предста-
вив їй мене. Род сказав: “Бетті, це 
старійшина Ренлунд. Він той лікар, 
який піклувався про серце вашого 
сина так багато років”. Вона пройшла 
через всю кімнату і обійняла мене. А 
протягом наступних кількох хвилин 
усюди навколо були обійми і сльози 
радості.

Заспокоївшись, ми пройшли в 
целестіальну кімнату, де Род і Кім 
були запечатані на час і на всю 
вічність. Род, Кім, Бетті та я може-
мо свідчити, що небеса були дуже 
близько, що з нами того дня були 
й інші, хто раніше пройшов через 
завісу смертного життя.

Бог з Його безмежними можливо-
стями запечатує і зцілює людей та 
сім’ї, незважаючи на трагедії, втрати 
і труднощі. Іноді ми порівнюємо 
почуття, які приходять до нас у 
храмах, з тим, ніби ми у невеличкій 
мірі відчули, які вони, небеса 13. Того 
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дня в храмі Прово, Юта, ці слова К.С. 
Льюїса набули для мене особливого 
значення: “[Смертні] кажуть про деякі 
земні страждання, що “ніяке блажен-
ство в майбутньому не може стати 
компенсацією їм за них”, не знаю-
чи, що Небеса, як тільки їх досягти, 
діятимуть у зворотному напрямку 
і обернуть навіть ці страждання на 
славу. … Благословенний скаже: 
“Ми ніколи не жили ніде, окрім як на 
Небесах” 14.

Бог буде зміцнювати, підтриму-
вати нас і допомагати нам 15; і Він 
освятить для нас наші найглибші 
страждання 16. Коли ми збираємо 
наші сімейно- історичні дані та йдемо 
в храм заради наших предків, Бог дає 
багато з цих обіцяних благословень 
одночасно по обидва боки завіси. 
Подібним чином ми благословенні, 
коли допомагаємо іншим у наших 
приходах і колах робити те саме. 
Члени Церкви, які не живуть близько 
від храму, також отримують ці бла-
гословення, беручи участь в сімейно- 
історичній роботі, збираючи імена 
своїх предків, щоб для них були 
виконані храмові обряди.

Однак Президент Рассел М. 
Нельсон застерігав: “Нас може 
повсякчасно надихати духовний 
досвід інших людей, отриманий під 
час виконання храмової та сімейно- 
історичної роботи. Але, щоб самим 
відчути цю радість, ми повинні щось 
робити”. Він продовжив: “Я закли-
каю вас з молитвою подумати про 
те, чим ви можете пожертвувати— і, 
бажано, пожертвувати часом— щоб 
більше займатися храмовою та 
сімейно- історичною роботою” 17. 
Якщо ви відгукнетеся на цей заклик 
Президента Нельсона, то зможете 
знайти і зібрати імена своїх родичів 
й поєднати свою сім’ю. Крім того, 
благословення почнуть текти до вас 

і вашої сім’ї подібно до ріки, про яку 
казав Єзекіїль. Ви знайдете зцілення 
для того, що потребує зцілення.

Орсон і Парлі Пратт відчули 
цей цілющий і запечатувальний 
вплив сімейно- історичної і храмової 
роботи на початку цього розподі-
лу. Його відчули Бетті, її сім’я та 
Род. Ви також можете його відчути. 
Ісус Христос через Свою спокутну 
жертву пропонує ці благословення 
всім— і мертвим, і живим. Завдяки 
цим благословенням ми дізнаємо-
ся, що ми, образно кажучи, “ніколи 
не жили ніде, окрім … Небес” 18. Я 
свідчу про це в ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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розуміння сили і священності Ааро-
нового священства та надихав нас 
більш старанно зосереджуватися на 
наших обов’язках у священстві. Моє 
послання— для всіх носіїв Аароно-
вого священства і тих, хто також має 
Мелхиседекове священство.

Старійшина Дейл Г. Ренлунд нав-
чав, що мета священства— надавати 
дітям Бога доступ до спокутної сили 
Ісуса Христа 3. Щоб прийняти спо-
кутну силу Христа в наше життя, нам 
треба вірити в Нього, покаятися в 
наших гріхах, укласти священні заві-
ти й дотримуватися їх через обряди і 
прийняти Святого Духа 4. Ці принци-
пи застосовують не лише один раз, 
скоріше вони працюють разом, під-
силюючи один одного і спираючись 
один на одного у тривалому процесі 
розвитку, щоб “прий[ти] до Христа, і 
вдосконал[ити]ся в Ньому” 5.

То, яка ж тут роль Ааронового 
священства? Як це допомагає нам 
отримати доступ до спокутної сили 
Христа? Я вірю, що відповідь лежить 
в ключах Ааронового священства—
ключах священнослужіння ангелів і 
підготовчої євангелії 6.

Президент Томас С. Монсон 
навчав нас, що молодим чоловікам 
слід зрозуміти, “що означає … бути 
носіями священства Бога. Їх слід 
скеровувати до духовного усвідом-
лення священності покликання, в яке 
їх висвячено” 2.

Сьогодні я молюся, щоб Святий 
Дух скеровував нас до кращого 

Дуглас Д. Холмс
Перший радник у генеральному  
президентстві Товариства молодих чоловіків

Брати, це привілей— бути з вами 
на цій історичній конференції. 
Коли я тільки почав служити 

президентом місії, я з нетерпінням 
чекав на зустріч з першою групою 
новоприбулих місіонерів. Кілька 
наших більш досвідчених місіоне-
рів готувалися до короткої зустрічі з 
ними. Я помітив, що вони розставили 
півколом дитячі стільці.

“Навіщо тут ці маленькі стільці?”— 
Запитав я.

Місіонери якось невпевнено від-
повіли: “Це для нових місіонерів”.

Я вважаю, що те, як ми дивимося 
на інших, великою мірою впливає на 
їх самосприйняття: ким вони є і ким 
можуть стати 1. Наші нові місіоне-
ри того дня сиділи на стільцях для 
дорослих.

Іноді я боюся, що ми, образно 
кажучи, даємо нашим молодим чоло-
вікам Ааронового священства дитячі 
стільці для сидіння, замість того, 
аби допомогти їм побачити, що Бог 
поклав на них священну довіру і дав 
їм важливу роботу.

Загальна сесія священства | 31 березня 2018 р.

Що має розуміти кожен 
носій Ааронового 
священства
Ваше висвячення в Ааронове священство є основним у допомозі 
дітям Бога прийняти спокутну силу Христа.
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Священнослужіння ангелів
Давайте почнемо із одного 

аспекту— священнослужіння ангелів. 
До того, як діти Бога можуть почати 
вірити в Ісуса Христа, їм слід пізнати 
Його і бути навченими Його єванге-
лії. Апостол Павло сказав:

“А як увірують у Того, що про 
Нього не чули? А як почують без 
проповідника?

І як будуть проповідувати, коли не 
будуть послані? …

Тож віра від слухання, а слухання 
через Слово Христове” 7.

З самого початку часів Бог “послав 
ангелів священнослужити дітям 
людським, обʼявити про пришестя 
Христа” 8. Ангели— це небесні істоти, 
які несуть послання від Бога 9. На івриті 
та грецькою корінь слова ангел— це 
“посланець” 10.

Майже так само, як ангели є упов-
новаженими посланцями, яких Бог 
посилає проголошувати Його слово 
і таким чином зміцнювати віру, ми, 
носії Ааронового священства, були 
висвячені “вчити, і запрошувати всіх 
прийти до Христа” 11. Проповідувати 
євангелію— це обов’язок священства. 
І сила, пов’язана з цим обов’язком, 

надається не лише пророкам чи 
навіть не лише місіонерам. Вона 
надається вам! 12

Тому як ми отримуємо цю силу? 
Як 12- літній диякон— чи будь- хто 
з нас— доносить віру в Христа до 
сердець дітей Бога? Ми починаємо з 
того, що зберігаємо Його слово, аби 
його сила перебувала в нас 13. Він 
пообіцяв, що якщо ми робимо це, у 
нас буде “сил[а] Бога для переконан-
ня людей” 14. Це може бути можли-
вість навчати на зборах кворуму або 
відвідати домівку члена Церкви. Це 
може бути щось менш формальне, 
наприклад, розмова з другом або чле-
ном сім’ї. У будь- яких з цих обставин, 
якщо ми підготувалися, ми можемо 
навчати євангелії так, як це роблять 
ангели: силою Святого Духа 15.

Недавно я чув, як Джейкоб, носій 
Ааронового священства з Папуа 
Нової Гвінеї, свідчив про силу Книги 
Мормона і те, як вона допомогла 
йому протистояти злу і йти за Духом. 
Його слова збільшили мою віру й віру 
інших людей. Моя віра також зросла, 
коли я почув, як носії Ааронового свя-
щенства навчають і свідчать на своїх 
зборах кворумів.

Молоді чоловіки, ви— уповноважені 
посланці. Своїми словами і діями ви 
можете викликати в серцях дітей Бога 
віру в Христа 16. Як сказав Президент 
Рассел М. Нельсон: “Ви будете для 
них як ангели- священнослужителі” 17.

Підготовча євангелія
Зростання віри в Христа завжди 

приводить до бажання змінитися 
або покаятися 18. Тому це логічно, 
що ключі служіння ангелів мають 
використовуватися разом з ключа-
ми підготовчої євангелії, “євангелі[ї] 
покаяння, і хрищення, і відпущення 
гріхів” 19.

Коли ви будете вивчати ваші обо-
в’язки в Аароновому священстві, ви 
побачите чітке доручення запрошува-
ти інших покаятися і покращитися 20. 
Це не означає, що нам треба стояти 
на розі вулиць і вигукувати: “Покайте-
ся!” Частіше це означає, що ми каємо-
ся, ми прощаємо і коли ми служимо 
іншим, ми пропонуємо надію і мир, 
які приносить покаяння, оскільки ми 
самі відчули його.

Я був з носіями Ааронового 
священства, коли вони відвідува-
ли інших членів свого кворуму. 
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Я бачив, як їх турбота пом’якшила 
серця і допомогла їхнім братам 
відчути любов Бога. Я чув, як один 
молодий чоловік приносив своїм 
одноліткам свідчення про силу 
покаяння. Коли він робив це, серця 
пом’якшилися, люди брали на себе 
зобов’язання, і відчувалася зцілюю-
ча сила Христа.

Президент Гордон Б. Хінклі 
навчав: “Одна справа— покаятися. 
Інша— досягти того, щоб наші гріхи 
було відпущено або прощено. Сила, 
якою це здійснюється, знаходиться в 
Аароновому священстві” 21. Обряди 
Ааронового священства— хрищення і 
причастя— засвідчують та завершують 
наше покаяння для відпущення гріхів 22. 
Президент Даллін Х. Оукс пояснив це 
так: “Нам заповідано покаятися у своїх 
гріхах, прийти до Господа зі скруше-
ним серцем і впокореним духом та 
прийняти причастя. … Коли ми понов-
люємо свої христильні завіти в такий 
спосіб, Господь поновлює очищуваль-
ну дію нашого хрищення” 23.

Брати, це священний привілей— 
виконувати обряди, які через спокутну 
силу Спасителя приносять відпущення 
гріхів покаянним серцям 24.

Недавно мені розказали про 
священика, якому важко висловлю-
ватися, і який вперше благословляв 

причастя. Коли він зробив це, 
сильний Дух зійшов на нього і на 
присутніх. Пізніше на тих зборах він 
приніс просте, але чітке свідчення 
про силу Бога, яку він відчув під час 
того обряду.

В Сіднеї, Австралія, чотири члени 
кворуму священиків охристили 
членів сім’ї Мбуелонго. Матір одного 
з цих священиків розповіла мені, як 
сильно цей досвід вплинув на її сина. 
Ці священики зрозуміли, що озна-
чає бути “уповноважени[ми] Ісусом 
Христом” 25.

Як ви знаєте, священики тепер 
можуть виконувати у храмі обряди 
хрищень для померлих. Мій 17- літній 
син недавно охристив мене за декого 
з наших предків. Ми обидва відчули 
глибоку вдячність за Ааронове свя-
щенство і за привілей діяти заради 
спасіння дітей Бога.

Молоді чоловіки, коли ви старан-
но виконуєте свої обов’язки у свя-
щенстві, ви з Богом берете участь у 
Його роботі— “здійснювати безсмер-
тя і вічне життя людини” 26. Подібний 
досвід підсилює ваше бажання і 
готує вас навчати покаянню і хри-
стити навернених в якості місіонерів. 
Він також готує вас до служіння в 
Мелхиседековому священстві, яке 
триватиме все життя.

Іван Христитель— наш взірець
Носії Ааронового священства, ми 

маємо привілей і обов’язок служити 
так, як це робив Іван Христитель. Іва-
на було послано як уповноваженого 
посланця приносити свідчення про 
Христа і запросити всіх покаятися 
й охриститися— тобто він застосо-
вував ключі Ааронового священ-
ства, про які ми говорили. Іван тоді 
проголосив: “Я хрищу вас водою на 
покаяння, але Той, Хто йде по мені, 
потужніший від мене … : Він христи-
тиме вас Святим Духом й огнем” 27.

Таким чином Ааронове священ-
ство з ключами священнослужіння 
ангелів та підготовчої євангелії готує 
шлях для дітей Бога, щоб отримати 
через Мелхиседекове священство дар 
Святого Духа, найбільший дар, який 
ми можемо отримати в цьому житті 28.

Яку глибоку відповідальність дав 
Бог носіям Ааронового священства!

Запрошення й обіцяння
Батьки і провідники священства, 

чи можете ви усвідомити важливість 
поради Президента Монсона, який 
радив нам допомагати молодим 
чоловікам розуміти, “що означає … 
бути носіями священства Бога”? 29 
Розуміння того, що таке Ааронове 
священство, і його звеличення підго-
тує їх бути вірними носіями Мелхи-
седекового священства, сповненими 
сили місіонерами і праведними 
чоловіками й батьками. Через їхнє 
служіння вони зрозуміють і відчують 
реальність сили священства, сили 
діяти в ім’я Христа заради спасіння 
усіх дітей Бога.

Молоді чоловіки, Бог має для вас 
роботу 30. Ваше висвячення в Аароно-
ве священство є основним у допомозі 
Його дітям прийняти спокутну силу 
Христа. Я обіцяю, що коли ви зро-
бите ці священні обов’язки основою 

Священики, які охристили родину Мбуелонго в Сіднеї, Австралія, зрозуміли, що означає 
бути “уповноваженими Ісусом Христом”.
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вашого життя, ви, як ніколи раніше, 
відчуєте силу Бога. Ви зрозуміє-
те вашу сутність, що ви син Бога, 
покликаний святим покликанням 
виконувати Його роботу. І, як Іван 
Христитель, ви допоможете готувати 
шлях для повернення Його Сина. 
Про ці істини я свідчу в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
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засобом, який допомагає нам зрозуміти 
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 22. Старійшина Д. Тодд Крістофферсон 
пояснив: “Хрищення водою є заключним, 
тобто вінцевим кроком у процесі 
покаяння. Зречення гріхів у поєднанні 
з нашим завітом слухатися завершує 
наше покаяння. В дійсності покаяння 
залишається незавершеним без цього 
завіту” (“Розвивати віру в Христа”, 
Ліягона, вер. 2012, сс. 14– 15). Див. також 
Д. Тодд Крістофферсон, “Небесний дар 
покаяння”, Ліягона, лист. 2011, сс. 38–41; 
Переклад Джозефа Сміта, Матвій 26:24  
(у Путівнику по Писаннях).

Обряд причастя дає нам “можливість 
кожного тижня поновлювати священні 
завіти, які дають нам можливість 
бути причасниками Спасителевої 
викупительної благодаті. Причастя так 
само духовно очищує нас, як хрищення 
і конфірмація” (“Розуміння наших завітів 
з Богом”, Ліягона, лип. 2012, с. 21). Див. 

також Dallin H. Oaks, “Always Have His 
Spirit”, Ensign, Nov. 1996, 59–61.

 23. Даллін Х. Оукс, “Ааронове священство і 
причастя”, Ліягона, січ. 1999, с. 44.

 24. Старійшина Девід А. Беднар пояснював: 
“Обряди спасіння і піднесення, які 
виконуються у відновленій Церкві 
Господа,—це щось набагато більше, 
ніж ритуали або символічні дії. Скоріше 
вони є дозволеними каналами, через 
які благословення й сили небес можуть 
вливатися в життя людини” (“Завжди 
утримуйте прощення ваших гріхів”, 
Ліягона, трав. 2016, с. 60).

 25. Учення і Завіти 20:73.
 26. Мойсей 1:39.
 27. Maтвій 3:11.
 28. Багато провідників Церкви називали 

Святий Дух найбільшим даром 
смертного життя.

Президент Даллін Х. Оукс сказав: 
“Постійний супровід Святого Духа 
є найдорогоціннішою власністю в 
цьому смертному житті” (“Ааронове 
священство і причастя”, Ліягона, січ. 
1999, с. 44).

Старійшина Брюс Р. Мак- Конкі навчав: 
“Говорячи з точки зору вічності, вічне 
життя— це найбільший з усіх дарів Бога. 
Але якщо дивитися лише на це життя, 
дар Святого Духа— це найбільший дар, 
яким може насолоджуватися смертна 
людина” (“What Is Meant by ‘The Holy 
Spirit’?” Instructor, Feb. 1965, 57).

Президент Уілфорд Вудрафф свідчив: 
“Отже, якщо з вами Святий Дух— і кожен 
зобов’язаний мати його,— я можу сказати 
вам, що не існує дару більшого за 
цей,— не існує більшого благословення, 
не існує більшого свідчення, даного 
будь- якій людині на землі. Вам можуть 
священнослужити ангели; ви можете 
бачити численні чудеса; ви можете 
бачити багато земних див; але я 
стверджую, що дар Святого Духа є 
найбільшим даром, який тільки можна 
дарувати людині” (Учення Президентів 
Церкви:  Уілфорд Вудрафф [2004], с. 49).

І старійшина Девід А. Беднар додав: 
“Заповіді Бога, які ми виконуємо, 
і натхненна порада церковних 
провідників, якої ми дотримуємося, 
головним чином спрямовують на 
одне—на отримання Святого Духа. По 
суті, усі євангельські вчення і заходи 
спрямовані на те, щоб прийти до Христа 
через отримання Святого Духа в нашому 
житті” (“Отримання Святого Духа”, 
Ліягона, лист. 2010, с. 97).

 29. Томас С. Монсон, general conference 
leadership meeting, Mar. 2011.

 30. Див. Мойсей 1:6.



54 ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ СВЯЩЕНСТВА | 31 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

священстві, як це буде пояснено 
пізніше.

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон 
і старійшина Рональд А. Разбанд, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
тепер більше розкажуть нам про ці 
важливі зміни.

Над цими змінами ми розміркову-
вали впродовж багатьох місяців. Ми 
відчули нагальну потребу удоско-
налити те, як ми турбуємося про 
наших членів Церкви і звітуємо про 
контакти з ними. Для поліпшення 
цієї роботи нам потрібно зміцнити 
наші кворуми священства, аби краще 
спрямовувати їх у служінні з любовʼю 
і підтримкою, які Господь пропонує 
Своїм святим.

На ці зміни надихнув Господь. 
Якщо ми здійснимо їх, то станемо 
навіть ще ефективнішими, ніж були 
раніше.

Ми залучені до роботи Всемогут-
нього Бога. Ісус є Христос! Ми— Його 
смиренні слуги! Нехай Бог благо-
словляє вас, брати, коли ми вивчаємо 
свій обовʼязок і виконуємо його, в 
імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Треба труд вершить”, Гімни, № 146.
 2. Учення і Завіти 1:20.
 3. Учення і Завіти 1:21.

кворумів Мелхиседекового священ-
ства, щоб виконувати Господню 
роботу ефективніше. У кожному 
приході первосвященики і старій-
шини тепер будуть обʼєднані в 
один кворум старійшин. Ця зміна 
значною мірою збільшить здат-
ність і спроможність чоловіків, які 
мають священство, служити іншим. 
Майбутніх старійшин будуть радо 
приймати в цьому кворумі і з ними 
будуть там товаришувати. У кож-
ному колі президентство колу буде 
й далі головувати над кворумом 
первосвящеників колу. Але склад 
того кворуму буде формуватися 
на основі нинішніх покликань у 

Президент Рассел М. Нельсон

Дякую, брате Холмс, за ваше 
важливе послання.

Дорогі брати, нам дуже  
не вистачає Президента Томаса С. 
Монсона і старійшини Роберта Д. 
Хейлза. Але “всім нам треба труд 
вершити далі” 1.

Я дуже вдячний за кожного чоло-
віка, який має святе священство. Ви— 
надія для нашого Викупителя, Який 
бажає, щоб “кожна людина могла 
говорити в ім’я Господа Бога, саме 
Спасителя світу” 2. Він бажає, щоб всі 
Його висвячені сини представляли 
Його, говорили від Його імені, діяли 
від Його імені і благословляли життя 
Божих дітей по всьому світу, аби 
“віра також могла збільшитися на 
[всій] землі” 3.

Дехто з вас служить там, де 
Церква існує вже упродовж кіль-
кох поколінь. Інші служать там, де 
Церква є порівняно молодою. Для 
одних ваші приходи є великими. Для 
інших ваші філії є малими, а їхні межі 
є великими. Якими б не були ваші 
індивідуальні обставини, кожний з 
вас є членом кворуму священства з 
божественним мандатом навчатися і 
навчати; любити і служити іншим.

Цього вечора ми оголошуємо 
про важливу реорганізацію наших 

Вступне слово
Ми оголошуємо про важливу реорганізацію наших кворумів 
Мелхиседекового священства, щоб виконувати Господню роботу 
ефективніше.
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цієї роботи нам потрібно зміцнити 
наші кворуми священства, аби краще 
спрямовувати їх у служінні з любовʼю 
і підтримкою, які Господь пропонує 
Своїм святим.

На ці зміни надихнув Господь. 
Якщо ми здійснимо їх, то станемо 
навіть ще ефективнішими, ніж були 
раніше” 3.

Під проводом Першого Прези-
дентства старійшина Рональд А. 
Разбанд та я додамо деякі деталі, 
які, на нашу думку, дадуть відповідь 
на ваші запитання, що можуть у вас 
виникнути.

Кворуми старійшин і первосвящеників
По- перше, нагадуємо, які зміни 

сталися для груп первосвящеників 
та кворумів старійшин у приходах? 
У приходах члени кворумів старій-
шин та груп первосвящеників тепер 
будуть об’єднані в один кворум 
Мелхисидекового священства з 
єдиним президентством кворуму. 
Цей кворум, чисельність членів 
якого і їхня єдність збільшаться, буде 

роботу ефективніше. У кожному 
приході первосвященики і старій-
шини тепер будуть обʼєднані в 
один кворум старійшин. … [і] склад 
кворуму [первосвящеників колу] буде 
формуватися на основі нинішніх 
покликань у священстві”.

Президент Нельсон додав:
“Над цими змінами ми розміркову-

вали впродовж багатьох місяців. Ми 
відчули нагальну потребу удоскона-
лити те, як ми турбуємося про наших 
членів Церкви. … Для поліпшення 

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Не так давно у цьому остан-
ньому розподілі, коли була 
організована Церква, Господь 

промовив у одкровенні: “І молит-
вою вашої віри ви маєте прийняти 
Мій закон, щоб ви могли знати, як 
управляти Моєю Церквою і робити 
все правильно переді Мною” 1. І з 
того часу цього принципу дотриму-
валися у Церкві, а Господь виконував 
це обіцяння. Принципи організації 
та служіння священства час від часу 
надавалися через одкровення, почи-
наючи з Пророка Джозефа Сміта, 
коли чини священства та квору-
ми були запроваджені у наші дні. 
Значні уточнення було дано через 
одкровення та впроваджено під час 
головування Президентів Бригама 
Янга, Джона Тейлора та Спенсера В. 
Кімбола, вони стосувалися Кворуму 
дванадцятьох, сімдесятників, перво-
священиків та інших чинів і кворумів 
як у Мелхиседековому священстві, 
так і в Аароновому 2. І зараз в істо-
ричній заяві, декілька хвилин тому, 
Президент Рассел М. Нельсон оголо-
сив про наступні важливі зміни.

Дозвольте дещо повторити з його 
заяви: “Цього вечора ми оголошуємо 
про важливу реорганізацію наших 
кворумів Мелхиседекового священ-
ства, щоб виконувати Господню 

Кворум старійшин
Наявність кворуму Мелхиседекового священства у приході об’єднує 
носіїв священства, щоб виконувати всі аспекти роботи зі спасіння.
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називатися “кворумом старійшин”. 
Групи первосвящеників припинять 
своє існування. Кворум старійшин 
складатиметься з усіх старійшин та 
майбутніх старійшин приходу, а 
також з первосвящеників, які не слу-
жать у даний момент у єпископаті, у 
президентстві колу, у вищій раді або 
діючими патріархами. Кворум пер-
восвящеників у колі буде складатися 
з тих первосвящеників, які служать 
у президентстві колу, єпископаті, у 
вищій раді або діючими патріархами.

Президентство кворуму старійшин
Як буде організовано президент-

ство кворуму старійшин? Прези-
дентство колу відкличе діючих 
провідників груп первосвящеників та 
президентства кворумів старійшин 
і покличе нових президентів та рад-
ників кворумів старійшин у кожному 
приході. Нове президентство кво-
руму старійшин може складатися зі 
старійшин і первосвящеників різного 
віку й досвіду, які служать разом в 
одному президентстві кворуму. Ста-
рійшина чи первосвященик можуть 
служити президентом кворуму або 

радником у президентстві. Це не 
означає, що лише первосвященики 
мають бути провідниками кворумів 
старійшин. Ми очікуємо, що старій-
шини і первосвященики будуть пра-
цювати разом у будь- якій комбінації 
у президентстві кворуму та у служін-
ні йому. Ці зміни у кворумах мають 
бути запроваджені настільки швидко, 
наскільки це зручно і можливо.

Чини священства у кворумі старійшин
Чи ці зміни у структурі квору-

му змінюють чин священства, який 
мають члени кворуму? Ні, ці дії не 
відміняють чини священства, в які 
було висвячено членів кворуму у 
минулому. Як ви знаєте, протягом 
життя чоловіка може бути висвяче-
но у різні чини священства, і він не 
губить або не втрачає право на будь- 
яке попереднє висвячення, коли він 
отримує нове. Хоча існують ситуації, 
коли носій священства може служити 
у більш ніж одному чині одночасно, 
наприклад, коли первосвященик слу-
жить патріархом або єпископом, але, 
зазвичай, він не виконує обов’язки у 
всіх своїх чинах священства водночас. 

Наприклад, єпископи та сімдесятники 
не служать активно у цих чинах, коли 
їх відкликано або зроблено почесни-
ми. Отже, незважаючи на будь- який 
інший чин або чини священства, які, 
можливо, має чоловік, коли він є чле-
ном кворуму старійшин, він служить, 
як старійшина.

Багато років тому президент Бойд 
К. Пекер зауважив, що “священ-
ство вище за будь- які його чини. … 
Священство— неподільне. Старійши-
на має стільки ж священства, скіль-
ки й апостол. (Див. УЗ 20:38). Коли 
чоловікові [надано священство], він 
отримує його все. Однак чини, які є у 
священстві,— це поділи повноважень 
та обов’язків… Інколи про деякий 
чин говорять, що він “вище ніж” або 
“нижче ніж” інший чин. Радше ніж 
бути “вищими” або “нижчими”, чини 
у Мелхиседековому священстві пред-
ставляють різні сфери служіння” 4. 
Брати, я щиро сподіваюся, що ми не 
будемо більше говорити, що один 
чин священства Мелхиседекового 
“вище” за інший.

Старійшини і надалі будуть 
висвячуватися у первосвященики, 
коли вони будуть покликатися до 
президентства колу, членами вищої 
ради або єпископату чи у будь- 
якому іншому випадку, який буде 
визначатися президентом колу через 
натхнення та обмірковування з 
молитвою. Коли час їхнього служіння 
у президентстві колу, вищій раді або 
єпископаті завершиться, первосвя-
щеники приєднаються до кворумів 
старійшин у своїх приходах.

Настанови для президента кворуму 
старійшин

Хто спрямовує роботу президен-
та кворуму старійшин? Президент 
колу головує над Мелхиседековим 
священством у своєму колі. Отже, 
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президент кворуму старійшин безпо-
середньо відповідає перед президен-
том колу, який навчає та спрямовує 
від імені президентства колу та через 
вищу раду. Єпископ, як головуючий 
первосвященик у приході, також 
регулярно зустрічається з прези-
дентом кворуму старійшин. Єпи-
скоп радиться з ним та дає належне 
спрямування відповідно до того, як 
краще служити та благословляти чле-
нів приходу, працюючи у гармонії з 
усіма організаціями приходу 5.

Мета цих змін
Які цілі змін у кворумах Мелхисе-

декового священства? Наявність кво-
руму Мелхиседекового священства у 
приході об’єднує носіїв священства, 
щоб виконувати всі аспекти робо-
ти зі спасіння, включаючи храмову 
та сімейно- історичну роботу, яка 
до цього координувалася групами 
первосвящеників. Це також дозволяє 
членам кворуму різного віку та різної 
підготовки отримувати користь зав-
дяки баченню та досвіду одне одно-
го й людей у різний період життя. Це 
також надає додаткову можливість 
для досвідчених носіїв священства 
наставляти інших, а саме майбутніх 
старійшин, нових членів кворуму, 
молодих дорослих та тих, хто повер-
нувся до активності у Церкві. Я не 
можу повністю висловити наскільки я 
радий, коли думаю про надзвичайно 
важливу роль, яку будуть відігравати 
кворуми старійшин у майбутньому. 
Мудрість, досвід, здібності та сила, 
які будуть у цих кворумах, служити-
муть ознакою нової ери і нових норм 
служіння священства по всій Церкві.

Двадцять років тому на генераль-
ній конференції я розповів історію, 
яку розказав старійшина Вон Дж. 
Фезерстоун, сімдесятник, і яку, я 
гадаю, варто тут повторити.

У 1918 році брат Джордж Гоутс 
був фермером, який вирощував 
у місті Легій, штат Юта, цукрові 
буряки. Того року зима прийшла 
рано, і більшість його буряків 
замерзли у ґрунті. Для Джорджа та 
його малого сина Френсіса зби-
рання врожаю було повільною і 
важкою справою. У той самий час 
вибухнула епідемія грипу. Жахлива 
хвороба позбавила життя Джор-
джевого сина, Чарльза, і трьох 
його малих дітей— двох маленьких 
дівчаток та хлопчика. Протягом 
всього шести днів засмучений 
Джордж Гоутс тричі їздив в Огден, 
штат Юта, аби привезти додому 
тіла для поховання. Наприкінці цих 
жахливих подій Джордж та Френсіс 
запрягли свій фургон і поїхали назад 
на бурякове поле.

“[На шляху] вони обминали 
фургон за фургоном, навантажені 
буряками, які сусіди- фермери везли 
на завод. Коли вони проїжджали повз 
них, кожен візник махав їм рукою 
та казав: “Привіт, дядьку Джордже”, 
“Дуже шкода, Джордже”, “Важкий 
час, Джордже”, “У тебе багато друзів, 
Джордже”.

На останньому фургоні був … 
веснянкуватий Джаспер Рольф. 
Він помахав, бадьоро вітаючи, і 
викрикнув: “Ці вже останні, дядьку 
Джордже”.

[Брат Гоутс] повернувся до Френ-
сіса і сказав: “Хотів би я, щоб це були 
наші буряки”.

Коли вони дісталися воріт ферми, 
Френсіс зістрибнув з великого черво-
ного фургону для буряків та відкрив 
ворота, щоб [його батько] заїхав на 
поле. [Джордж] потягнув за віжки 
та зупинив коней, … і подивився 
на поле. … На всьому полі не було 
жодного цукрового буряка. Тоді він 
зрозумів, що Джаспер Рольф мав на 

увазі, коли вигукнув: “Ці вже останні, 
дядьку Джордже!”

[Джордж] виліз з фургону, взяв 
жменю родючого коричневого 
ґрунту, який він так сильно любив, а 
потім …листя буряка і якусь мить він 
так дивився на ці символи його праці, 
неначе не вірив своїм очам.

Потім [він] сів на купу буряково-
го листя— цей чоловік, який привіз 
чотирьох своїх улюблених людей 
додому для поховання протягом 
всього шести днів, зробив труни, 
викопав могили і навіть допомагав 
з поховальним одягом— цей над-
звичайний чоловік, який ніколи не 
вагався, ніколи не відступав, не про-
являв нерішучості протягом цього 
болісного випробування— сів на 
купу бурякового листя і заплакав, як 
маленька дитина.

Потім він піднявся, витер свої очі, 
… подивився вгору на небо і сказав: 
“Дякую, Батьку, за старійшин у нашо-
му приході” 6.

Так, подякуймо Богові за чолові-
ків священства та за служіння, яке 
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вони нададуть, допомагаючи окре-
мим особам і сім’ям та установлю-
ючи Сіон.

Перше Президентство, Кворум 
Дванадцятьох Апостолів і Прези-
дентство сімдесятників розмірко-
вували над цими змінами протягом 
довгого часу. Після багатьох моли-
тов, уважного вивчення Писань 
стосовно організації кворумів 
священства та підтвердження, що 
це воля Господа, ми йдемо вперед 
з одностайністю у тому, що дійсно 
є ще одним кроком у подальшому 
розвитку Відновлення. Господній 
провід— очевидний, я радію цьому, 
коли свідчу про Нього, Його священ-
ство і ваші висвячення у цьому свя-
щенстві, в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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маленька філія в Росії, де носіїв 
Мелхиседекового священства можна 
було перерахувати на одній руці; 
новий і зростаючий приход в Афри-
ці, де і первосвященики, і старійши-
ни зустрічалися однією групою, бо 
загальна кількість носіїв Мелхисе-
декового священства була малою; і 
добре організовані приходи, де кіль-
кість старійшин була такою, що їхній 
кворум необхідно було розділити на 
два кворуми!

Куди б ми не приїздили, ми ста-
вали свідками того, що Господь іде 

Старійшина Рональд А. Разбанд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати у священстві, 
з великим смиренням я стою 
перед вами в такий історич-

ний момент, виконуючи доручення 
нашого дорогого пророка і Прези-
дента Рассела М. Нельсона. Як же я 
люблю і підтримую цю чудову Божу 
людину і наше нове Перше Прези-
дентство. Я додаю своє свідчення 
до свідчення старійшини Д. Тодда 
Крістофферсона та інших моїх Братів 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
про те, що зміни, оголошені цього 
вечора, є волею Бога.

Як заявив Президент Нельсон, це 
те питання, яке з молитвою обгово-
рювалося і розглядалося старшими 
Братами Церкви вже довгий час. 
Бажанням було дізнатися Господню 
волю і зміцнити кворуми Мелхисе-
декового священства. Натхнення 
було отримано, і цього вечора наш 
пророк повідомив волю Господа. 
“Бо не чинить нічого Господь Бог, не 
виявивши таємниці Своєї Своїм рабам 
пророкам” 1. Яке це благословення для 
нас мати живого пророка сьогодні!

Упродовж нашого життя ми з 
сестрою Разбанд їздили по світу, 
виконуючи різні церковні і професій-
ні доручення. Я бачив майже всі види 
конфігурації підрозділів у Церкві: 

“Ось армія чудова”
Яка це буде радість для всіх носіїв Мелхиседекового 
священства— мати благословення від можливості навчати, 
навчатися і служити пліч- о- пліч.
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попереду Своїх слуг, готуючи зазда-
легідь людей і шлях, аби всі Його діти 
могли бути благословенні в кожній 
їхній потребі. Хіба ж Він не пообі-
цяв, що Він “буде йти перед [н]ашим 
лицем” і “буд[е] праворуч і ліворуч 
від [н]ас і [Його] Дух буде у [н]аших 
серцях, а [Його] ангели—навколо  
[н]ас, щоб підтримувати [н]ас”? 2

Думаючи про всіх вас, я згадую 
гімн “Ось армія чудова”.

“Ось армія чудова
До поля битви йде,
І урочисто стяги
Попереду несе.
Сміливе, сильне військо
За командиром йде,
А пісня всіх єднає,
Відваги надає” 3.

Старійшина Крістофферсон уже 
відповів на кілька запитань, що неод-
мінно виникатимуть після оголошен-
ня про те, що групи первосвящеників 
і кворуми старійшин, на рівні прихо-
ду, обʼєднуються в єдину, могутню 
армію братів, які мають Мелхиседе-
кове священство.

Ці зміни допоможуть кворумам 
старійшин і Товариству допомоги 
узгоджувати їхню роботу. Вони 
також спростять координацію квору-
мів з єпископатом і радою приходу. 
І вони також дозволять єпископу 
делегувати більше обовʼязків кворуму 
старійшин і Товариству допомоги, 
що дасть єпископу та його радни-
кам зосередитися на їхніх основ-
них обовʼязках, а саме— головувати 
над молодими жінками і молодими 
чоловіками, носіями Ааронового 
священства.

Проведення змін в організації та 
функціонуванні Церкви не є чимось 
надзвичайним. У 1883 р. Господь 
сказав Президенту Джону Тейлору: 

“[Стосовно] управління та організації 
Моєї Церкви і священства … Я буду 
відкривати тобі, час від часу, через 
призначені Мною канали, усе, що 
буде необхідним для подальшого 
розвитку і удосконалення Моєї Цер-
кви, для установлення й руху вперед 
Мого царства” 4.

А тепер кілька слів до вас, мої 
брати первосвященики: знайте, ми 
вас любимо! Наш Небесний Батько 
любить вас! Ви складаєте значну 
частину чудової армії священства, і 
без ваших доброчесності, служіння, 
досвіду і праведності нам не вдасться 
рухати цю роботу вперед. Алма нав-
чав, що чоловіків покликають бути 
первосвящениками через їхню над-
звичайну віру й добрі справи, щоб 
вони навчали інших і служили їм 5. 
Тепер цей досвід потрібен, можливо, 
більше, ніж будь- коли раніше.

У багатьох приходах у нас можуть 
бути первосвященики, над якими 
буде головувати старійшина як пре-
зидент їхнього кворуму. У нас є при-
клади, коли старійшини головують 
над первосвящениками: старійшини, 
які нині служать президентами філій 
в деяких регіонах світу, де перво-
священики проживають в межах 
філії, і є філії, в яких організовано 

лише кворум старійшин і в яких є 
первосвященики.

Яка це буде радість для всіх носіїв 
Мелхиседекового священства— мати 
благословення від можливості нав-
чати, навчатися і служити пліч- о- пліч 
з усіма членами в їхньому приході. 
Де б ви не були і якими б не були 
ваші обставини, ми просимо, щоб 
ви з молитвою, з вірністю й радістю 
прийняли нові можливості вести й 
бути веденими і служити в єдності як 
когорта братів у священстві.

А тепер я торкнуся ще кількох 
питань, які, можливо, треба поясни-
ти, оскільки ми рухаємося вперед до 
запровадження волі Господа стосов-
но організації кворумів Його святого 
священства.

Як ці зміни торкнуться кворуму 
первосвящеників колу? Кворуми 
первосвящеників колу функціонува-
тимуть і далі. Президентства колів 
будуть і далі служити як прези-
дентство кворуму первосвящеників 
колу. Однак, як зазначив старійшина 
Крістофферсон, до членів кворуму 
первосвящеників колу тепер будуть 
входити первосвященики, які на 
даний момент служать у прези-
дентстві колу, членами єпископату 
приходів, членами вищої ради колу і 
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діючим патріархом. Діловоди і вико-
навчі секретарі приходу та колу не 
є членами кворуму первосвящеників 
колу. Коли хтось з тих, хто активно 
служить як первосвященик, патріарх, 
сімдесятник чи апостол, приїздить в 
якийсь приход і хоче відвідати збори 
священства, то йому потрібно йти на 
збори кворуму старійшин.

Коли братів у належний час звіль-
няють від цих покликань, то вони 
повертаються у свої домашні підроз-
діли як члени кворуму старійшин.

Яка роль кворуму первосвяще-
ників колу? Президентство колу 
зустрічається з членами кворуму пер-
восвящеників, щоб радитися разом, 
свідчити і проводити навчання. 
Збори в колі, як визначено в наших 
довідниках, будуть проводитися з 
урахуванням таких двох змін:

По- перше, у приходах і колах 
більше не будуть проводитися 
збори виконавчого комітету священ-
ства. Якщо у приході виникає якась 
особлива проблема, наприклад, 
якась делікатна сімейна справа або 
незвичайна ситуація, повʼязана з 
благополуччям, то її слід розглядати 
на розширених зборах єпископату. 
Інші менш делікатні питання можуть 
бути розглянуті на раді приходу. Те, 
що раніше було відомим як збори 
виконавчого комітету священства 
колу, тепер буде називатися “збора-
ми вищої ради”.

По- друге, щорічні збори всіх 
висвячених первосвящеників колу 
більше проводитися не будуть. 
Однак президентство колу буде й 
далі проводити щорічні збори квору-
му первосвящеників колу, як це було 
оголошено сьогодні.

Чи може у приході бути більше 
одного кворуму старійшин? Відповідь: 
так. Відповідно до Учення і Завітів, 
розділ 107, вірш 89, якщо у приході є 
дуже велика кількість активних носіїв 
Мелхиседекового священства, то про-
відники можуть організувати більше 
одного кворуму старійшин. У таких 
випадках у кожному кворумі має бути 
дотриманий необхідний баланс сто-
совно віку, досвіду, чину у священстві 
і чисельності.

Я свідчу: якщо ми будемо рухати-
ся вперед у цій натхненній реорга-
нізації кворумів у наших приходах і 
колах, то побачимо багато благосло-
вень. Дозвольте мені навести усього 
кілька прикладів.

Під керівництвом єпископа більше 
ресурсів священства може бути задіяно 
для роботи зі спасіння. Серед іншого, 
це може бути збирання Ізраїля через 
храмову і сімейно- історичну роботу; 
робота з сімʼями й окремими людьми, 
які потребують допомоги; і допомога 
місіонерам у приведенні душ до Ісуса 
Христа.

Оскільки попередні головуючі 
провідники будуть повертатися, щоб 

ділитися своїм досвідом з кворумом 
старійшин, це допомагатиме кворуму 
зміцнюватися.

У кворумі буде велике розмаїття 
дарів і здібностей.

Буде більше гнучкості і можливо-
стей задовольняти поточні й нагальні 
потреби, що є у приході та у кворумі, 
і у виконанні наших різних завдань у 
служінні.

Буде більше наставництва та 
одностайності, коли новий старій-
шина і досвідчений первосвященик 
ділитимуться досвідом, перебуваючи 
разом на зборах кворуму і під час 
виконання завдань.

У єпископів і президентів філій, 
сподіваємося, вивільниться час, щоб 
звеличувати їхні покликання— пасти 
своїх овець і служити тим, хто потре-
бує допомоги.

Ми розуміємо, що всі приходи і 
коли— різні. І хоч ми й усвідомлюємо 
ці відмінності, усе ж сподіваємося, 
що ви будете дотримуватися цих 
змін відразу ж після цієї генеральної 
конференції. Нам була дана наста-
нова від Божого пророка! Яке це 
величезне благословення і яка це 
величезна відповідальність. Давайте 
ж виконувати її з усією праведністю 
й старанністю!

Я нагадую вам, що повноваження 
священства приходить через руко-
покладання і висвячення, а реальна 
сила священства, сила діяти в імʼя 
Господа Ісуса Христа, може прийти 
тільки через праведне життя.

Господь проголосив Джозефу Смі-
ту, пророку Відновлення:

“Слухайте і знайте, Я потурбуюсь 
про ваші отари, поставлю старійшин 
і пошлю до них.

Ось, Я прискорю Мою роботу в 
належний час” 6.

Справді, це і є той час, коли 
Господь прискорює Свою роботу.
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Скористаймося ж цією нагодою 
поміркувати над своїм життям і 
поліпшити його відповідно до Його 
волі настільки, щоб нам заслужити 
ті численні благословення, які Він 
пообіцяв вірним і відданим.

Брати, дякую вам за все, що ви 
робите, аби бути частиною цієї 
важливої роботи. Рухаймося ж  
вперед у цій великій і почесній 
справі.

“Коли війна скінчиться,
Настане час збирать
Всіх вірних і надійних
З Царем бенкетувать;
Щоб вічно славить спокій
І Господа Царя,
Нехай спів урочистий
Полине у серця:

Наш Ісус, наш Господь
Всіх кличе за Собою,
І єднає святих
Цей прапор перемог.
З Господом ми усе зможемо— 
Благословить нас Бог!” 7

Сьогодні ми всі стоїмо як  
свідки того, що Господь відкриває 
Свою волю через Свого пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона. 
Я свідчу, що він є Божим пророком 
тут, на землі. Я свідчу про Господа 
Ісуса Христа, Який є нашим вели-
ким Викупителем і Спасителем. Це 
Його робота; це Його воля, про  
яку я урочисто свідчу в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
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підтвердження від Духа, що Пре-
зидент Нельсон покликаний Богом 
вести істинну Церкву Господа.

Я також свідчу, що Господь покли-
кав старійшину Герріта В. Гонга і 
старійшину Уліссеса Соареса служи-
ти членами Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів. Я люблю і підтримую 
їх. Своїм священнослужінням вони 

Президент Генрі Б. Айрінг
Другий радник у Першому Президентстві

Мої улюблені брати, я вдячний 
за привілей звертатися до вас 
під час цієї історичної гене-

ральної конференції. Ми підтримали 
Президента Рассела М. Нельсона 
в якості 17- го Президента Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Коли я мав благословення працю-
вати з ним кожного дня, то відчував 

Натхненне 
священнослужіння
Ми отримуємо Святого Духа найбільшою мірою, коли 
зосереджуємося на служінні іншим. Саме тому ми маємо обов’язок 
священства служити Спасителю.
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благословлятимуть життя по всьому 
світу і протягом поколінь.

Ця конференція є історичною ще 
з однієї причини. Президент Нельсон 
оголосив про натхненний крок упе-
ред в організованому плані Господа 
для Своєї Церкви. Цей план включає 
в себе нову структуру для кворумів 
священства в приходах і колах, щоб 
ми могли краще виконувати свої обо-
в’язки у священстві. Усі ці обов’язки 
стосуються нашої турботи як носіїв 
священства про дітей нашого Батька.

Господній план для Його святих 
забезпечити їх люблячою опікою з 
роками набув багато форм. У перші 
дні існування міста Наву пророку 
Джозефу Сміту потрібен був орга-
нізований спосіб піклування про 
велику кількість здебільшого збід-
нілих навернених, які прибували в 
місто. Серед них були четверо з моїх 
прадідусів і прабабусь—Айрінгів, 
Бенніонів, Ромні та Смітів. Пророк 
організував піклування про цих  
святих за географічною складовою.  
В Іллінойсі ці поділи міста назива-
лись “приходами”.

Коли святі перетинали рівнини, 
аби вони могли піклуватися одне про 
одного, їх організували в “загони”. 
Один з моїх прадідусів по батькові 
повертався зі своєї місії з місця, яке 
зараз має назву Оклахома, і доро-
гою зустрів один із загонів. Через 

хворобу він був настільки слабкий, 
що разом із напарником просто 
лежав у маленькому фургоні.

Керівник загону послав двох  
молодих жінок допомогти тим, хто 
був у занедбаному фургоні. Одна з 
них, молода сестра, яку було навер-
нено у Швейцарії, подивилася на 
одного з місіонерів і сповнилася 
співчуттям. Той загін святих вря-
тував його. Він достатньо видужав, 
щоб пішки подолати решту шляху 
до Долини Солоного озера разом зі 
своєю рятівницею. Вони покохали 
одне одного і одружилися. Це був 
мій прадідусь Генрі Айрінг, а вона 
була моєю прабабусею—Марією 
Боммелі Айрінг.

Багато років потому, коли люди 
висловлювались про те, як важко 
було перетинати континент, вона 
сказала: “О, ні, це було не важко. 
Дорогою ми весь час говорили про 
те, яке це чудо, що ми обоє знайш-
ли істинну євангелію Ісуса Христа. 
То був найщасливіший час, який я 
пам’ятаю”.

З того часу Господь вдавався до 
різних способів, щоб допомогти 
своїм святим піклуватися одне про 
одного. Зараз Він благословив нас 
сильними й об’єднаними кворумами 
на рівні приходів і колів—кворума-
ми, які узгоджено працюють з усіма 
організаціями приходу.

І муніципальним приходам, і заго-
нам, і зміцненим кворумам потрібно 
було принаймні дві речі, щоб бути 
успішними щодо наміру Господа 
допомогти Своїм святим піклуватися 
одне про одного так, як піклується 
про них Він. Вони досягають успі-
ху, коли відчуття любові Христа 
одне до одного у святих перевищує 
власний егоїзм. У Писаннях її нази-
вають милосердям, чистою любов’ю 
Христа (див. Мороній 7:47). І вони 
досягають успіху, коли Святий Дух 
дає знати тому, хто піклується, що, на 
думку Господа, буде найкращим для 
людини, якій він чи вона намагається 
допомогти.

Протягом останніх тижнів, час від 
часу, я був свідком того, як члени Цер-
кви діяли, ніби якимось чином вони 
передчували те, що збирався зробити 
Господь, про що було оголошено 
тут сьогодні. Дозвольте мені навести 
лише два приклади. Один з них—це 
простий виступ під час причасних 
зборів 14- річного вчителя в Аароно-
вому священстві, який розуміє, що 
можуть зробити носії священства у 
своєму служінні Господу. Другий—
носій Мелхиседекового священства, 
який любить Христа, отримав натх-
нення послужити одній сім’ї.

Перш за все, дозвольте мені 
повторити слова молодого чоловіка, 
який виступав на причасних збо-
рах приходу. Я був там. Спробуйте 
згадати, якими ви були в 14 років, і 
дослухайтеся до його слів, які містять 
більше, ніж те, що міг знати звичай-
ний молодий чоловік:

“З тих пір, як мені виповнилося 14 
років, мені дуже подобається бути 
членом кворуму вчителів у нашому 
приході. Учитель все ще має усі обо-
в’язки диякона, плюс деякі нові.

Оскільки дехто з нас є вчителями, 
дехто буде ними одного дня, а кожен 
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в Церкві благословенний завдяки свя-
щенству, для всіх нас важливо знати 
більше про обов’язки вчителя.

По- перше, в Ученні і Завітах 20:53 
сказано: “Обовʼязок учителя—завжди 
пильнувати Церкву, бути з ними і 
укріпляти їх”.

Далі в Ученні і Завітах 20:54–55 
сказано:

“І дивитися, щоб не було ні 
беззаконня в Церкві, ні бездушно-
сті між ними, ні брехні, наклепів, ні 
лихослівʼя;

І дивитися, щоб Церква часто зби-
ралася разом і також дивитися, щоб 
усі члени Церкви виконували свій 
обовʼязок”.

Молодий чоловік продовжив:
“Господь каже нам, що ми маємо 

обов’язок не тільки піклуватися про 
Церкву, але й піклуватися про людей в 
Церкві так, як робив би це Христос, бо 
це Його Церква. Якщо ми намагаємося 
виконувати заповіді, бути добрими 
одне до одного, бути чесними, бути 
хорошими друзями і насолоджуватися 
спілкуванням одне з одним, тоді ми 
зможемо отримати Духа і знати, що 
Небесний Батько хоче, аби ми зроби-
ли. Якщо цього немає—ми не зможемо 
виконати своє покликання”.

Він продовжив і сказав:
“Коли вчитель вирішує показати 

належний приклад, ставши хорошим 
домашнім учителем, вітаючи членів 
Церкви в приході, готуючи причастя, 
допомагаючи вдома, і виконуючи 
роль миротворця, він вибирає шану-
вати своє священство і виконувати 
своє покликання.

Бути хорошим учителем означає 
бути відповідальним не тільки в 
приході або під час церковних захо-
дів. Апостол Павло навчав: “Будь 
зразком для вірних у слові, у житті,  
у любові, у дусі, у вірі, у чистості!” 
(1 Тимофію 4:12)”.

Тоді молодий чоловік сказав:
“Незалежно від того, де ми є, або 

що ми робимо, ми можемо бути 
хорошим прикладом праведності в 
усі часи і в усіх місцях.

Ми з татом—домашні вчителі в 
сім’ї Браунів 1. Щоразу, коли ми від-
відуємо їх, мені дуже приємно бути 
у них і дізнаватися більше про них. 
Мені дійсно подобається в Брау-
нах те, що коли б ми не відвідали 
їх, всі вони хочуть послухати нас, і 
завжди діляться з нами хорошими 
історіями.

Коли ми добре знаємо людей в 
приході завдяки домашньому вчи-
телюванню, то легше виконувати 
наступний обов’язок учителя—вітати 
членів Церкви в приході. Якщо ми 
допомагаємо людям відчувати, що в 
приході їм раді і вони потрібні, це 
допомагає всім членам Церкви при-
ходу відчувати, що їх люблять і вони 
готові приймати причастя.

Привітавши членів Церкви, які 
приходять у приход, учителі кожної 
неділі допомагають готувати прича-
стя. Мені дуже подобається розно-
сити і готувати причастя у цьому 
приході, бо всі дуже благоговійні.  
Я завжди відчуваю Духа, коли готую 
і розношу причастя. Для мене є 
справжнім благословенням те, що я 
можу робити це кожної неділі.

Деякі види служіння, як- от роз-
несення причастя, є тим, що люди 
бачать, і вони дякують нам за це. 
Інше ж служіння, як- от підготовка 
причастя, зазвичай проходить непо-
мітним для людей. Не важливо, чи 
бачать люди, як ми служимо; що 
важливо, так це те, що Господь знає, 
що ми служили Йому.

Як учителі ми маємо завжди нама-
гатися зміцнювати Церкву, наших 
друзів і нашу сім’ю, виконуючи 
наші обов’язки священства. Це не 

завжди легко, але Господь не дає нам 
заповідей “без того, щоб не приго-
тувати шлях для [нас], аби [ми] могли 
виконати те, що Він наказав [нам]” 
(1 Нефій 3:7).

Під час завершення виступу того 
молодого чоловіка я продовжував 
дивуватися його зрілості й мудрості. 
Він підсумував такими словами: “Я 
знаю, що ми станемо кращими людь-
ми, якщо виберемо наслідувати [Ісуса 
Христа]”.

Інша історія стосовно служіння у 
священстві прозвучала місяць тому 
на причасних зборах одного з прихо-
дів. Я теж був присутній там. У цьому 
випадку, під час свого виступу літній 
носій Мелхиседекового священства 
не знав, що описує саме те, чого 
Господь бажає від зміцнених квору-
мів священства. Ось суть його історії:

Йому і його напарнику в домаш-
ньому вчителюванні призначили 
служити семи сім’ям. Майже всі вони 
не хотіли, щоб їх відвідували. Коли 
домашні вчителі приходили до них 
додому, вони не відчиняли їм двері. 
Коли вони телефонували їм, ті не 
відповідали. Коли вони залишали 
їм повідомлення, то не отримували 
відповіді. Цей літній напарник зреш-
тою вирішив просто писати їм листи. 
Сподіваючись отримати відповідь, 
він навіть почав використовувати 
яскраві жовті конверти.

Однією з цих семи сімей була 
малоактивна неодружена сестра, яка 
емігрувала з Європи. У неї було двоє 
маленьких дітей.

Після багатьох спроб зв’язатися з 
нею він отримав текстове повідом-
лення. Вона у різкій формі написала 
йому, що надто зайнята, щоб зустрі-
чатися з домашніми вчителями. Вона 
працювала на двох роботах та ще 
й служила в армії. Вона працювала 
офіцером поліції, і це була її основна 
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робота. Її метою було стати детек-
тивом, а потім повернутися у свою 
рідну країну і продовжити працюва-
ти там.

Цей домашній учитель ніколи не 
міг потрапити в її дім. Він періодично 
писав їй. Кожного місяця він надси-
лав їй рукописного листа, доповню-
ючи його святковими листівками для 
кожної дитини.

Відповіді він не отримував. Але 
вона знала, ким були її домашні 
вчителі, як зв’язатися з ними, і що 
вони не покинуть свого служіння у 
священстві.

Тоді, одного дня, він отримав від 
неї термінове повідомлення. Вона 
відчайдушно потребувала допомоги. 
Вона не знала свого єпископа, але 
знала своїх домашніх учителів.

За кілька днів вона мала на місяць 
залишити штат, щоб пройти військо-
ву перепідготовку. Вона не могла 
забрати з собою своїх дітей. Її матір, 
яка збиралася приглянути за її діть-
ми, щойно улетіла до Європи, щоб 
подбати про свого чоловіка, якого 
госпіталізували.

У цієї малоактивної неодруженої 
сестри було достатньо грошей, щоб 
купити один квиток до Європи для 
своєї найменшої дитини, але не для 
свого 12- річного сина, Еріка 2. Вона 
спитала свого домашнього вчителя, 
чи міг би він знайти хорошу сім’ю 
святих, які б узяли Еріка до себе на 
наступні 30 днів!

Домашній учитель відповів їй, що 
зробить усе можливе. Після цього 
він звернувся до своїх провідників 
священства. Єпископ, який був голо-
вуючим первосвящеником, дав йому 
дозвіл звернутися до членів ради 
приходу, у тому числі й до президен-
та Товариства допомоги.

Президент Товариства допомоги 
швидко знайшла чотири хороші сім’ї 
святих, де були діти Ерікового віку, 
які могли б узяти його до себе додо-
му на один тиждень кожна. Протягом 
наступного місяця ці сім’ї годували 
Еріка, знайшли для нього місце у 
своїх вже переповнених квартирах 
або маленьких будиночках, брали 
його на попередньо сплановані 
літні сімейні заходи, водили його до 
Церкви, залучали у своїх домашніх 
сімейних вечорах тощо.

Сім’ї, в яких були хлопці Ерікового 
віку, залучали його до зборів та захо-
дів свого кворуму дияконів. Протягом 
цього 30- денного періоду Ерік впер-
ше в житті відвідував Церкву кожної 
неділі.

Коли його мама повернулася 
додому з військової підготовки, Ерік 
продовжував відвідувати Церкву, 
зазвичай, з однією з цих чотирьох 
сімей- волонтерів святих або іншими 
святими, які потоваришували з ним, у 
тому числі і з візитними вчительками 
його матері. З часом його було висвя-
чено в диякони і він почав розносити 
причастя.

А тепер давайте зазирнемо в 
майбутнє Еріка. Ми не здивуємося, 
якщо він стане провідником в Церкві 
в країні його матері, коли його сім’я 
повернеться туди, і все завдяки свя-
тим, які працювали разом в єдності, 
під керівництвом єпископа, щоб 
послужити, відчуваючи милосердя у 
своїх серцях, і з силою Святого Духа.

Ми знаємо, що милосердя необ-
хідне нам, щоб спастися у Божому 
царстві. Мороній писав: “І якщо ви 
не матимете милосердя, ви ніяк не 
зможете бути спасенними в царстві 
Бога” (Мороній 10:21; див. також 
Етер 12:34).

Ми також знаємо, що милосер-
дя—це дар, який ми отримуємо після 
всього, що можемо зробити. Ми 
повинні “мол[ити]ся Батькові з усією 
енергією [н]ашого серця, щоб [н]ас 
було сповнено цією любов’ю, яку Він 
дарував усім, хто є істинними послі-
довниками Його Сина, Ісуса Христа” 
(Мороній 7:48).

Мені здається, що ми отримуємо 
Святого Духа найбільшою мірою, 
коли зосереджуємося на служінні 
іншим. Саме тому ми маємо обо-
в’язок священства служити Спаси-
телю. Коли ми служимо іншим, то 
менше думаємо про себе, а Святий 
Дух може швидко відвідувати нас і 
допомагати нам у нашому життєвому 
завданні, отримати дар милосердя.

Я свідчу, що Господь вже зробив 
великий крок уперед у Своєму плані 
щодо нас, аби ми мали ще більше 
натхнення і виявляли ще більше 
милосердя у нашому священнослу-
жінні у священстві. Я вдячний за Його 
любов, якою Він так щедро ділиться 
з нами. Я свідчу про це у священне 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Ім’я було змінено.
 2. Ім’я було змінено.
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щоб управляти владою священства 
під час додаткових завдань, які були 
отримані в той час, як, наприклад,—
хрищення за померлих.

Мелхиседекове священство—це 
не статус і не титул. Це божественна 
влада, використання якої довірене 
на благо Божої роботи заради Його 
дітей. Нам слід завжди пам’ятати, що 
чоловіки, які мають священство, не є 
самим “священством”. Невірно каза-
ти: “священство і жінки”. Ми повинні 
казати: “носії священства і жінки”.

II. Священнослужіння
А тепер давайте поміркуємо, чого 

Господь Ісус Христос очікує від тих, 
хто має Його священство—як ми має-
мо приводити душі до Нього?

Президент Джозеф Ф. Сміт навчав: 
“Справедливо сказано, що Церква 
має досконалу організацію. Єди-
на проблема полягає в тому, що ці 
організації не до кінця розуміють 
покладені на них обов’язки. Почавши 
глибше розуміти покладені на них 
вимоги, вони вірніше виконуватимуть 
свої обов’язки, і Господня робота в 
світі буде завдяки цьому сильнішою, 
могутнішою й впливовішою” 1.

Президент Сміт також застерігав:

чином, коли апостоли дарували 
Мелхиседекове священство Джозе-
фу та Оліверу, вони також дали їм 
ключі, щоб керувати його викори-
станням (див. УЗ 27:12–13). Але не 
всі ключі священства були даровані 
в той час. Всі ключі і знання, необ-
хідні для цього “розподілу повноти 
часів” (УЗ 128:18), даються “рядок за 
рядком” (вірш 21). Додаткові ключі 
були отримані в Кертлендському 
храмі сім років потому (див. УЗ 
110:11–16). Ці ключі були надані, 

Президент Даллін Х. Оукс
Перший радник у Першому Президентстві

Мої улюблені брати, ми чули 
оголошення- одкровення від 
Президента Рассела М. Нель-

сона. Ми чули важливі пояснення ста-
рійшин Крістофферсона і Разбанда та 
президента Айрінга. Все, що ще буде 
сказано, в тому числі й Президентом 
Нельсоном, конкретизує, що ви, про-
відники і носії священства Господа, 
зараз робитимете в своїх обов’язках. 
Щоб допомогти у цьому, я розгляну 
деякі фундаментальні принципи сто-
совно священства, яке ви маєте.

I. Священство
Мелхиседекове священство—це 

божественна влада, яку Бог деле-
гував, щоб виконати Свою роботу 
“здійснювати безсмертя і вічне життя 
людини” (Мойсей 1:39). У 1829 році 
воно було дароване Джозефу Сміту 
та Оліверу Каудері апостолами 
Спасителя: Петром, Яковом та Іваном 
(див. УЗ 27:12). Воно є настільки 
священним і могутнім, що нам не 
вистачить слів описати це.

Ключі священства—це повно-
важення, щоб скеровувати вико-
ристання влади священства. Таким 

Повноваження 
священства
Звеличування святого священства, яке ви маєте, є життєво 
важливим для роботи Господа у ваших сім’ях і у ваших церковних 
покликаннях. 
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“Надані Богом титули честі … 
пов’язані з кількома чинами і порядком 
святого священства. Їх не можна засто-
совувати чи розглядати як установлені 
людиною; вони не є прикрасою або 
знаком владарювання. Натомість вони 
свідчать про призначення на смиренну 
роботу на того Господаря, служіння 
Якому ми сповідуємо. …

… Ми працюємо заради спасіння 
душ, і нам слід ставитися до цього як 
до найважливішого свого обов’язку. 
Отже, нам слід бути готовими, якщо 
знадобиться, пожертвувати всім зара-
ди Божої любові, спасіння людей і 
тріумфу царства Божого на землі” 2.

III. Чини священства
У Господній Церкві чини Мелхи-

седекового священства мають різні 
функції. В Ученні і Завітах перво-
священиків названо “постійними 
президентами, або служителями над 
різними колами, розсіяними пов-
сюди” (УЗ 124:134). Старійшин там 
названо “постійними священнослу-
жителями [Господньої] Церкви” (УЗ 
124:137). Ось інші вчення щодо цих 
окремих функцій.

Первосвященик виконує обов’язки 
і служить у духовних справах (див. УЗ 
107:10, 12). Також, як навчав Прези-
дент Джозеф Ф. Сміт: “Оскільки його 
було висвячено у первосвященики, 
[він] має відчувати себе зобов’язаним 
… подавати гідний наслідування 
приклад літнім і молодим, й займати 

позицію вчителя праведності, не 
лише на словах, а зокрема, прикла-
дом, ділячись з молоддю досвідом літ-
ньої людини і, таким чином, стаючи 
силою у громаді, в якій він живе” 3.

Старійшина Брюс Р. Мак- Конкі, з 
Кворуму Дванадцятьох, так навчав 
про обов’язки старійшини: “Старійши-
на—це служитель Господа Ісуса Хри-
ста. … Він уповноважений служити 
від імені його Господаря і представля-
ти Його … в служінні своїм ближнім. 
Він є представником Господа” 4.

Старійшина Мак- Конкі не під-
тримував думку, що хтось “лише 
старійшина”. “Кожен старійшина в 
Церкві має ту саму міру священства, 
що і Президент Церкви … ,—сказав 
він.—Хто такий старійшина? Він є 
пастирем, пастирем, який служить у 
кошарі Доброго Пастиря” 5.

У цій важливій функції— служити 
в кошарі Доброго Пастиря— не існує 
різниці між чинами первосвященика і 
старійшини в Мелхиседековому свя-
щенстві. У величному 107- му розділі 
Учення і Завітів Господь проголошує: 
“Первосвященики за чином Мелхи-
седекового священства мають право 
служити у своєму власному покли-
канні під керівництвом президент-
ства, виконуючи духовні справи, а 
також у чині старійшини [чи чинах в 
Аароновому священстві]” (УЗ 107:10; 
див. також вірш 12).

Найважливішим принципом для 
всіх носіїв священства є принцип, 

викладений пророком Яковом з 
Книги Мормона. Коли його самого 
та його брата Йосипа посвятили 
у священики і вчителі народу, він 
проголосив: “І ми звеличували нашу 
службу Господові, взявши на себе 
відповідальність відповідати за гріхи 
людей на свої власні голови, якщо ми 
не навчимо їх слова Божого з усією 
старанністю” (Кн. Якова 1:19).

Брати, наші обов’язки, як носі-
їв священства, є дуже важливими. 
Інші організації можуть задоволь-
нятися мирськими нормами роботи 
щодо проголошення своїх послань 
і виконання інших своїх функцій. 
Але ми, хто має священство Бога, 
маємо божественну владу, яка керує 
навіть входженням до целестіального 
царства Бога. Ми маємо мету і від-
повідальність, які Господь визначив 
у даному через одкровення вступі 
до книги Учення і Завіти. Ми маємо 
проголошувати світові:

“Щоб кожна людина могла 
говорити в імʼя Господа Бога, саме 
Спасителя світу;

Щоб віра також могла збільшитися 
на землі;

Щоб Мій вічний завіт міг бути 
встановленим;

Щоб повноту Моєї євангелії могло 
бути проголошено слабкими й про-
стими до кінців землі, і перед царями 
та правителями” (УЗ 1:20–23).

Щоб виконати цей божествен-
ний наказ, ми повинні бути вірними 
у “звеличуванні” наших покликань 
і обов’язків у священстві (див. УЗ 
84:33). Президент Гарольд Б. Лі 
пояснив, що означає звеличувати свя-
щенство: “Коли чоловік стає носієм 
священства, він стає розпорядником 
Господа. Він має розцінювати своє 
покликання, як виконання Господ-
нього доручення. Це те, що означає 
звеличувати священство” 6.
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Отже, брати, якби Сам Господь 
попросив вас допомогти одному з 
Його синів або одній з Його дочок—
що Він і робить через Своїх слуг—чи 
зробили б ви це? І якби ви зроби-
ли це, чи діяли б ви, виконуючи 
“Господнє доручення”, в якості Його 
представників, покладаючись на 
обіцяну Ним допомогу?

Президент Лі ще так навчав про 
звеличування священства: “Якщо 
ви тримаєте над чимось лупу, вона 
робить цю річ більшою на вигляд, 
ніж якби ви дивилися на неї лише 
своїми очима; так діє збільшувальне 
скло. Тож, … якщо хтось звеличує 
своє священство—тобто, робить 
його більшим за те, яким вони його 
спочатку вважали, а ще важливіше, 
яким його вважали інші—то це шлях, 
як ви звеличуєте своє священство” 7.

Я наведу приклад носія священ-
ства, який звеличує свій обов’язок у 
священстві. Я почув цю історію від 
старійшини Джеффрі Д. Ерексона, з 
яким я спілкувався під час конферен-
ції колу в Айдахо. Будучи одруженим 
старійшиною, який був украй бідним 
і відчував, що не зможе закінчити 
останній рік навчання в університеті, 

Джеффрі вирішив залишити навчання 
і прийняти спокусливу пропозицію 
щодо роботи. Кілька днів потому 
до нього додому завітав його пре-
зидент кворуму. “Чи розумієш ти 
важливість ключів священства, які я 
маю?”—запитав президент кворуму 
старійшин. Коли Джеффрі відповів 
ствердно, президент сказав йому, що 
почувши про його намір залишити 
університет, Господь мучив його 
безсонними ночами, щоб він пере-
дав Джеффрі наступне послання: “Як 
твій президент кворуму старійшин, я 
раджу тобі не залишати університет. 
Це тобі послання від Господа”. Джеф-
фрі продовжив навчатися. Багато 
років потому я зустрів його, коли він 
був успішним бізнесменом, і чув, як 
він розповідав аудиторії про носіїв 
священства: “Та [порада] повністю 
змінила моє життя”.

Носій священства звеличив своє 
священство й покликання і це “повні-
стю змінило” життя іншої дитини Бога.

IV.Священство в сім’ї
До цього моменту я говорив про 

функції священства в Церкві. А тепер 
я говоритиму про священство в сім’ї. 

Я почну з ключів. Той принцип, що 
владу священства можна використо-
вувати лише під керівництвом того, 
хто тримає ключі від певної функції, 
є фундаментальним у Церкві, але 
не стосується використання влади 
священства в сім’ї 8. Батько, який має 
священство, головує у своїй сім’ї вла-
дою священства, яке він має. Йому 
не потрібні скерування чи схвалення 
щодо ключів священства, аби дати 
пораду членам своєї сім’ї, провести 
сімейні збори, дати благословення 
священства своїй дружині й дітям, 
або дати благословення на зцілення 
членам сім’ї або іншим.

Якщо батьки звеличуватимуть 
своє священство у власній сім’ї, це 
сприятиме виконанню місії Церкви 
такою ж мірою, як і виконання всьо-
го іншого, що вони можуть робити. 
Батьки, які мають Мелхиседекове 
священство, повинні виконувати 
заповіді, щоб мати силу священства, 
аби давати благословення членам 
своєї сім’ї. Батьки також мають роз-
вивати любов у сімейних стосунках, 
щоб члени сім’ї хотіли звертатися 
до своїх батьків по благословення. 
Батькам слід заохочувати членів сім’ї 
частіше отримувати благословення 
священства.

Батьки, дійте як “рівноправні 
партнери” своїх дружин, як навчає 
“Сім’я: Проголошення світові” 9. І, 
батьки, коли ви матимете привілей 
застосовувати владу і вплив свого 
повноваження священства, робіть це 
“через переконання, довготерпіння, 
мʼякість, і лагідність, і любов нели-
цемірну” (УЗ 121:41). Цей високий 
стандарт використання повноважен-
ня священства є найважливішим в 
сімʼї. Президент Гарольд Б. Лі дав 
це обіцяння відразу ж після того, як 
став Президентом Церкви: “Ніколи 
влада священства, якою ви наділені, 
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живій Церкві з Його владою і силою. 
Відновлення священства Бога, вклю-
чаючи ключі священства, відкриває 
для гідних святих останніх днів най-
величніші з усіх духовних благосло-
вень. Ми бачимо, як ці благословення 
поширюються на жінок, чоловіків та 
дітей по всьому світу.

Ми бачимо відданих жінок, які 
розуміють силу, притаманну їхнім 
покликанням, їхньому ендаументу 
та іншим храмовим обрядам. Ці 
жінки знають, як прикликати сили 
небес для захисту і зміцнення своїх 
чоловіків, дітей та інших, кого вони 
люблять. Вони— духовно сильні 
жінки, які безстрашно спрямовують, 
навчають та служать у своїх покли-
каннях з силою і владою від Бога! 1. 
Який я вдячний за них!

Таким же чином ми бачимо 
вірних чоловіків, які живуть гідно 
своїх привілеїв, які вони мають як 
носії священства. Вони спрямову-
ють і служать, жертвуючи з любо-
в’ю, добротою і терпінням, як це б 
робив Господь. Вони благословля-
ють, спрямовують, захищають та 
зміцнюють інших людей силою свя-
щенства, яка у них є. Вони роблять 

Президент Рассел М. Нельсон

Мої улюблені брати, дякую вам 
за вашу відданість Господу 
та Його священній робо-

ті. Я дійсно радий бути тут з вами. 
Як нове Перше Президентство ми 
дякуємо вам за ваші молитви та 
вашу підтримку. Ми вдячні за ваше 
життя і за ваше служіння Господу. 
Ваша відданість вашим обов’язкам та 
ваше безкорисне служіння настіль-
ки ж важливі у ваших покликаннях, 
наскільки наші у наших покликаннях. 
За все життя, служачи у цій Церкві, я 
дізнався, що, насправді, неважливо, 
де ми служимо. Бог турбується про 
те, як ми служимо.

Я висловлюю глибоку подяку за 
Президента Томаса С. Монсона, який 
був для мене прикладом більше ніж 
50 років. Також я висловлюю моє 
глибоке захоплення його радникам, 
президенту Генрі Б. Айрінгу і прези-
денту Дітеру Ф. Ухтдорфу. Я дякую 
їм за їхнє служіння Господу та Його 
пророкам. Обидва ці віддані служите-
лі отримали нові призначення. Вони 
продовжують енергійно й віддано 
служити. Я шаную і люблю їх обох.

Це дивовижне благословення 
служити у Господній істинній та 

Служіння з силою  
і владою від Бога
Ми будемо служити в Його ім’я, з Його силою і владою та з Його 
люблячою добротою.

не буде такою прекрасною, як під 
час кризи у вашому домі, тяж-
кої хвороби, прийняття якогось 
важливого рішення. … Наділені 
владою священства, яка є владою 
Всемогутнього Бога, ви можете 
робити чудеса, якщо Господь поба-
жає цього. Але ми повинні бути 
гідними для того, щоб використо-
вувати це священство. Нерозуміння 
цього принципу робить немож-
ливим отримання цього благосло-
вення—володіння цим великим 
священством” 10.

Мої улюблені брати, звеличуван-
ня святого священства, яке ви маєте, 
є життєво важливим для роботи 
Господа у ваших сім’ях і у ваших 
церковних покликаннях.

Я свідчу про Того, Чиє священ-
ство це є. Завдяки Його спокутним 
стражданням, жертві і воскресінню, 
всі чоловіки й жінки мають запев-
нення у безсмерті і можливість 
здобути вічне життя. Кожен з нас 
має бути вірним і старанним, вико-
нуючи нашу частину цієї величної 
роботи Бога, нашого Вічного  
Батька, в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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чудеса для тих, кому служать, і 
водночас продовжують піклувати-
ся про свій шлюб та безпеку своїх 
сімей. Вони уникають зла і є могут-
німи старійшинами в Ізраїлі 2. Який я 
вдячний за них!

Тепер, чи можна я озвучу моє 
занепокоєння? Ось воно: дуже багато 
наших братів і сестер не повністю 
розуміють концепцію сили і влади 
священства. Вони діють, ніби- то 
їм краще задовольнити свої власні 
егоїстичні бажання та апетити, ніж 
застосувати силу Бога для благосло-
вення Його дітей.

Я боюся, що дуже багато наших 
братів і сестер не отримують бла-
гословень, які могли б бути їхніми 3. 
Деякі з наших братів, наприклад, 
діють так, неначе не розуміють, що 
таке священство і що воно дає їм 
змогу робити. Дозвольте мені наве-
сти конкретні приклади.

Не так давно я відвідав причас-
ні збори, на яких новонародженій 
дитині мали надавати ім’я та батьків-
ське благословення. Молодий батько 
тримав своє дорогоцінне немовля у 
своїх руках, надав йому ім’я і потім 
прочитав чудову молитву. Але він 
не благословив цю дитину. Ця мила 
маленька дівчинка отримала ім’я, 
але не благословення! Цей дорогий 

старійшина не знав різницю між 
молитвою та благословенням свя-
щенства. Зі своєю владою і силою 
священства він міг би благослови-
ти це немовля, але він не зробив 
цього. Я подумав: “Яка втрачена 
можливість!”

Дозвольте мені поділитися деяки-
ми іншими прикладами. Ми знаємо 
братів, які рукопокладають сестер 
провідниками та вчителями Початко-
вого товариства, Товариства молодих 
жінок та Товариства допомоги, але 
не благословляють їх повноваженням 
виконувати свої покликання. Вони 
дають лише поради та настанови. Ми 
бачимо гідного батька, який не може 
дати своїй дружині та своїм дітям 
благословення священства, коли саме 
вони їм потрібні. Влада священства 
була відновлена на цій землі, і все 
ж таки дуже багато братів та сестер 
проходять через жахливі випробу-
вання у своєму житті без отримання 
істинного благословення священства. 
Яка трагедія! Це трагедія, яку ми 
можемо усунути.

Брати, ми маємо святе священство 
Бога! У нас є Його влада благослов-
ляти Його людей. Просто подумайте 
про надзвичайне запевнення, яке нам 
дав Господь, коли сказав: “Всіх, кого 
ти благословиш, Я благословлю” 4. 

Це наш привілей діяти в ім’я Ісуса 
Христа, щоб благословляти Божих 
дітей відповідно до Його волі для 
них. Президенти колів та єпископи, 
будь ласка, переконайтеся, що кожен 
член кворумів під вашим проводом 
розуміє, як давати благословення 
священства— включаючи особисту 
гідність та духовну підготовку, необ-
хідні, щоб повноцінно прикликати 
силу Бога 5.

Я запрошую всіх вас, брати, які 
мають священство, надихати членів 
Церкви дотримуватися своїх заві-
тів, поститися та молитися, вивчати 
Писання, поклонятися у храмі та 
служити з вірою, як чоловіки та жінки 
Бога. Ми можемо допомогти всім 
побачити оком віри, що послух та 
праведність наблизять їх до Ісуса 
Христа, дозволяючи насолоджува-
тися напарництвом Святого Духа та 
відчувати радість життя!

Критерієм істинної і живої Господ-
ньої Церкви завжди будуть органі-
зовані та спрямовані зусилля заради 
служіння окремим дітям Бога та їхнім 
сім’ям 6. Через те, що це Його Цер-
ква, ми, як Його служителі, будемо 
служити кожному окремо, як Він це 
робив 7. Ми будемо служити в Його 
ім’я, з Його силою і владою та з Його 
люблячою добротою.
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Досвід, який був у мене більше ніж 
60 років тому у Бостоні, навчив мене, 
наскільки більшою може бути користь 
від служіння індивідуально окремій 
людині. Я тоді працював у Массачусет-
ській клінічній лікарні і був на чергу-
ванні щодня, кожну другу ніч та через 
кожні вихідні. У мене був обмежений 
час для моєї дружини, наших чотирьох 
дітей та Церковних справ. Незважаю-
чи на це, наш президент філії призна-
чив мені відвідувати дім Вілбура та 
Леонори Кокс з надією, що брат Кокс, 
можливо, повернеться до активності у 
Церкві. Він і Леонора були запечатані 
у храмі 8. Однак Вілбур не ходив до 
церкви вже багато років.

Ми з напарником пішли до них 
додому. Коли ми зайшли, сестра Кокс 
нас радісно привітала 9, але брат Кокс 
різко встав і вийшов в іншу кімнату 
та закрив двері.

Я підійшов до закритих дверей і 
постукав. Через мить я почув: “Увій-
діть”. Я відкрив двері і побачив брата 
Кокса, який сидів біля антени люби-
тельської радіоустановки. У тій малень-
кій кімнаті він курив сигару. Було ясно, 
що моєму візиту не були раді.

Я з подивом оглянув кімнату і 
сказав: “Брате Коксе, я завжди хотів 

більше дізнатися про любительську 
радіороботу. Чи ви б хотіли навчити 
мене цьому? Мені шкода, що я не 
можу залишитися сьогодні довше, 
але чи можна прийти іншим разом?”

Він деякий час вагався, але потім 
відповів: “Так”. Це було початком 
того, що стало чудовою дружбою. 
Я повернувся, і він навчав мене. Я 
почав любити і поважати його. Після 
декількох візитів виявилось наскільки 
чудовим був цей чоловік. Ми стали 
добрими друзями, і також наші любі 
вічні супутниці. Потім, через деякий 
час, наша сім’я переїхала. Місцеві 
провідники продовжували підтриму-
вати сім’ю Коксів 10.

Приблизно через вісім років 
після першого візиту було створено 
Бостонський кіл 11. Можете здогада-
тися, хто був першим президентом 
цього колу? Так! Брат Кокс! У наступ-
ні роки він також служив президен-
том місії та президентом храму.

Через кілька років, коли я був 
членом Кворуму дванадцятьох, мене 
було призначено створити новий кіл 
в окрузі Санпіт, штат Юта. Під час 
звичайних співбесід я був приєм-
но здивований знову зустріти мого 
дорогого друга, брата Кокса! Я відчув 

натхнення покликати його новим 
патріархом колу. Після того, як я його 
висвятив, ми обійнялися й заплакали. 
Люди у тій кімнаті дивувалися, чому 
ці двоє дорослих чоловіків плакали. 
Але ми знали. І сестра Кокс знала. 
Наші сльози були сльозами радості! 
Ми без слів пам’ятали чудовий досвід 
любові та покаяння, який розпочався 
більше 30 років тому, одного вечора 
у них вдома.

Історія на цьому не завершується. 
Сім’я брата та сестри Коксів зросла 
і складається з 3 дітей, 20 онуків та 
54 правнуків. Додайте до цього їхній 
вплив на сотні місіонерів, на тися-
чі людей у храмі, на сотні тих, хто 
отримав патріарше благословення від 
Вілбура Кокса. Його і Леонорин вплив 
буде продовжувати відгукуватися у 
багатьох поколіннях по всьому світу.

Досвід, подібний до історії Віл-
бура та Леонори Коксів, має місце 
у цій Церкві щотижня, сподіваємося 
щодня. Відданні слуги Господа Ісуса 
Христа продовжують Його роботу з 
Його силою та владою.

Брати, є двері, які ми можемо 
відчинити, благословення священ-
ства, які ми можемо дати, серця, які 
ми можемо зцілити, тягарі, які ми 
можемо полегшити, свідчення, які 
ми можемо зміцнити, життя, які ми 
можемо врятувати, і радість, яку  
ми можемо принести у домівки 
святих останніх днів— все це завдяки 
тому, що ми маємо священство Бога. 
Ми— чоловіки, які були “покликани-
ми і підготовленими від заснування 
світу відповідно до передбачення 
Бога через [нашу] надзвичайну віру” 
виконувати цю роботу 12.

Сьогодні ввечері я у буквально-
му сенсі запрошую вас піднятися 
разом зі мною у нашому великому 
вічному братстві. Коли я назву ваш 
чин священства, будь ласка, встаньте 
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Брати і сестри, як продемонс-
тровано в наступній історії, взяти 
“Святого Духа собі за свого провід-
ника” 5,—це надзвичайний привілей.

Під час війни в Кореї Ензайн Френк 
Блер служив на судні для переве-
зення військ, яке було дислоковане в 
Японії 6. Судно було не таким великим, 
щоб мати штатного капелана, тому 
капітан попросив брата Блера бути 
неофіційним капеланом на кораблі, 
помітивши, що молодий чоловік був 
віруючою і принциповою людиною, 
яку дуже поважала вся команда.

Ензайн Блер писав: “Наше судно 
потрапило у величезний тайфун. 
Хвилі були приблизно 14 метрів 
заввишки. Я був на варті, … коли 
один з наших трьох двигунів зупи-
нився, і було повідомлено про течу 
в центральній частині судна. У нас 
залишилося два двигуни, один з яких 
працював лише на півпотужності. Ми 
були у серйозній халепі”.

Варта Ензайна Блера закінчилась і 
він збирався лягти спати, коли в його 
двері постукав капітан. Він попросив: 
“Ти міг би помолитися за це судно, 
будь ласка?” Звичайно ж, Ензайн Блер 
погодився на це.

Старійшина Ларрі Й. Уілсон
Сімдесятник

У цю Великодню неділю наші 
думки звернені до Воскресін-
ня Господа Ісуса Христа і до 

порожньої могили, які дають кож-
ному віруючому надію в перемозі 
Христа над неминучою поразкою. Як 
і апостол Павло я вірю, що саме так, 
як Бог “воскресив Ісуса з мертвих, … 
Той, Хто підняв Христа з мертвих, 
оживить і смертельні тіла [н]аші 
через Свого Духа, що живе в [н]ас” 1.

Оживлювати означає робити 
живими. Саме так, як Христос повер-
тає наші тіла до життя після фізичної 
смерті через силу Свого Воскресін-
ня, Він також може оживити нас, 
тобто повернути нас до життя після 
духовної смерті 2. У книзі Мойсея 
ми читаємо, як Адам зазнав такого 
виду оживлення: “[Адам] був охри-
щений, і Дух Бога зійшов на нього, і 
таким чином він був народжений від 
Духа і був оживлений у чоловікові 
внутрішнім” 3.

Який незрівнянний дар отримують 
ті, хто повірив в Ісуса Христа. Цим 
даром є Святий Дух, Який дає нам те, 
що у Новому Завіті називають “життя 
в Христі” 4. Але чи не сприймаємо ми 
цей дар, як щось звичайне?

Візьміть Святого Духа 
собі за провідника
Який незрівнянний дар отримують ті, хто повірив в Ісуса Христа. 
Цим даром є Святий Дух.

Недільна ранкова сесія | 1 квітня 2018 р.

і залишайтеся стояти. Диякони, 
будь ласка, підведіться! Учителі, 
підведіться! Священики! Єписко-
пи! Старійшини! Первосвященики! 
Патріархи! Сімдесятники! Апостоли!

Тепер, брати, залиштеся, будь 
ласка, стояти і приєднайтеся до 
нашого хору у виконанні всіх трьох 
куплетів гімну “Вперед, брати, 
вперед” 13. Поки ви співатимете, 
подумайте про ваш обов’язок, як 
могутньої Божої армії, щоб допо-
могти приготувати світ до Другого 
пришестя Господа. Це наш обов’я-
зок. Це наш привілей. Я свідчу про 
це в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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У той момент Ензайн Блер міг би 
промовити просту молитву: “Небес-
ний Батько, будь ласка, благослови 
наше судно, щоб ми були у безпе-
ці”, і просто піти спати. Натомість 
він помолився, щоб дізнатися, чи 
було щось, що він міг зробити, аби 
забезпечити безпеку судна. У відпо-
відь на молитву брата Блера Святий 
Дух підказав йому піти на капітан-
ський місток, поговорити з капітаном 
і дізнатися більше. Він дізнався, що 
капітан намагався визначити, з якою 
потужністю мали працювати робочі 
двигуни. Ензайн Блер повернувся у 
свою каюту, щоб помолитися знов.

Він запитав: “Що я можу зробити, 
щоб допомогти у вирішенні пробле-
ми, пов’язаної з двигунами?”

У відповідь Святий Дух проше-
потів, що він має пройтися судном і 
поспостерігати, щоб зібрати більше 
інформації. Він знову повернувся до 
капітана і попросив дозволу прой-
тися палубою. Тоді, обв’язавшись 
навколо пояса рятувальним тросом, 
він вийшов у шторм. 

Стоячи на кормі, він спостерігав за 
гігантськими пропелерами, які показу-
валися з води, коли судно видиралося 
на хвилю. Лише один з них працю-
вав на всю потужність, обертаючись 
дуже швидко. Побачивши все це, 
Ензайн Блер ще раз помолився. Чітка 
відповідь, яку він отримав, полягала 
у тому, що єдиний справний двигун 
працював під дуже високим тиском, 
і його потрібно було уповільнити. 

Тож, він повернувся до капітана і дав 
йому цю рекомендацію. Капітан був 
здивований і сказав йому, що інженер 
судна дав йому абсолютно проти-
лежну пораду—щоб вони збільшили 
швидкість робочого двигуна, аби 
вийти зі шторму. Однак капітан вирі-
шив прислухатися до поради Ензайна 
Блера і уповільнив роботу двигуна. 
На світанку судно безпечно вийшло у 
спокійні води.

І вже через дві години потому 
робочий двигун повністю зупинився. 
На двигуні, який працював лише у пів-
сили, судно змогло дотягти до порту.

Капітан сказав Ензайну Блеру: 
“Якби ми тоді не уповільнили той 
двигун, ми б втратили його посеред 
шторму”.

Без того двигуна було б не можли-
во керувати судном. Судно перекину-
лося б і затонуло. Капітан подякував 
молодому офіцеру святому останніх 
днів і висловив своє переконання у 
тому, що те, що він дослухався до 
натхнених слів Ензайна Блера, вряту-
вало судно і його команду.

Ця історія є доволі драматичною. 
Хоча, мабуть, малоймовірно, що ми 
стикнемося з такими жахливими обста-
винами, ця історія містить важливі 
настанови стосовно того, як ми може-
мо отримувати супровід Духа частіше.

По- перше, коли нам потрібне 
одкровення, ми повинні належним 
чином налаштувати свій “приймач” 
на небесну частоту. Ензайн Блер 
жив чистим і відданим життям. Якби 

він не був слухняним, то не мав би 
духовної впевненості, необхідної, 
щоб помолитися про безпеку його 
судна, як він це зробив, і отримати 
таке конкретне скерування. Кожен з 
нас має докладати зусилля, щоб узго-
дити своє життя із заповідями Бога, 
аби бути скерованими Ним.

Іноді ми не можемо чути небес-
ний сигнал, оскільки не є гідними. 
Покаяння і послух—це спосіб знову 
досягти чистого спілкування. Слово 
каятися у Старому Завіті означає 
“повертатися” або “розвертатися” 7. 
Якщо ви відчуваєте, що віддалилися 
від Бога, вам потрібно лише прийня-
ти рішення відвернутися від гріха 
і стати лицем до Спасителя, й ви 
побачите, що Він чекає на вас, Його 
руки простерті. Він прагне скерову-
вати вас, і ви знаходитеся лише на 
відстані однієї молитви, щоб знову 
бути скерованими 8.

По- друге, Ензайн Блер не просто 
просив Господа вирішити його 
проблему. Він спитав, що сам міг 
зробити, щоб сприяти вирішенню 
цього питання. Ми також можемо 
запитати: “Господь, що мені зроби-
ти, щоб сприяти вирішенню цього 
питання?” Замість того, щоб просто 
перелічувати наші проблеми в 
молитві, і просити Господа вирішити 
їх, нам слід шукати більш ініціативні 
способи отримання допомоги від 
Господа, зобов’язавшись діяти відпо-
відно до скерування Духа.

Є й третій важливий урок в історії 
Ензайна Блера. Чи міг би він молити-
ся з такою спокійною впевненістю, 
якби не отримував скерування від 
Духа раніше? Наближення тайфуну 
не є часом, щоб струшувати пил з 
дару Святого Духа, і розбиратися, як 
його використовувати. Цей молодий 
чоловік безсумнівно дотримувався 
зразку, яким користувався вже багато 
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разів до цього, у тому числі і як місіо-
нер повного дня. Святий Дух потрі-
бен нам як провідник у спокійних 
водах, щоб Його голос був знайомий 
нам у найлютішому штормі.

Дехто, можливо, думає, що нам не 
слід очікувати, що Дух скеровувати-
ме нас щодня, бо “не годиться, щоб 
[Бог] на все давав накази”, аби ми не 
стали лінивими слугами 9. Однак цей 
уривок з Писань був наданий деяким 
першим місіонерам, що просили 
Джозефа Сміта отримати одкровен-
ня, яке мали отримати самостійно. У 
попередньому вірші Господь сказав 
їм відправитися на місію, “як вони 
порадяться між собою і зі Мною” 10.

Ці місіонери хотіли отримати 
конкретне одкровення стосовно 
їхніх планів на подорож. Вони ще не 
навчилися шукати власного скеру-
вання в особистих справах. Господь 
назвав таке ставлення тим, чим воно є: 
лінню. Можливо, перші члени Церкви 
були настільки раді мати істинного 
пророка, що опинилися під загрозою 
провалу у засвоєнні, як самостійно 
отримати одкровення. Бути духовно 
самостійними—це чути голос Господа 
через Його Духа для власного життя.

Алма радив своєму синові: “Радься  
з Господом в усіх своїх діяннях” 11. 
Жити так, як ми часто кажемо “жити  
за натхненням від Духа”,—це високий  
привілей. Це приносить відчуття 
спокою і впевненості, а також плоди 
Духа, як- от любов, радість і мир 12.

Здатність Ензайна Блера отримати 
одкровення, врятувала його і його 
товаришів від лютого шторму. Сьо-
годні лютують й інші види штормів. 
У притчі про дерево життя з Книги 
Мормона 13 наведено могутній образ 
того, як досягти духовної безпеки 
у такому світі. У цьому сні розпові-
дається про те, як раптово постала 
імла темряви, щоб принести духовне 

знищення членам Церкви, які йшли 
шляхом назад до Бога 14.

Розмірковуючи над цим образом, 
подумки я бачу юрби народу, що 
прямують тим шляхом. Дехто з них 
міцно тримається за жезл із заліза, 
однак багато інших просто йдуть 
за тими, хто попереду них. Такий 
підхід останніх не потребує значних 
розмірковувань чи зусиль. Ви просто 
можете робити й думати те, що 
роблять і думають інші. У сонячну 
погоду це працює не погано. Але 
шторми брехні та імли обману поста-
ють без попередження. У цих ситуа-
ціях знання голосу Святого Духа—це 
справа духовного життя і смерті.

Нефій дав могутнє обіцяння: “Той, 
хто прислухається до слова Бога, і 
… міцно трима[єть]ся за нього, 
… ніколи не загине; і ніякі спокуси і 
вогненні стріли супротивника не змо-
жуть узяти верх над ним і засліпити, 
щоб привести їх до знищення” 15.

Недостатньо лише йти за людьми, 
які йдуть попереду вас. Ми не може-
мо просто робити й думати те, що 
роблять і думають інші; нам слід жити 

за скеруванням Духа. Кожен з нас осо-
бисто має триматися за жезл із заліза. 
Тоді ми можемо прийти до Господа зі 
смиренною впевненістю, знаючи, що 
Він “вестиме [нас] за руку і дасть [нам] 
відповідь на [наші] молитви” 16. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Римлянам 8:11; див. також Іван 14:16.
 2. Див. 2 Нефій 2:21; Алма 42:9.
 3. Мойсей 6:65.
 4. Римлянам 8:2; див. також 2 Нефій 25:25.
 5. Учення і Завіти 45:57.
 6. Історія наведена з дозволу Френка 

Блера. Брат Блер, якому зараз 89 років, 
був присутній у Конференц- центрі під 
час цього виступу.

 7. Єврейське слово, перекладене як навер-
ніться або покайтеся у, наприклад, 
Єзекіїль 14:6, звучить як “шуб” (транслі-
теровано). Це означає “розвертатися” 
або “повертатися”. (Див. James Strong, 
The Exhaustive Concordance of the Bible 
[1890], no. 7725).

 8. Див. Кн. Якова 6:5; Мосія 16:12; Алма 
5:33; 19:36; 29:10; 3 Нефій 9:14.

 9. Учення і Завіти 58:26.
 10. Учення і Завіти 58:25; курсив додано.
 11. Алма 37:37; курсив додано.
 12. Див. Галатам 5:22.
 13. Див. 1 Нефій 8; 12; 15.
 14. Див. 1 Нефій 8:23–24; 12:17.
 15. 1 Нефій 15:24; курсив додано.
 16. Учення і Завіти 112:10.
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видовище! Кожний метелик в калей-
доскопі є унікальним і різним, проте 
ці на перший погляд тендітні створін-
ня були створені люблячим Творцем 
зі здатністю виживати, подорожувати, 
розмножуватися і поширювати життя, 
коли вони перелітають з однієї квітки 
на іншу, розносячи пилок. І хоча кож-
ний метелик є різним, вони працюють 
разом, щоб зробити світ гарнішим і 
родючішим місцем.

Так само, як і метелики монарх, 
ми подорожуємо назад до нашого 
небесного дому, де ми возз’єднаємо-
ся з нашими Небесними Батьками 5. 
Так само, як і метелики, ми отримали 
божественні якості, які дозволяють 
нам йти по життю, щоб “виповнит[и] 
міру [нашого] створення” 6. Як і їх, 
якщо ми скріпимо наші серця 7, 
Господь захистить нас, “як квочка 
збирає своїх курчаток під свої крила” 8, 
і зробить з нас гарний калейдоскоп.

Дівчатка й хлопчики, молоді жінки 
й молоді чоловіки, сестри і брати, ми 
подорожуємо разом. Щоб досягти 
нашого небесного призначення, ми 
потрібні одне одному і нам потріб-
но бути єдиними. Господь заповідав 
нам: “Будьте єдиними; а якщо ви не 
єдині, ви не Мої” 9.

Ісус Христос є найкращим при-
кладом єдності зі Своїм Батьком. 
Вони єдині в меті, в любові і в ділах, 
і “волю Сина … поглинуто волею 
Батька” 10.

Як ми можемо наслідувати доско-
налий приклад єдності Господа зі 
Своїм Батьком і бути більш єдиними 
з Ними і одне з одним?

Натхненний зразок знаходиться 
в Дії 1:14. Ми читаємо: “[Чоловіки] 
всі однодушно були на невпинній 
молитві, із жінками” 11.

На мою думку, це важливо, що 
фраза “однодушно” з’являється кілька 
разів у книзі Дії, де ми читаємо про 

місцезнаходження сонця, щоб знайти 
потрібний їм напрямок. Кожної весни 
вони подорожують тисячі кілометрів 
з Мексики до Канади, а кожної осені 
повертаються до тих самих хвойних 
лісів в Мексиці 2. Вони роблять це рік 
за роком, одним крихітним помахом 
крила за раз. Під час подорожі вони 
збираються докупи на деревах вночі, 
щоб захистити себе від холоду й від 
хижаків 3.

Група метеликів називається 
калейдоскопом 4. Яке ж це чудове 

Рейна І. Ебурто
Другий радник у генеральному  
президентстві Товариства допомоги

Метелик монарх є одним з 
найдивовижніших створінь 
на землі. По дорозі в Мексику, 

аби провести Різдво з сім’єю мого 
чоловіка, ми відвідали притулок, де 
зимують мільйони метеликів монарх. 
Захоплююче було бачити таке вра-
жаюче видовище і розмірковувати 
про приклад єдності і послуху боже-
ственним законам, які демонструють 
Божі створіння 1.

Метелики монарх є досвідченими 
навігаторами. Вони використовують 

Однодушно
Щоб досягти нашого небесного призначення, ми потрібні одне 
одному і нам потрібно бути єдиними.

Подібно до метеликів монарх, які повертаються на свою батьківщину в Мексику, ми здійс-
нюємо подорож назад до нашого небесного дому.
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те, що робили послідовники Ісуса 
Христа негайно після того, як Він 
піднявся на небо як воскресла Істота, 
а також про благословення, які вони 
отримали завдяки своїм зусиллям. 
Також важливо, що ми знаходимо 
подібний зразок серед вірних на 
Американському континенті в часи, 
коли Господь відвідав їх і служив їм. 
“Однодушно” означає в згоді, в єдно-
сті і усі разом.

Дещо з того, що вірні святі роби-
ли в єдності в обох місцях: вони 
свідчили про Ісуса Христа, вивчали 
слово Бога і служили одне одному з 
любов’ю 12.

Послідовники Господа були єди-
ними в меті, в любові і в ділах. Вони 
знали, ким були, знали, що вони мали 
робити, і робили це з любов’ю до 
Бога і одне до одного. Вони були 
частиною чудового калейдоскопу, 
який просувався вперед однодушно.

Деякі благословення, які вони 
отримали: вони були сповнені 
Святого Духа, серед них відбували-
ся чудеса, Церква зростала, серед 
людей не було суперечок, і Господь 
благословляв їх в усьому 13.

Ми можемо припустити, що 
причина, чому вони були такими 
єдиними— це тому що вони знали 
Господа особисто. Вони побували 
близько біля Нього й були свідками 
Його божественної місії, здійснених 
Ним чудес, і Його воскресіння. Вони 
бачили сліди на Його руках і ногах й 
торкалися них. Вони з впевненістю 
знали, що Він був обіцяним Месією, 
Викупителем світу. Вони знали, що 
“Він є джерелом усілякого зцілення, 
миру та вічного прогресу” 14.

Хоча ми й не бачили нашого 
Спасителя нашими фізичними очима, 
ми можемо знати, що Він живий. 
Коли ми наближаємося до Нього, 
коли прагнемо отримати особисте 

свідчення про Його божественну 
місію через Святого Духа, ми мати-
мемо краще розуміння нашої мети; 
любов Бога житиме в наших сер-
цях 15; ми матимемо рішучість бути 
єдиними в калейдоскопі наших сімей, 
приходів та громад і ми служитиме-
мо одне одному “по- новому, кращим 
чином” 16.

Чудеса відбуваються, коли діти 
Господа працюють разом, скеровані 
Духом, аби допомагати нужденним.

Ми чуємо так багато історій про 
сусідську любов, яка проявляєть-
ся серед людей у часи катастроф. 
Наприклад, коли місто Х’юстон 
постраждало від величезної повені 
минулого року, люди забули про свої 
власні потреби і пішли на порятунок. 
Президент кворуму старійшин від-
правив запит про допомогу громаді 
і була швидко організована група з 
77 човнів. Рятівники відправилися по 
постраждалих районах і транспорту-
вали цілі сім’ї в один з наших домів 
зборів, де вони отримали притулок і 
необхідну допомогу. Члени Церкви і 
не члени Церкви працювали разом з 
єдиною метою.

В Сантьяго, Чилі, президент 
Товариства допомоги мала бажан-
ня допомогти іммігрантам з Гаїті в 
своїй громаді. Порадившись разом 
зі своїми провідниками священства, 
вона та інші провідники вирішили 
запропонувати уроки іспанської тим 

іммігрантам, допомагаючи їм краще 
інтегруватися в їхню нову громаду. 
Щосуботи вранці місіонери збира-
лися разом зі своїми нетерплячими 
студентами. Почуття єдності в тій 
будівлі— це надихаючий приклад 
людей з різними життєвими ситуація-
ми, які однодушно служили.

В Мексиці сотні членів Церкви 
годинами знаходилися в дорозі, 
щоб допомогти потерпілим від двох 
великих землетрусів. Вони прибули зі 
знаряддями, машинами і любов’ю до 
своїх сусідів. Коли волонтери збира-
лися в одному з наших домів зборів, 
очікуючи вказівок, мер міста Іксуатан 
розплакався, коли побачив такий 
прояв “чист[ої] любов[і] Христа” 17.

Зараз Господь дає нам можливість 
радитися разом кожного місяця в 
наших кворумах священства і Това-
риствах допомоги, щоб ми всі могли 
бути більш активними учасниками 
в калейдоскопі нашого приходу чи 
філії— місці, де ми всі вписуємось і де 
ми всі потрібні.

У кожного з нас різні шляхи, однак 
ми йдемо по ним разом. Наш шлях не 
залежить від того, що ми зробили або 
де ми були; він стосується того, куди 
ми йдемо і ким ми стаємо в єдності. 
Коли ми радимося разом, скеровані 
Святим Духом, ми можемо бачити, де 
ми є і де нам потрібно бути. Святий 
Дух дає нам бачення, яке наші при-
родні очі не можуть побачити, тому 
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що “одкровення є скрізь поміж нас” 18 
і коли ми складемо його докупи, то 
зможемо побачити більше.

Коли ми працюємо в єдності, 
нашою метою має бути— шукати 
волі Господа і виконувати її, нашим 
стимулом— любов до Бога і до 
ближнього 19, а нашим найбільшим 
бажанням— “трудитися старанно” 20, 
щоб ми могли підготувати шлях для 
славетного повернення нашого Спа-
сителя. І єдиний спосіб, в який ми це 
можемо зробити— це “однодушно”.

Так само, як метелики монарх, 
давайте продовжувати нашу подо-
рож цілеспрямовано, кожен зі своїми 
власними якостями і внесками, пра-
цюючи над тим, щоб зробити цей 
світ гарнішим і родючішим— роблячи 
невеличкий крок за раз і в гармонії з 
Божими заповідями.

Наш Господь Ісус Христос пообі-
цяв нам, що коли ми збираємося 
разом в Його ім’я, Він серед нас 21. 
Я свідчу, що Він живий і що Він 
воскрес гарного весняного ранку, 
схожого на сьогоднішній. Він— 
Монарх над усіма монархами, “Цар 
над царями та Пан над панами” 22.

Давайте ж будемо єдиними з Бать-
ком і Його Єдинонародженим Сином, 
коли нас скеровує Святий Дух. Про 
це я смиренно молюся в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Авраам 3:26; 4:7, 9– 12, 15, 18, 21,  

24– 25.
 2. Цікавий факт про метеликів монарх: їм 

потрібно три покоління для подорожі 
на північ до Канади. Однак існує 
“покоління супер”, яке виживає переліт 
на південь до Мексики, зимує там і 
виживає першу частину шляху на 
північ. (Див. “Flight of the Butterflies” 
[video, 2012]; “ ‘Flight’: A Few Million 
Little Creatures That Could”, WBUR News, 
Sept. 28, 2012, wbur.org).

 3. Див. “Why Do Monarchs Form Overnight 
Roosts during Fall Migration?” learner.org/
jnorth/tm/monarch/sl/17/text.html.

 4. Див. “What Is a Group of Butterflies 
Called?” amazingbutterflies.com/
frequentlyaskedquestions.htm; див. також 
“kaleidoscope”, merriam- webster.com. 
Калейдоскоп походить від грецького 
kalos (“гарний”) і eidos (“форма”).

 5. Див. “Сім ’ я:  Проголошення світові”, 
Ліягона, трав. 2017, с. 145.

 6. Учення і Завіти 88:19; див. також Учення 
і Завіти 88:25.

 7. Див. Мосія 18:21.
 8. 3 Нефій 10:4.
 9. Учення і Завіти 38:27.
 10. Moсія 15:7.
 11. Дії 1:14; курсив додано.
 12. Дещо з того, що робили святі в Єруса-

лимі: вибрали нового апостола і сімох 
мужів доброї слави й підтримали їх 
(див. Дії 1:26; 6:3– 5); зібралися разом  
на день П’ятдесятниці (див. Дії 2:1); 
свідчили про Ісуса Христа (див. Дії 
2:22– 36; 3:13– 26; 4:10, 33; 5:42); закли-
кали людей до покаяння і христили 
їх (див. Дії 2:38– 41); перебували в 
спільноті братерській, в ламанні хліба 
та в молитвах (див. Дії 2:42); були вкупі 
і мали все спільним (див. Дії 2:44– 46; 
4:34– 35); відвідували храм (див. Дії 
2:46); “поживу приймали із радістю та в 
сердечній простоті” (Дії 2:46); вихваля-
ли Бога та мали ласку в усього народу 
(див. Дії 2:47); були слухняні вірі (див. 
Дії 6:7); перебували завжди в молитві та 
“в служінні слову” (Дії 6:4). Дещо з того, 
що робили святі на Американському 
континенті: проповідували євангелію 
Христа (див. 3 Нефій 28:23); сформу-
вали Церкву Христа (див. 4 Нефій 1:1); 
христили людей (див. 4 Нефій 1:1); 
люди справедливо вели справи один з 
одним (див. 4 Нефій 1:2); в них усе було 
спільним між собою (див. 4 Нефій 1:3); 
відбудовували міста (див. 4 Нефій 1:7– 
9); одружувалися (див. 4 Нефій 1:11); 
жили за заповідями, які вони отримали 
від їхнього Господа (див. 4 Нефій 1:12); 

продовжували піст і молитву (див. 
4 Нефій 1:12); часто збиралися разом, 
щоб молитися і чути слово Господа 
(див. 4 Нефій 1:12).

 13. Деякі з благословень, отримані святими 
в Єрусалимі: вони були сповнені Духом 
Святим (див. Дії 2:4; 4:31); вони отри-
мали дар мов і пророкували й говорили 
про “великі діла Божі” (див. Дії 2:4– 18); 
багато чудес і знамен були виконані 
апостолами (див. Дії 2:43); відбувалися 
чудеса (див. Дії 3:1– 10; 5:18– 19; 6:8, 15); 
більше людей приєдналося до Церкви 
(див. Дії 2:47; 5:14). Деякі з благосло-
вень, отримані святими на Амери-
канському континенті: людей було 
навернено до Господа (див. 3 Нефій 
28:23; 4 Нефій 1:2); покоління було 
благословлено (див. 3 Нефій 28:23); не 
було суперечок і сперечань серед них 
(див. 4 Нефій 1:2, 13, 15, 18); не було 
багатих і бідних (див. 4 Нефій 1:3); “всі 
вони були свободними і причасниками 
небесного дару” (4 Нефій 1:3); на землі 
тривав мир (див. 4 Нефій 1:4); творили-
ся величні чудеса (див. 4 Нефій 1:5, 13); 
Господь сприяв їхньому надзвичайному 
процвітанню (див. 4 Нефій 1:7, 18); вони 
стали сильними, розмножувалися над-
звичайно швидко і стали надзвичайно 
красивими і приємними (див. 4 Нефій 
1:10); їх було благословлено згідно з без-
ліччю обіцянь, які Господь дав їм (див. 
4 Нефій 1:11); “не було суперечок на цій 
землі через любов Бога, яка жила в сер-
цях людей” (4 Нефій 1:15); “не було ані 
заздрощів, ані розбрату, ані заворушень, 
ані розпусти, ані неправди, ані вбивств, 
ніякої похітливості; і певно не могло 
бути щасливішого народу серед усіх 
людей, яких було створено рукою Бога” 
(4 Нефій 1:16); “не було ані розбійників, 
ані вбивць, не було також Ламанійців, 
і ніяких інших- ійців; але були вони всі 
як один дітьми Христа і спадкоємцями 
царства Бога” (4 Нефій 1:17); Господь 
благословив їх у всіх їхніх діяннях (див. 
4 Нефій 1:18).

 14. Джин Б. Бінгем, “Щоб повна була ваша 
радість”, Ліягона, лист. 2017, с. 85.

 15. Див. 4 Нефій 1:15.
 16. Джеффрі Р. Холланд, “Посланці Церкви”, 

Ліягона, лист. 2016, с. 62.
 17. Мороній 7:47.
 18. Ніл Л. Андерсен, у розділі “Обговорення 

за круглим столом з використанням  
New Training Library”, Ліягона, квіт. 2011, 
с. 76.

 19. Див. Матвій 22:37– 40.
 20. Кн. Якова 5:61.
 21. Див. Maтвій 18:20.
 22. 1 Тимофію 6:15.
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І коли ми навчали своїх дітей  
про план спасіння, їхня любов до 
Небесного Батька і до Спасителя 
зростала, в той час як вони дізнава-
лися, що це план любові. Євангелія 
Ісуса Христа зосереджена на любові 
Батька і Спасителя до нас і на нашій 
любові до Них і одне до одного.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд 
сказав: “Перша велика заповідь всієї 
вічності— любити Бога всім нашим 
серцем, всією могутністю, розумом 
і силою— ось такою є перша велика 
заповідь. Але перша велика істина 
всієї вічності— що Бог любить нас 
всім Своїм серцем, всією могутні-
стю, розумом і силою. Любов та— 
основоположний камінь вічності, і 
він повинен бути основоположним 
каменем нашого щоденного життя” 1.

Будучи основоположним каме-
нем нашого щоденного життя, чиста 
любов має бути у кожного істинного 
учня Ісуса Христа.

Пророк Мормон навчав: “Отже, 
мої улюблені браття, моліться 
Батькові з усією енергією вашого 
серця, щоб вас було сповнено цією 
любов’ю, яку Він дарував усім, хто 

Гадаю, що на тому розмова і 
завершилась.

Я сказав своїй дружині: “Пора 
навчити його трохи більше про 
план спасіння і про те, хто дійсно 
головний”.

Старійшина Массімо Де Фео
Сімдесятник

Ми любимо Президента Томаса 
С. Монсона і сумуємо за ним. 
Ми також любимо і підтриму-

ємо Президента Рассела М. Нель-
сона. Президент Нельсон займає в 
моєму серці особливе місце.

Коли я був молодим батьком, наш 
маленький п’ятирічний син прийшов 
одного дня зі школи і запитав маму: 
“Ким працює тато?” Потім він пояс-
нив, що його однокласники почали 
розмову про те, ким працювали їхні 
батьки. Один сказав, що його батько 
був начальником міської поліції, а 
інший гордо заявив, що його батько 
був начальником великої компанії.

Тому, коли мого сина запитали 
про його батька, він просто від-
повів: “Мій тато працює в офісі на 
комп’ютері”. Потім, помітивши, що 
його відповідь не дуже вразила його 
нових маленьких друзів, він додав: 
“Між іншим, мій батько— начальник 
всесвіту”.

Чиста любов: істинна 
ознака кожного 
істинного учня Ісуса 
Христа
Євангелія Ісуса Христа зосереджена на любові Батька і Спасителя 
до нас і на нашій любові до Них і одне до одного.



82 НЕДІЛЬНА РАНКОВА СЕСІЯ | 1 КВІТНЯ 2018 Р.

є істинними послідовниками Його 
Сина, Ісуса Христа” 2.

Любов дійсно є істинною ознакою 
кожного істинного учня Ісуса Христа.

Істинні учні люблять служити. 
Вони знають, що служіння— це вияв 
істинної любові й завіт, який вони 
уклали під час хрищення 3. Незалеж-
но від їхнього покликання в Церкві 
чи їхньої ролі в суспільстві, вони від-
чувають зростаюче бажання любити 
Господа й одне одного і служити 
Йому й одне одному.

Істинні учні люблять прощати. 
Вони знають, що Спокута Спасителя 
покриває всі гріхи і помилки кожного 
з нас. Вони знають, що ціна, яку Він 
сплатив, є ціною, в яку “все включе-
но”. Духовні податки, вартість, комісії 
та збори, пов’язані з гріхами, помил-
ками чи провинами— все дійсно 
покрито. Істинні учні швидко проща-
ють і швидко просять прощення.

Мої дорогі брати і сестри, якщо 
вам важко знайти силу простити, 
не думайте про те, що зробили вам 
інші, але думайте про те, що Спаси-
тель зробив для вас. І ви знайдете 
мир у викупительних благословеннях 
Його Спокути.

Істинні учні люблять підкоряти 
себе Господу, маючи мир у серці. 
Вони смиренні і покірливі, оскільки 
люблять Його. У них є віра повні-
стю прийняти Його волю, не лише 
стосовно того, що Він робить, але й 
стосовно того, як і коли. Істинні учні 
знають, що справжні благословення 
не завжди полягають в отриманні 

бажаного, але у прийнятті волі 
Господа щодо них.

Істинні учні люблять Господа 
більше, ніж світ, і вони є стійкими й 
непохитними у своїй вірі. Вони зали-
шаються міцними і твердими у мінли-
вому й заплутаному світі. Істинні учні 
люблять прислухатися до голосу Духа 
і пророків, і їх не бентежать голоси 
світу. Істинні учні люблять “стоя[ти] 
на святих місцях” 4 і люблять робити 
святими ті місця, в яких перебувають. 
Куди б вони не йшли, вони несуть 
любов Господа і мир в серця інших 
людей. Істинні учні люблять викону-
вати Господні заповіді, і вони слу-
хаються, оскільки люблять Господа. 
Оскільки вони люблять свої завіти і 
дотримуються їх, їхні серця оновлено 
і змінюється сама їхня природа.

Чиста любов—це істинна ознака 
кожного істинного учня Ісуса Христа.

Я дізнався, що таке чиста любов, 
від своєї матері. Вона не була членом 
Церкви.

Одного дня, багато років тому, я 
відвідав свою матір, яка хворіла на 
рак. Я знав, що вона помирала, але 
переживав через її страждання. Я 
нічого не казав, але добре знаючи 
мене, вона сказала: “Я бачу, що ти 
непокоїшся”.

Потім, на моє здивування, вона 
попросила мене слабким голосом: 
“Ти можеш навчити мене молитися? 
Я хочу помолитися за тебе. Я знаю, 
що ти починаєш словами: “Дорогий 
Небесний Батьку”,— але що мені 
казати потім?”

Коли я стояв на колінах біля її ліж-
ка і вона молилася за мене, я відчув 
любов, якої ніколи раніше не відчу-
вав. То була проста, істинна, чиста 
любов. Хоча вона не знала про план 
спасіння, вона мала у своєму серці 
свій особистий план любові, план 
любові матері до свого сина. Вона 
відчувала біль, їй важко було знайти 
сили навіть на молитву. Я ледь чув її 
голос, але я дійсно відчував її любов.

Пам’ятаю, як я думав: “Як може 
людина, яка відчуває такий сильний 
біль, молитися за когось іншого? Це 
їй потрібна допомога”.

Потім у моєму розумі чітко вини-
кла відповідь: чиста любов. Вона так 
сильно мене любила, що забула про 
себе. В найважчу годину свого життя 
вона любила мене більше ніж себе.

Отже, дорогі брати і сестри, чи 
не те саме робив Спаситель? Зви-
чайно ж, у вічній і набагато ширшій 
перспективі. Але посеред Свого най-
більшого болю, в Саду того вечора, 
саме Йому потрібна була допомога, 
бо Його страждання ми не можемо 
навіть уявити чи осягнути. Але зреш-
тою Він забув про Себе і молився за 
нас, доки не сплатив усю ціну. Як Він 
міг це зробити? Завдяки Своїй чистій 
любові до Батька, Який послав Його, 
і до нас. Він любив Батька і нас біль-
ше ніж Себе.

Він заплатив за те, чого не робив. 
Він заплатив за гріхи, яких не чинив. 
Чому? Через чисту любов. Сплатив-
ши повну ціну, Він зміг запропонува-
ти нам благословення того, за що  
Він заплатив, якщо ми покаємося. 
Чому Він запропонував це? Знову ж,  
і завжди, через чисту любов.

Чиста любов це істинна ознака 
кожного істинного учня Ісуса Христа.

Президент Томас С. Монсон сказав: 
“Тож почнімо зараз, саме сьогодні, 
виявляти любов усім Божим дітям, чи 
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“Витерпіть і ви відсвяткуєте тріумф”—
глибоке вчення, свідками істинності 
якого всі ми, звичайно, можемо стати.

Ісус Христос запевнив нас: “Хто 
витерпить аж до кінця,—той буде 
спасений!” 1

Витерпіти—означає “залишатися 
твердим у зобов’язанні бути вірним 
заповідям Божим, незважаючи на 
спокусу, опір і лихо” 2.

Старійшина Клаудіо Д. Сівік
Сімдесятник

Дорогі брати і сестри, я дуже 
вдячний за можливість висло-
вити вам деякі мої почуття.

Кілька років тому ми з моєю дру-
жиною були присутні на церемонії- 
презентації інтерактивної дитячої 
виставки в Музеї церковної історії в 
Солт- Лейк- Сіті. Наприкінці церемонії 
Президент Томас С. Монсон підійшов 
до нас і, потиснувши нам руки, сказав: 

А хто витерпить аж 
до кінця,—той буде 
спасений!
Давайте будемо вірні тому, у що ми вірили й пізнали.

то вони члени нашої сім’ї, чи наші 
друзі, просто знайомі або абсолют-
но незнайомі люди. Прокидаючись 
кожного ранку, давайте вирішимо з 
любов’ю і добротою реагувати на 
все, що може статися з нами” 5.

Брати і сестри, євангелія Ісуса 
Христа є євангелією любові. Най-
більша заповідь пов’язана з любо-
в’ю. Для мене— це все пов’язано з 
любов’ю. З любов’ю Батька, Який 
приніс у жертву Свого Сина за нас. 
З любов’ю Спасителя, Який приніс 
у жертву все заради нас. З любов’ю 
матері чи батька, які віддали б усе 
заради своїх дітей. З любов’ю тих, 
хто тихо служить, і про кого ми не 
знаємо, але кого дуже добре знає 
Господь. З любов’ю тих, хто про-
щає всіх і завжди. З любов’ю тих, 
хто дає більше, ніж отримує.

Я люблю мого Небесного Батька. 
Я люблю мого Спасителя. Я люблю 
євангелію. Я люблю цю Церкву. 
Я люблю свою сімʼю. Я люблю це 
чудове життя. Для мене— це все 
пов’язано з любов’ю.

Нехай цей день спогаду про 
Воскресіння Спасителя буде днем 
духовного оновлення для кожного з 
нас. Нехай цей день буде початком 
життя, сповненого любові, “осново-
положного каменя нашого щоден-
ного життя”.

Нехай наші серця сповняться 
чистою любов’ю Христа, істинною 
ознакою кожного істинного учня 
Ісуса Христа. Про це я молюсь в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Джеффрі Р. Холланд, “Господь узавтра 

чинитиме чуда поміж вами”, Ліягона, 
трав. 2016, с. 127.

 2. Мороній 7:48.
 3. Див. Мосія 18:10.
 4. Учення і Завіти 45:32.
 5. Томас С. Монсон, “Любов — це суть 

євангелії”, Ліягона, трав. 2014, с. 94.
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Навіть ті, хто був свідком могутніх 
духовних подій і віддано служив, 
одного дня можуть відійти або стати 
неактивними, якщо не витерплять до 
кінця. Давайте завжди й наполегливо 
зберігати у своєму розумі й серці 
фразу: “Зі мною цього не станеться”.

Коли Ісус Христос навчав у Капер-
наумі, “відпали багато- хто з учнів 
Його, і не ходили вже з Ним.

І сказав Ісус Дванадцятьом: “Чи не 
хочете й ви відійти?” 3

Гадаю, що сьогодні Ісус Христос 
запитує кожного з нас, хто уклав 
священні завіти з Ним: “Чи не хочете 
й ви відійти?”

Я молюсь, щоб усі ми, маючи 
глибоке розуміння про те, що збері-
гають для нас вічності, могли відпові-
сти подібно Симону Петру: “До кого 
ми підемо, Господи? Ти маєш слова 
життя вічного” 4.

Давайте будемо вірні тому, у що 
ми вірили й пізнали. Якщо ми не жили 
відповідно до нашого знання, давайте 
змінимося. Грішники, які не полиша-
ють свої гріхи і не каються, все глиб-
ше й глибше занурюються у бруд, 
поки Сатана не заявить своє право на 
них, піддаючи великій небезпеці їхню 
можливість покаятися, отримати про-
щення і бути благословенними всіма 
благословеннями вічності.

Я чув багато виправдань від тих, 
хто припинив брати активну участь в 
житті Церкви, і втратив вірне бачен-
ня мети нашої подорожі на цій землі. 
Я закликаю їх подумати над цим і 
повернутися, оскільки вірю в те, що 
ніхто не зможе виправдатися у цьому 
перед нашим Господом, Ісусом 
Христом.

Коли ми охристилися, то уклали 
завіти, не з якоюсь людиною, а зі 
Спасителем, погоджуючись “узяти на 
себе ім’я Ісуса Христа, маючи рішу-
чість служити Йому до кінця” 5.

Відвідування причасних зборів 
є одним з ключових способів, як 
ми можемо оцінити свою рішучість 
служити Йому, свою духовну силу і 
зростання нашої віри в Ісуса Христа.

Причащання—це найголовніше, 
що ми можемо робити в Суботній 
день. Господь пояснив цей обряд 
Своїм апостолам незадовго до Своєї 
смерті. Те саме Він зробив і на Амери-
канському континенті. Він каже нам, 
що якщо ми беремо участь у цьому 
обряді, це свідчитиме Батькові, що ми 
завжди пам’ятаємо Його, і Він обіцяє, 
що, відповідною мірою ми матимемо 
Його Духа з нами 6.

В ученнях Алми молодшого своє-
му синові Шиблону ми знаходимо 
мудру пораду і застереження, яке 
допомагає нам залишатися вірними 
своїм завітам:

“Гляди, щоб ти не підносився до 
гордовитості; так, гляди, щоб ти не 
хвалився ні своєю власною мудрі-
стю, ані своєю великою силою.

Користуйся сміливістю, а не 
зухвалістю; і також гляди, щоб ти 
стримував усі свої пристрасті, щоб 
ти сповнився любові; гляди, щоб ти 
утримувався від неробства” 7.

Кілька років тому, у відпустці, я 
захотів уперше проїхатися на каякові. 
Я орендував каяк і, сповнений ентузі-
азмом, погріб у море.

За кілька хвилин хвиля переки-
нула каяк. Доклавши багато зусиль, 
тримаючи весло в одній руці, а каяк 
в іншій, я зміг стати на ноги.

Я знову спробував веслувати на 
каяку, але вже лише за кілька хвилин 
каяк знову перекинуло. Я вперто, але 
безуспішно не полишав спроб, доки 
хтось, вправний в управлінні каяком, 
не сказав мені, що, напевно в корпусі 
каяка є тріщина, і тому він, мабуть, 
заповнився водою, через що став 
хитким і ним неможливо управляти. 
Я витяг каяк на берег, витяг заглуш-
ку і, звичайно ж, з отвору вилилося 
багато води.

Я думаю, що іноді ми рухаємося 
життям з гріхами, які, подібно до течі 
в моєму каякові, перешкоджають 
нашому духовному прогресу.

Якщо ми не залишаємо свої гріхи, 
то забуваємо завіти, які уклали з 
Господом, незважаючи на те, що 
постійно “перекидаємося” через дис-
баланс, який створюють в нашому 
житті ці гріхи.
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Подібно до тріщин у моєму каяці, 
потрібно позбавитися тріщин у 
нашому житті. Деякі гріхи вимагати-
муть більше зусиль для покаяння,  
ніж інші.

Саме тому ми маємо запитати 
себе: Де ми знаходимося у своєму 
ставленні до Спасителя і Його робо-
ти? Чи не потрапили ми в ту саму 
ситуацію, що й Петро, коли він зрікся 
Ісуса Христа? Або, чи просунулися 
ми до тієї позначки, коли маємо такі 
ж ставлення й рішучість, що і він, 
отримавши від Спасителя “величне 
доручення”? 8

Ми повинні прагнути виконува-
ти всі заповіді, особливо зверта-
ючи увагу на ті, які нам найважче 
виконувати. Господь буде поруч, 
допомагаючи нам у часи нужди й 
слабкостей, і якщо ми виявляємо 
щире бажання і діємо відповідно, 
Він зробить так, щоб “слабке стало 
сильним” 9.

Послух дасть нам силу подолати 
гріх. Ми також мусимо зрозуміти, що 
випробування нашої віри вимагає від 
нас послуху, часто не знаючи, якими 
будуть результати.

Я пропоную формулу, яка допомо-
же нам витерпіти до кінця:

1.  Щодня моліться і читайте Писання.
2.  Щотижня приймайте причастя зі 

скрушеним серцем і упокореним 
духом.

3.  Платіть свою десятину і щомісяця 
пожертвування від посту.

4.  Кожні два роки—щороку для 
молоді—поновлюйте свою храмо-
ву рекомендацію.

5.  Протягом всього життя служіть в 
роботі Господа.

Нехай величні істини євангелії 
зміцнюють наш розум, і давайте сте-
жити, щоб у нашому житті не було 
тріщин, які можуть перешкоджати 
нашій безпечній подорожі морем 
цього життя.

Успіх на Господньому шляху має 
ціну, і єдиний спосіб досягти його—
це заплатити цю ціну.

Який же я вдячний, що наш Спаси-
тель витерпів до кінця, завершивши 
Свою велику спокутну жертву.

Він страждав за наші гріхи, біль, 
занепад, муки, немочі й сльози, а 

тому й знає, як допомогти нам, як 
надихнути нас, як утішити нас, і 
як зміцнити нас так, щоб ми мог-
ли витерпіти і отримати вінець, 
який уготовано для тих, кого не 
переможено.

Життя є різним для кожного з нас. 
Всі ми маємо час випробувань, час 
радості, час приймати рішення, час 
долати перешкоди і час скористатися 
можливостями.

Якими б не були наші особисті 
ситуації, я свідчу, що наш Небесний 
Батько завжди каже: “Я люблю тебе. 
Я підтримую тебе. Я з тобою. Не зда-
вайся. Покайся і витерпи на шляху, 
який Я вказав тобі. І я запевняю тебе, 
що ми побачимося знову в нашому 
целестіальному домі”. В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Maтвій 24:13.
 2. Путівник по Писаннях, “Терпіти”, 

scriptures.lds.org.
 3. Іван 6:66–67.
 4. Іван 6:68.
 5. Учення і Завіти 20:37.
 6. Див. 3 Нефій 18:7.
 7. Aлма 38:11–12.
 8. Див. Марк 16:15.
 9. Eтер 12:27.
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У ту мить мій батько мав супровід 
Святого Духа, щоб відчувати, знати і 
робити те, що він робив того дня. Як 
і багато людей, він отримав обіцян-
ня: “Щоб Його Дух міг бути з ними” 
(УЗ 20:79).

Я сподіваюсь сьогодні збільшити 
ваше бажання і вашу спроможність 
отримати Святого Духа. Пам’ятай-
те, Він є третім членом Божества. 
Батько і Син є воскреслими істотами. 
Святий Дух є особою з Духа. (Див. 
УЗ 130:22). Це ваш вибір— чи отрима-
ти Його і чи запросити Його у ваше 
серце і розум.

Умови, на яких ми можемо отри-
мати це небесне благословення, 
ясно викладені в словах, які промов-
ляються щотижня, але, можливо, не 
завжди проникають у наше серце і 
розум. Щоб мати Духа, посланого до 
нас, ми повинні “завжди пам’ятати” 
Спасителя і “дотримуватися Його 
заповідей” (УЗ 20:77).

Ця пора року допомагає нам 
згадувати про жертву Спасителя і те, 
що Він постав з могили воскреслою 
істотою. Багато з нас уявляють собі 
ці події. Якось я стояв зі своєю дру-
жиною назовні гробу в Єрусалимі. 
Багато людей вірять, що це саме той 
гроб, з якого розп’ятий Спаситель 
вийшов воскреслим і живим Богом.

Того дня шанобливий екскурсовод 
зробив жест рукою і сказав нам: “Увій-
діть, подивіться на порожній гроб”.

Ми пригнулися, щоб увійти. Ми 
побачили кам’яну лавку біля стіни. Але 
подумки я побачив щось інше, таке 
ж реальне, як і те, що ми бачили того 
дня. Я побачив Марію, залишену апо-
столами біля гробу. Ось що Дух дав 
мені побачити і навіть почути в моєму 
розумі, так ясно, наче я був там:

“А Марія стояла при гробі назовні 
та й плакала. Плачучи, нахилилась  
до гробу.

дня благословенний знанням, що 
завдяки Його Спокуті колись змо-
жу воскреснути, щоб жити вічно з 
люблячою сім’єю.

Існує тільки один спосіб, у який 
це пізнав я і може пізнати будь- 
хто з нас. Святий Дух промовляв 
моєму розуму та серцю, що все це 
істина,— і не лише один раз, а часто. 
Я потребував цієї постійної втіхи. З 
усіма нами трапляються трагедії, під 
час яких нам потрібне запевнення 
Духа. Я відчув це одного дня, коли 
стояв з моїм батьком у лікарні. Ми 
дивилися, як моя мати ще кілька разів 
неглибоко вдихнула, а потім вже 
більше не дихала. Коли ми дивилися 
на її обличчя, воно було усміхнене, 
бо її біль минув. Деякий час панувала 
тиша. Потім мій батько першим про-
мовив такі слова. Він сказав: “Малень-
ка дівчинка повернулась додому”.

Він сказав їх лагідно. Відчува-
лось, що з ним перебуває мир. Він 
повідомляв те, що, як він знав, було 
істинним. Він тихо почав збирати 
мамині особисті речі. Він вийшов 
у коридор лікарні, щоб подякувати 
всім медсестрам і лікарям, які цілими 
днями піклувалися про неї.

Президент Генрі Б. Айрінг
Другий радник у Першому Президентстві

Мої брати і сестри, я вдячний 
за нагоду звертатися до вас у 
Господню Суботу на гене-

ральній конференції Його Церкви 
цієї Великодньої пори. Я дякую 
нашому Небесному Батькові за дар 
Його Улюбленого Сина, Який добро-
вільно прийшов на землю, щоб бути 
нашим Викупителем. Я вдячний за те, 
що знаю— Він спокутував наші гріхи 
і піднявся у Воскресінні. Я кожного 

Щоб Його Дух був  
із вами
Я молюсь від усього серця, щоб ви чули голос Духа, Якого так 
великодушно послано до вас.
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І бачить два Анголи, що в білім 
сиділи, один у головах, а другий у 
ніг, де лежало Ісусове тіло…

І говорять до неї вони: “Чого пла-
чеш ти, жінко?” Та відказує їм: “Узяли 
мого Господа, і я не знаю, де Його 
поклали”…

І, сказавши оце, обернулась назад, 
і бачить Ісуса, що стояв, та вона не 
пізнала, що то Ісус…

Промовляє до неї Ісус: “Чого 
плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш?” 
Вона ж, думаючи, що то садівник, 
говорить до Нього: “Якщо, пане, узяв 
ти Його, то скажи мені, де поклав ти 
Його,— і Його я візьму!”

Ісус мовить до неї: “Маріє!” А вона 
обернулася та по- єврейському каже 
Йому: “Раббуні!” цебто: “Учителю мій!”

Говорить до неї Ісус: “Не тор-
кайся до Мене, бо Я ще не зійшов 
до Отця. Але йди до братів Моїх та 
їм розповіж: Я йду до Свого Отця й 
Отця вашого, і до Бога Мого й Бога 
вашого!” (Іван 20:11– 17).

Я молився, щоб мені було дозво-
лено відчути щось з того, що відчула 
Марія, знаходячись біля гробу, та що 
відчули двоє інших учнів по дорозі 
в Еммаус, коли вони йшли з воскрес-
лим Спасителем, думаючи, що то 
один із захожих у Єрусалим:

“А вони не пускали Його й намов-
ляли: “Зостанься з нами, бо вже вечо-
ріє, і кінчається день”. І Він увійшов, 
щоб із ними побути.

І ото, коли сів Він із ними до 
столу, то взяв хліб, поблагословив, і, 
ламаючи, їм подавав…

Тоді очі відкрилися їм,— і пізна-
ли Його. Але Він став для них 
невидимий…

І говорили вони один одному: 
“Чи не палало нам серце обом, коли 
промовляв Він до нас по дорозі, і 
коли виясняв нам Писання?” (Лука 
24:29– 32).

Деякі з цих слів повторювалися 
на причасних зборах, які я відвідував 
понад 70 років тому. У ті дні причасні 
збори проводилися ввечері. Надворі 
було темно. Присутні співали ці такі 
знайомі слова. Я чув їх багато разів. 
Але мені назавжди запам’яталися 
почуття, відчуті одного вечора. Вони 
наближають мене до Спасителя. 
Можливо, коли я промовлятиму ці 
слова, ми знову всі їх відчуємо:

Господь, мене не залишай,
Вже мерхне й гасне день;
Сідає сонечко за гай,
Стихає звук пісень.
Зайди до мене, гостем будь,
Зі мною говори.

Господь, мене не залишай.
Сьогодні Дух Святий
У серці знов і знов казав,
Що Ти— Спаситель мій.
Як солодко хвилини йдуть,
Коли єство горить.

Спасителю, залишся тут,
Вже вечір надворі.
Спасителю, залишся тут,
Вже вечір надворі 1.

Більш дорогоцінними, ніж спогади 
про події, є спогади про те, як Святий 
Дух торкається наших сердець і про 
Його безперервне підтвердження 
істини. Більш дорогоцінним, ніж 
бачення нашими очима або згаду-
вання промовлених і прочитаних 
слів, є пригадування почуттів, якими 
супроводжувався тихий голос Духа. 
Зрідка я відчував його саме так, як ті 
мандрівники по дорозі в Еммаус— як 
лагідне, але безсумнівне палання у 
серці. Частіше це почуття легкого і 
тихого запевнення.

У нас є безцінне обіцяння про 
напарництво Святого Духа, а також 
у нас є вірні настанови щодо того, 
як отримати цей дар. Ось слова, які 
промовляв уповноважений Господній 
служитель, поклавши свої руки нам 
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на голову: “Прийми Святого Духа”. 
У цю мить ви і я мали запевнення, 
що Його буде послано. Але наш 
обов’язок— зробити вибір відкрити 
наші серця, щоб протягом всього 
життя приймати служіння Духа.

Дороговказом може бути досвід 
пророка Джозефа Сміта. Він почав і 
продовжував своє священнослужін-
ня, прийнявши рішення, що його 
власної мудрості недостатньо, щоб 
дізнатися, який саме шлях йому 
обрати. Він вирішив бути покірним 
перед Богом.

Потім Джозеф вирішив спитати у 
Бога. Він молився з вірою в те, що 
Бог дасть відповідь. Ця відповідь 
прийшла, коли він був ще хлопчи-
ком. Ці послання приходили, коли 
йому потрібно було дізнатися, як Бог 
хотів би, щоб було встановлено Його 
Церкву. Святий Дух втішав і скерову-
вав його протягом всього життя.

Він підкорявся натхненню, коли 
це було важко. Наприклад, він отри-
мав повеління відправити Дванадця-
тьох в Англію, коли сам потребував 
їх найбільше. Він їх відправив.

Він приймав виправлення і втіху 
від Духа, коли сам був ув’язнений, 
а святих жахливо пригноблювали. І 
він виявив послух, коли вирушив у 
Картедж, навіть знаючи, що зазнає 
смертельної небезпеки.

Пророк Джозеф показав нам 
приклад того, як постійно отримува-
ти духовне скерування і втіху через 
Святого Духа.

Його першим вибором було упо-
коритися перед Богом.

Другим— молитися з вірою в 
Господа Ісуса Христа.

Третім— виявити абсолютний 
послух. Послух може означати швид-
кий рух. Може означати підготовку. 
Або він може означати терпеливе 
очікування на подальше натхнення.

І четвертим— молитися, щоб знати 
потреби інших людей і їхні серця 
та як допомогти їм заради Господа. 
Перебуваючи у в’язниці, Джозеф 
молився за стражденних святих. Я 
мав нагоду спостерігати, як Божі 
пророки моляться, просять про натх-
нення, отримують скерування і діють 
згідно з ним.

Я бачив, як часто їхні молитви 
були про людей, яких вони люблять 
і яким служать. Здавалось, що їхня 
турбота про інших відкривала їхні 
серця для отримання натхнення. Це 
може бути так і для вас.

Натхнення допоможе нам служити 
іншим заради Господа. Ви бачили 
це у своєму житті, як і я. Якось мій 
єпископ сказав мені (це було тоді, 
коли у моєї дружини був дуже напру-
жений період життя): “Кожного разу, 
коли я чую, що комусь у приході 
потрібна допомога, я вирушаю туди, 
щоб допомогти, і дізнаюсь, що ваша 
дружина вже була там ще до мене. Як 
їй це вдається?”

Вона подібна до всіх великих 
служителів у Господньому царстві. 
На мій погляд, вони роблять дві 
речі: Великі служителі стали гідни-
ми того, щоб Святий Дух був їхнім 
майже постійним напарником. І вони 
стали гідними дару милосердя, яке 
є чистою любов’ю Христа. Вони 

розвивали в собі ці дари, використо-
вуючи їх у служінні, на яке спонукала 
любов до Господа.

Спосіб, у який молитва, натхнен-
ня і любов до Господа діють разом 
у нашому служінні, на мій погляд, 
досконало описано у цих словах:

“Коли будете в Мене просити чого 
в Моє Ймення, то вчиню.

Якщо Ви Мене любите,— Мої запо-
віді зберігайте!

І вблагаю Отця Я,— і Втішителя 
іншого дасть вам, щоб із вами повік 
перебував,— 

Духа правди, що Його світ прий-
няти не може, бо не бачить Його та 
не знає Його. Його знаєте ви, бо при 
вас перебуває, і в вас буде Він.

Я не кину вас сиротами,— Я при-
буду до вас!

Ще недовго, і вже світ Мене не 
побачить, але ви Мене бачити буде-
те, бо живу Я— і ви жити будете!

Того дня пізнаєте ви, що в Своїм Я 
Отці, а ви в Мені, і Я в вас.

Хто заповіді Мої має та їх збері-
гає, той любить Мене. А хто любить 
Мене, то полюбить його Мій Отець, 
і Я полюблю Його, і об’явлюсь йому 
Сам” (Іван 14:14– 21).

Я приношу моє особисте свідчен-
ня, що Батько в цю мить знає вас, 
ваші почуття і духовні та мирські 
потреби кожного навколо вас. Я 
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Небесного Батька для спасіння Своїх 
дітей. За тим планом передбачається 
перехід зі смертного життя у без-
смертне. Основний принцип цього 
переходу— захід смерті й настання 
славетного ранку, що стало можли-
вим завдяки Воскресінню нашого 
Господа і Спасителя, яке ми й святку-
ємо цієї Великодньої неділі.

II.
У чудовому гімні, слова до якого 

написала Елайза Р. Сноу, ми співаємо:

“З величних Божих настанов
Спокутний план постав,
Що правосуддя і любов
У злагоді з’єднав” 1.

Для здійснення цього божествен-
ного задуму і досягнення божествен-
ної злагоди ми збираємося на зборах, 
зокрема, на цій конференції, щоб 
навчати й заохочувати одне одного.

Цього ранку я відчув, що темою 
для свого виступу мені слід взяти 
учення Алми його сину Геламану, яке 
записане у Книзі Мормона: “Через 
мале і просте відбувається велике” 
(Алма 37:6).

Нас багато чого навчають про 
мале і просте в євангелії Ісуса Христа. 
Нам потрібно нагадувати, що завдяки 

Президент Даллін Х. Оукс
Перший радник у Першому Президентстві

І.
Мої дорогі брати і сестри, я зараз, 

як і ви, глибоко зворушений, нав-
чений і натхненний посланнями, 
музикою і переповнений почуттями, 
які ми всі разом відчуваємо. Я впевне-
ний, що від вашого імені висловлюю 
вдячність нашим братам і сестрам, 
які, бувши знаряддям в руках Госпо-
да, зміцнили нас у цей час, коли ми 
всі разом.

Я вдячний, що звертаюся до цієї 
аудиторії у Великодню неділю. 
Сьогодні ми разом з іншими христия-
нами святкуємо Воскресіння Господа 
Ісуса Христа. Для нас, членів Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
буквальне Воскресіння Ісуса Христа 
є стовпом нашої віри.

Оскільки ми віримо в написане 
і у Біблії, і у Книзі Мормона про 
буквальне Воскресіння Ісуса Христа, 
ми також віримо й багатьом вченням 
з Писань стосовно того, що подібне 
воскресіння прийде до всіх смерт-
них, які будь- коли жили на землі. 
Те воскресіння дає нам, за слова-
ми апостола Петра, “живу надію” 
(1 Петра 1:3). Та жива надія— це 
наша впевненість у тому, що смерть 
не є завершенням існування нашої 
особистості, а лише необхідним 
кроком у милостивому плані нашого 

Через мале і просте
Нам потрібно нагадувати, що завдяки всьому цьому, здавалося б, 
малому і простому через тривалий період часу відбувається велике.

свідчу, що Батько та Син посила-
ють Святого Духа всім, хто має 
цей дар, просить про це благосло-
вення і прагне бути гідним нього. 
Ні Батько, ні Син, ні Святий Дух 
не входитимуть насильно у наше 
життя. Ми вільні вибирати. Господь 
сказав усім:

“Ось, Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує Мій голос і 
двері відчинить, Я до нього ввійду, і 
буду вечеряти з ним, а він зо Мною.

Переможцеві сісти Я дам на  
Моєму престолі зо Мною, як і Я 
переміг був, і з Отцем Своїм сів на 
престолі Його.

Хто має вухо, хай чує, що Дух 
промовляє” (Об’явлення 3:20– 22).

Я молюсь від усього серця, 
щоб ви чули голос Духа, Якого так 
великодушно послано до вас. І я 
молюсь, щоб ви завжди відкривали 
своє серце, аби приймати Його. 
Якщо ви просите про натхнення 
зі справжнім наміром та вірою в 
Ісуса Христа, ви отримаєте його у 
Господній спосіб та в Його час. Бог 
зробив це для юного Джозефа Смі-
та. Він робить це зараз для нашого 
сучасного пророка, Президента 
Рассела М. Нельсона. Він поставив 
вас на шляху інших дітей Бога, щоб 
ви служили їм заради Нього. Я знаю 
це не лише завдяки тому, що бачив 
своїми очима, але маю більш гли-
боке знання завдяки тому, що Дух 
шепотів моєму серцю.

Я відчував любов Батька і Його 
Улюбленого Сина до всіх Божих 
дітей у світі та до Його дітей в 
духовному світі. Я відчував втіху 
і скерування від Святого Духа. Я 
молюся, щоб ви могли мати радість 
від постійного супроводу Духа. В 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПОСИЛАННЯ
 1. “Спасителю, залишся тут!”, Гімни, № 90.
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всьому цьому, здавалося б, малому 
і простому через тривалий період 
часу відбувається велике. На цю тему 
було багато виступів генеральних 
авторитетів, а також шанованих 
педагогів. Ця тема настільки важли-
ва, що я відчув необхідність знову 
торкнутися її.

Те, що я побачив під час однієї 
ранкової прогулянки, нагадало мені, 
якою великою стає сила малого і 
простого з часом. Ось фотографія, 
яку я зняв. Щільний і міцний бетон-
ний тротуар тріснув. Це сталося від 
якогось великого й сильного тиснен-

ня знизу? Ні, він тріснув через повіль-
не, непомітне виростання одного 
з коренів, який простягнувся від 
дерева неподалік. Подібне я побачив 
і на іншій вулиці.

Сила тиснення, через яке тріснув 
цей твердий бетонний тротуар, була 
настільки малою, що днями і навіть 
місяцями вона залишалася невідчут-
ною, однак з часом стала неймовірно 
великою.

З часом такий же сильний ефект 
дає мале і просте, про що нас нав-
чають Писання і сучасні пророки. 

Подумайте про вивчення Писань. 
Нас навчають зробити його части-
ною свого щоденного життя. Або 
подумайте про особисті молитви і 
сімейні молитви на колінах— вони 
для вірних святих останніх днів 
мають бути регулярними. Подумайте 
про відвідування семінарії для молоді 
або класів інституту для дорослої 
молоді. Хоч кожна з цих справ може 
й здаватися малою і простою, однак 
з часом усі вони приведуть до могут-
нього духовного підйому й зростан-
ня. Це відбувається тому, що кожна з 
цих малих і простих справ запрошує 

Святого Духа, Цього Свідка, Який 
просвітлює нас і направляє до істи-
ни, як про це казав президент Айрінг.

Ще одне джерело для духовного 
підйому і зростання— звичка постій-
но каятися, навіть, здавалося б, у 
незначних провинах. Наше власне 
натхненне самооцінювання може 
допомогти нам побачити, що ми 
робимо неправильно і як нам це 
робити краще. Таке покаяння має 
відбуватися до нашого щотижневого 
прийняття причастя. Дещо з того, 
про що варто подумати в цьому 

процесі покаяння, названо в гімні “Чи 
зробив я сьогодні добро?”

“Чи зробив я сьогодні добро комусь?
Чи від цього світ кращим став?
Чи розрадити зміг? Чи комусь 

допоміг?
Як ні, день я змарнував.
Чи бідним, нужденним полегшив 

життя,
Коли їм натхнення надав?
Чи слабких підбадьорив, утішив 

серця?
Відгукнувся, як хворий страждав?” 2

Це, справді, малі справи, але вони, 
справді, є чудовим прикладом того, 
про що Алма навчав свого сина  
Геламана: “І Господь Бог працює 
через засоби, щоб досягти Своєї 
великої і вічної цілі; і дуже незнач-
ними засобами Господь … досягає 
спасіння багатьох душ” (Алма 37:7).

В Університеті Бригама Янга— 
Гаваї президент Стівен Ч. Уілрайт 
натхненно описав аудиторії учення 
Алми таким чином: “Алма підтвер-
джує своєму сину, що, дійсно, прин-
цип, якого дотримується Господь, 
коли ми виявляємо віру в Нього і 
прислухаємося до Його поради у 
малому і простому, полягає в тому, 
що Він благословляє нас малими 
щоденними чудесами, а з часом— 
дивовижними справами” 3.

Старійшина Говард В. Хантер 
навчав, що “часто саме повсякденні 
завдання, які ми виконуємо, мають 
найбільший позитивний вплив на 
життя інших людей, порівняний з 
тим, який світ так часто повʼязує з 
величчю” 4.

Переконливе світське вчення сто-
совно цього ж принципу ми читаємо 
у колишнього сенатора від штату 
Індіана Дена Коутса, який написав: 
“Єдина підготовка для того єдиного 
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глибокого рішення, яке може змінити 
життя або навіть народ,— це ті сотні 
тисяч напівусвідомлених, самовизна-
чальних, здавалось би, неважливих 
рішень, які приймаються особисто” 5.

Ці, “здавалось би, неважливі” 
особисті рішення, зокрема, стосу-
ються й того, як ми витрачаємо свій 
час, що ми дивимося по телевізору 
і в Інтернеті, що ми читаємо, серед 
яких мистецьких творів і музики 
знаходимося вдома й на роботі, яких 
розваг шукаємо і як дотримуємося 
свого зобовʼязання бути чесними та 
вірними. Ще одна, здавалося б, мала і 
проста справа— це бути ввічливими й 
життєрадісними у своєму особистому 
спілкуванні.

Жодна з цих бажаних малих і 
простих справ не допомагатиме нам 
рухатися вперед, якщо ми не робимо 
їх послідовно й постійно. Президент 
Бригам Янг сказав так: “Наше життя 
складається з незначних, простих 
обставин, які у своїй сукупності скла-
даються у щось надзвичайно важли-
ве і стають підсумком усього життя 
чоловіка або жінки” 6.

З усіх боків ми відчуваємо вплив 
медіа і занепад культури, і якщо  
ми не будемо цьому противитися, 
то в дотриманні своїх цінностей 
будемо рухатися за течією вниз. 
Щоб рухатися проти течії вгору, 
до нашої вічної мети, ми повин-
ні постійно гребти. Добре бути у 
складі команди, що гребе разом як 
злагоджена команда веслярів. Сто-
совно цього прикладу слід сказати 
навіть більше: культурні потоки є 
настільки сильними, що якщо ми в 
якийсь момент перестанемо гребти, 
то нас віднесе за течією вниз— туди, 
куди ми не прагнемо потрапити, але 
куди неминуче потрапимо, якщо не 
будемо старатись постійно рухатися 
вперед.

Розказавши про, здавалося б, 
незначну подію, що призвела до 
важливих наслідків, Нефій написав: “І 
таким чином ми побачили, що малими 
засобами Господь може вершити 
великі справи” (1 Нефій16:29). У 
Старому Завіті є незабутній приклад 
цього. Там ми читаємо, що ізраїльтяни 
потерпали від отруйних змій. Багато 
людей померло через їхні укуси (див. 
Числа 21:6). Коли Мойсей молився 
про допомогу, то відчув натхнення 
зробити “мідяного змія, і вистав[ити] 
його на жердині”. І тоді, “якщо змій 
покусав кого, то той дивився на 
мідяного змія— і жив” (вірш 9). Така 
незначна дія давала дивовижний 
результат! І все ж, як пояснював 
Нефій, навчаючи з цього прикладу 
тих, хто бунтував проти Господа, 
навіть коли Господь вже підготував 
простий шлях, завдяки якому вони 
могли зцілитися, “через простоту того 
шляху, або легкість його, багато було 
таких, які загинули” (1 Нефій 17:41).

Той приклад і те вчення нагадують 
нам, що простота шляху, або легкість 
даного нам завдання, не означає, що 

воно є неважливим для здійснення 
наших праведних бажань.

Так само й навіть незначні вияви 
непослуху або якась недбалість у 
дотриманні праведної поведінки 
можуть призвести до тих наслідків, 
яких нас навчали уникати. Слово 
мудрості дає приклад стосовно 
цього. Ймовірно, дію на тіло однієї 
цигарки або одного ковтка алкоголю, 
або однієї дози наркотику виміряти 
неможливо. Однак з часом ця дія стає 
могутньою і може бути неперебор-
ною. Згадайте тріщину на тротуарі, 
яка виникла через поступове, незнач-
не тиснення кореня дерева. Ясно 
одне: жахливих наслідків, до яких 
призводить долучення до будь- чого, 
що може викликати звикання, зокре-
ма, наркотиків, які вражають наше 
тіло, або порнографічного матеріалу, 
який зводить на нижчий рівень наші 
думки, цілковито можна уникнути, 
якщо ми ніколи не будемо долучати-
ся до цього— навіть один раз.

Багато років тому старійшина 
М. Рассел Баллард, виступаючи на 
генеральній конференції, описав, “як 
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може мале і просте негативно позна-
чатися на нашому власному спасінні 
і бути згубним для нього”. Він навчав: 
“Подібно до тонесеньких волокон, з 
яких утворюється пряжа, а потім нит-
ка, і, нарешті, мотузка, усе це мале у 
своїй сукупності може стати чимось 
надто міцним, щоб його розірвати. 
Ми повинні завжди усвідомлювати 
силу, яку можуть мати малі і прості 
справи у розвитку духовності,— 
сказав він.— У той же час ми повинні 
усвідомлювати, що Сатана буде 
використовувати мале і просте, щоб 
вести нас до відчаю й нещастя” 7.

З подібним застереженням звер-
нувся президент Уілрайт до своєї 
аудиторії в УБЯ— Гаваї: “Саме через 
недбалість у виконанні малого і 
простого віра стає хиткою, чудеса 
припиняються і рух в напрямку до 
Господа та Його царства спочатку 
призупиняється, а потім починає 
уповільнюватися, оскільки прагнення 
царства Божого витісняється більш 
мирськими прагненнями та світськи-
ми амбіціями” 8.

Аби захиститися від наростаючих 
негативних впливів, які стають на 
заваді нашому духовному розвитку, 
нам потрібно дотримуватися духов-
ного принципу, що стосується мало-
го і простого. Старійшина Девід А. 
Беднар під час жіночої конференції 

в УБЯ описав його так: “Ми можемо 
багато чого дізнатися про приро-
ду і важливість цього духовного 
принципу з методу … орошення 
ґрунту дуже малою кількістю води”, 
на відміну від поливання чи розпи-
лювання з використанням великої 
кількості води там, де, можливо, це й 
непотрібно.

Він пояснив: “Завдяки рівномір-
ному крапанню, вода просочується 
глибоко в землю, і в ґрунті накопичу-
ється багато вологи, необхідної для 
росту рослин. Подібним чином, якщо 
ми з вами будемо зосереджено й 
часто отримувати постійно спадаючі 
на нас краплі духовного підживлен-
ня, тоді євангельські корені зможуть 
глибоко прорости в нашу душу, змо-
жуть міцно й надійно укріпитися там 
і зможуть принести надзвичайний і 
чудовий плід”.

Продовжуючи, він сказав: “Завдяки 
цій духовній моделі, за якою мале і 
просте веде до великого, приходять 
непохитність і стійкість, глибока 
відданість та повніше навернен-
ня до Господа Ісуса Христа і Його 
євангелії” 9.

Пророк Джозеф Сміт навчав про 
цей принцип словами, які тепер зна-
ходяться в Ученні і Завітах: “Нехай 
жодна людина не вважає це незнач-
ною справою; бо є багато чого, 

стосовно святих, що буде попереду і 
залежить від цього” (УЗ 123:15).

У звʼязку з першими спробами 
встановити Церкву в Міссурі Господь 
порадив мати терпіння, бо “все має 
статися у свій час” (УЗ 64:32). Потім 
Він дав цю важливу настанову: 
“Отже, не втомлюйтесь у добро-
чинності, бо ви закладаєте основи 
великої роботи. І з малого виходить 
те, що є великим” (УЗ 64:33).

Я вірю, що всі ми хочемо відгук-
нутися на заклик Президента Рассела 
М. Нельсона рухатися далі “завіт-
ним шляхом” 10. Наше зобовʼязання 
робити це зміцнюється постійним 
виконанням “малих справ”, про які 
нас навчає євангелія Ісуса Христа та 
провідники Його Церкви. Я свідчу 
про Нього і закликаю Його благосло-
вення на всіх, хто прагне триматися 
Його завітного шляху, в імʼя Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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Я також вдячний за тих, на чиїх 
плечах стою. Я мав привілей служити 
у Кворумі Дванадцятьох Апостолів 
протягом 34 років і особисто зна-
ти 10 з 16 попередніх Президентів 
Церкви. Я багато чого навчився від 
кожного з них.

Я також у великому боргу перед 
своїми предками. Усі восьмеро моїх 
прадідусів і прабабусь були навер-
неними до Церкви в Європі. Кожна 
з цих вірних душ пожертвувала всім, 
щоб прийти в Сіон. Однак не всі мої 
предки в наступних поколіннях зали-
шалися такими ж відданими. Через 
це я виростав у сім’ї, життя якої не 
було зосереджене на євангелії. 

Я обожнював своїх батьків. Вони 
були для мене всім і навчали мене 
дуже важливим урокам. Мені не 
вистачить слів, щоб висловити їм 
свою вдячність за щасливе життя в 
домі, який вони створили для мене 
та моїх брата і сестер. Втім, навіть 
ще хлопчиком я знав, що мені чогось 
не вистачає. Одного дня я заскочив у 

вічне життя і зробила безсмертя 
реальністю для кожного.

Саме завдяки Його надзвичайній 
місії і миру, який Він дарує Своїм 
послідовникам, моя дружина Венді і 
я відчували втіху пізньої пори 2 січня 
2018 року, коли нас розбудив теле-
фонний дзвінок і нам повідомили, що 
Президент Томас С. Монсон перей-
шов за завісу.

Як же ми сумуємо за Президентом 
Монсоном! Ми з пошаною ставимося 
до його життя і до його спадку. Він 
був духовним велетнем і залишив 
незабутній слід у житті всіх, хто знав 
його, і в Церкві, яку любив.

У неділю, 14 січня 2018 року, у 
верхній кімнаті Солт- Лейкського 
храму Перше Президентство було 
реорганізоване за простим, але 
священним зразком, встановленим 
Господом. Потім на вчорашньому 
ранковому урочистому зібранні 
члени Церкви по всьому світу підня-
ли свої руки на знак підтримки дій 
апостолів. Я зі смиренням дякую вам 
за вашу підтримку.

Президент Рассел М. Нельсон

Який це чудовий привілей святку-
вати Великдень з вами цієї неділі 
на генеральній конференції! Не 

може бути чогось більш кращого, ніж 
відзначати найважливішу подію, яка 
будь- коли відбувалася на цій землі, 
поклоняючись найважливішій Особі, 
Яка будь- коли ходила цією землею. У 
цій Церкві Ісуса Христа Святих Остан-
ніх Днів ми поклоняємося Тому, Хто 
розпочав Свою нескінченну Спокуту в 
Гефсиманському саду. Він був готовий 
страждати за гріхи і слабкості кожно-
го з нас, і ці страждання змусили Його 
“кровоточити кожною порою” 1. Він 
був розп’ятий на Голгофському хресті 2 
і піднявся на третій день, воскресши 
першим з дітей нашого Небесного 
Батька. Я люблю Його і свідчу, що Він 
живе! Саме Він веде Свою Церкву і 
скеровує її.

Без нескінченної Спокути нашого 
Викупителя ні в кого з нас не було б 
надії повернутися колись до нашого 
Небесного Батька. Без Його Воскре-
сіння все скінчилось би смертю. Спо-
кута нашого Спасителя уможливила 

Одкровення для 
Церкви, одкровення 
для нашого життя
У майбутньому буде неможливо вижити духовно без скеровуючого, 
спрямовуючого, втішаючого й постійного впливу Святого Духа.
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трамвай і поїхав до книгарні святих 
останніх днів, щоб знайти там книгу 
про Церкву. Мені подобалося дізна-
ватися більше про євангелію.

Коли я зрозумів Слово мудрості, 
то захотів, щоб мої батьки жили за 
цим законом. Тож одного дня, будучи 
ще дуже юним, я пішов у підвал 
і розбив об бетонну підлогу всі 
пляшки з алкоголем! Я думав, що мій 
батько покарає мене, але він ніколи й 
словом не обмовився про це.

Підростаючи і починаючи розу-
міти велич плану Небесного Батька, 
я часто казав собі: “Я більше не хочу 
ніяких Різдвяних подарунків! Я лише 
хочу запечататися зі своїми батька-
ми”. Ця жадана подія сталася тільки 
тоді, коли моїм батькам вже було за 
80, але вона таки сталася! Я не можу 
повною мірою висловити радість, 
яку відчував того дня 3. Кожного дня 
я відчуваю радість від того, що вони 
запечаталися, і мене було запечатано 
до них.

У 1945 році, коли я навчався 
у медичному навчальному закла-
ді, я одружився з Дентзел Уайт у 
Солт- Лейкському храмі. Ми з нею 
були благословенні стати батьками 
дев’ятьох чудових дочок і одного 
дорогоцінного сина. Сьогодні наша 
постійно зростаюча родина, є одні-
єю з найбільших радостей у моєму 
житті.

У 2005 році, після 60 років 
подружнього життя, мою любу 
Дентзел було несподівано покликано 
додому. Якийсь час моє горе було 
майже невтішним. Але послання 
Великодня й обіцяння воскресіння 
підтримували мене.

Тоді Господь дав мені у супутниці 
Венді Уотсон. Ми були запечатані 
у Солт- Лейкському храмі 6 квітня 
2006 року. Як же я люблю її! Вона 
є надзвичайною жінкою—великим 
благословенням для мене, для нашої 
сім’ї і для всієї Церкви.

Кожне з цих благословень прий-
шло в результаті пошуків і сліду-
ванням підказкам Святого Духа. 
Президент Лоренцо Сноу сказав: 
“Це великий привілей для кожного 
святого останніх днів. … Це наше 
право—кожний день свого життя 
мати прояви Духа” 4.

Одне з того, що Дух постійно 
давав мені розуміти з того часу, як  
я отримав нове покликання бути 
Президентом Церкви,—це те, як 
сильно Господь бажає відкривати 
Свій розум і волю. Привілей отриму-
вати одкровення є найвеличнішим з 
дарів Бога Його дітям.

Через прояви Святого Духа 
Господь допомагатиме нам в усіх 
наших праведних прагненнях. Пам’я-
таю, як я стояв в операційній над 
пацієнтом—непевний, як виконати 

безпрецедентну процедуру,—і  
Святий Дух показав у моєму розумі 
техніку її виконання 5.

Щоб підкріпити свою пропозицію 
Венді, я сказав їй: “Я знаю, що таке 
одкровення, і те, як його отрима-
ти”. Слід віддати їй належне—і, як я 
дізнався, це є типовим для неї,—вона 
вже шукала й отримала одкровення 
стосовно нас, що дало їй сміливість 
сказати “так”.

Як член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, я щодня молився про 
одкровення і дякував Господу щора-
зу, коли Він промовляв до мого серця 
і розуму.

Уявіть собі, яке це чудо! Яким би 
не було наше церковне покликання, 
ми можемо молитися нашому Небес-
ному Батькові й отримати провід і 
скерування, бути попередженими 
про небезпеки й те, що відволікає, 
і здобути можливість виконати те, 
чого ми просто не могли зробити 
самотужки. Якщо ми дійсно отримали 
Святого Духа і навчаємося розпіз-
навати і розуміти Його спонукання, 
нас буде скеровано і у важливих, і у 
незначних справах.

Коли недавно мені довелося 
виконати надзвичайно важке зав-
дання—вибрати двох радників, я не 
знав, як мені вибрати лише двох з 
дванадцяти чоловіків, яких я люблю 
і поважаю.

Оскільки я знаю, що хороше 
натхнення ґрунтується на хорошій 
поінформованості, я з молитвою 
провів зустріч сам на сам з кожним 
апостолом 6. Після цього я усамітнив-
ся в окремій кімнаті у храмі і прагнув 
дізнатися волю Господа. Я свідчу, 
що Господь настановив мене вибра-
ти президента Далліна Х. Оукса і 
президента Генрі Б. Айрінга слу-
жити моїми радниками у Першому 
Президентстві.
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Я свідчу, що подібним чином 
Господь надихнув покликати старій-
шину Герріта В. Гонга і старійшину 
Уліссеса Соареса, щоб їх було висвя-
чено в Його апостоли. Ми вітаємо їх 
у цьому унікальному братерському 
служінні.

Коли ми збираємося як рада 
Першого Президентства і Квору-
му дванадцятьох, наші кімнати для 
зборів стають кімнатами одкровення. 
Дух дуже сильно відчувається там. У 
той час, коли нам доводиться вирі-
шувати складні питання, починається 
захоплюючий процес, коли кожен 
апостол вільно висловлює свої думки 
і точку зору. Хоча спочатку наші 
думки можуть і відрізнятися, любов, 
яку ми відчуваємо один до одного, 
є незмінною. Наша єдність допома-
гає нам розпізнавати волю Господа 
стосовно Його Церкви.

На наших зборах ніколи не 
переважає більшість! Ми з молитвою 
вислуховуємо один одного і розмов-
ляємо один з одним, поки не об’єд-
наємося у думці. І ось тоді, коли ми 
досягаємо повної згоди, об’єднуючий 

вплив Святого Духа стає просто 
приголомшливим! Ми відчуваємо 
те, що пізнав пророк Джозеф Сміт, 
коли навчав: “Через єдність у почут-
тях ми отримуємо силу від Бога” 7. 
Жоден член Першого Президентства 
чи Кворуму дванадцятьох ніколи не 
приймав рішень щодо Господньої 
Церкви на свій розсуд!

Брати і сестри, як ми можемо 
стати такими чоловіками й жінками—
слугами, подібними до Христа,—яких 
потребує Господь? Як ми можемо 
знайти відповіді на запитання, які 
турбують нас? Якщо дивовижний 
досвід Джозефа Сміта у Священному 
гаю навчає нас чомусь, так це тому, 
що небеса відкриті і Бог розмовляє зі 
Своїми дітьми.

Пророк Джозеф Сміт установив 
для нас модель для наслідування у 
вирішенні наших питань. Захопле-
ний обіцянням Якова, що якщо нам 
не вистачає мудрості, ми можемо 
просити її у Бога 8, хлопчик Джо-
зеф звернувся із своїм запитанням 
безпосередньо до Небесного Батька. 
Він прагнув особистого одкровення, 
і його пошуки відкрили цей останній 
розподіл.

Подібним чином, що ви бажаєте, 
щоб відкрилося для вас? Якої мудрості 
вам не вистачає? Що, на вашу думку, 
вам вкрай потрібно пізнати або зро-
зуміти? Наслідуйте приклад пророка 
Джозефа. Знайдіть тихе місце, яке ви 
можете відвідувати регулярно. Упо-
кортеся перед Богом. Вилийте своє 
серце вашому Небесному Батькові. 
Зверніться до Нього за відповіддю і 
втіхою.

Моліться в ім’я Ісуса Христа про 
ваші занепокоєння, ваші страхи, ваші 
слабкості—так, прагнення вашого 
серця. А потім слухайте! Записуйте 
думки, які приходять до вас. Запи-
суйте почуття і дійте відповідно до 

спонукань, які ви отримуєте. Якщо ви 
повторюватимете цей процес день за 
днем, місяць за місяцем, рік за роком, 
ви будете “розвиватися в принципі 
одкровення” 9.

Чи дійсно Бог хоче розмовляти 
з вами? Так! “Перешкоджати Всемо-
гутньому проливати знання з небес 
на голови святих останніх днів—усе 
одно, що людині спромогтися про-
стерти свою кволу руку, щоб зупи-
нити річку Міссурі, коли вона тече у 
своєму звичному руслі” 10.

Вам немає потреби гадати, що є 
істинним 11. Вам непотрібно гадати, 
кому можна без ризику довіритися. 
Через особисте одкровення ви може-
те отримати власне свідчення про те, 
що Книга Мормона є словом Бога, 
що Джозеф Сміт є пророком, і що це 
Церква Господа. Незалежно від того, 
що можуть казати або робити інші 
люди, ніхто й ніколи не може забрати 
свідчення, яке народилося у вашому 
серці й розумі про те, що є істинним.

Я закликаю вас сягнути вище 
ваших теперішніх духовних здібно-
стей отримувати особисте одкровен-
ня, бо Господь пообіцяв: “Якщо ти 
[шукатимеш], ти отримаєш одкровен-
ня за одкровенням, знання за знанням, 
щоб ти міг знати таємниці і мирні 
речі—те, що приносить радість, те, 
що приносить життя вічне” 12.

О, є ще так багато всього, що ваш 
Небесний Батько хоче, аби ви пізна-
ли. Як навчав старійшина Ніл А. Мак-
свелл: “Тим, хто має очі, щоб бачити, і 
вуха, щоб чути, очевидно, що Батько і 
Син діляться таємницями всесвіту!” 13

Ніщо не відкриває небеса так, як 
поєднання більшої чистоти, неухиль-
ного послуху, щирих пошуків, 
щоденного бенкетування словами 
Христа у Книзі Мормона 14 та часу, 
який регулярно відводиться для хра-
мової і сімейно- історичної роботи.
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Звичайно, можуть бути часи, коли 
ви відчуваєте, що небеса закриті. 
Але я обіцяю: якщо ви й далі будете 
слухняними, будете висловлювати 
вдячність за кожне благословення, 
яке Господь дає вам, і якщо ви будете 
терпеливо й шанобливо ставитися 
до розкладу Господа, то отримаєте 
знання і розуміння, яких прагнете. Ви 
отримаєте кожне благословення, яке 
Господь приготував для вас,—навіть 
чудеса. Це те, що принесе вам осо-
бисте одкровення.

Я з оптимізмом ставлюсь до 
майбутнього. Воно буде наповнене 
можливостями, завдяки яким кожен 
з нас розвиватиметься, робитиме 
свій внесок і нестиме євангелію у 
кожний куточок землі. Але я також 
не з наївністю дивлюся у дні, що 
попереду. Ми живемо у світі, який є 
складним і дедалі суперечливішим. 
До соціальних медіа є постійний 
доступ, і новини, які виходять 24 
години на добу, бомбардують нас 
безжалісними повідомленнями. Якщо 
ми сподіваємося відсіювати міріади 
голосів і філософій людей, які ата-
кують істину, ми повинні навчитися 
отримувати одкровення.

Наш Спаситель і Викупитель, Ісус 
Христос, виконуватиме деякі зі Своїх 
найвеличніших справ від цього часу 
і до того, коли Він прийде знов. Ми 
побачимо дивовижні ознаки того, що 
Бог Батько і Його Син, Ісус Христос, 
правлять цією Церквою у величі й 
славі. Але в майбутньому буде немож-
ливо вижити духовно без скеровую-
чого, спрямовуючого, втішаючого й 
постійного впливу Святого Духа.

Мої улюблені брати і сестри, я 
благаю вас зміцнити свою духовну 
здатність отримувати одкровення. 
Нехай ця Великодня неділя буде 
визначальним моментом у вашому 
житті. Вирішіть виконувати духовну 

роботу, яка вимагається, щоб насо-
лоджуватися даром Святого Духа і 
чути голос Духа частіше і ясніше.

Разом з Моронієм я закликаю вас 
у цю Великодню неділю “приходи-
ти до Христа і сприймати кожний 
добрий дар” 15, починаючи з дару 
Святого Духа, який може змінити і 
змінить ваше життя.

Ми—послідовники Ісуса Христа. 
Найважливіша істина, про яку Святий 
Дух будь- коли свідчитиме вам, поля-
гає у тому, що Ісус є Христос, Син 
живого Бога. Він живе! Він наш  
Оборонець перед Батьком, наш 
Взірець і наш Викупитель. Цієї Вели-
кодньої неділі ми вшановуємо Його 
спокутну жертву, Його буквальне 
Воскресіння і Його божественність.

Це Його Церква, відновлена через 
пророка Джозефа Сміта. Про це я 

свідчу і висловлюю свою любов 
кожному з вас, у священне ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Учення і Завіти 19:18.
 2. Див. Лука 23:33.
 3. Див. Алма 26:16.
 4. Учення Президентів Церкви:  Лоренцо 

Сноу (2012), с. 79.
 5. Див. Рассел M. Нельсон, “Дивовижна 

сила молитви”, Ліягона, трав. 2003,  
сс. 7–8.

 6. Див. 3 Нефій 28:1.
 7. Учення Президентів Церкви:  Джозеф 

Сміт (2007), с. 400.
 8. Див. Якова 1:5.
 9. Учення Президентів Церкви:  Джозеф 

Сміт, с. 133.
 10. Учення і Завіти 121:33.
 11. Див. Мороній 10:5.
 12. Учення і Завіти 42:61.
 13. Neal A. Maxwell, “Meek and Lowly” 

(Brigham Young University devotional, 
Oct. 21, 1986), 9, speeches.byu.edu.

 14. Див. 2 Нефій 32:3.
 15. Мороній 10:30.
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розподіл священства через істинне 
одкровення будь- якій людині чи гру-
пі людей, ця влада завжди давалася” 4.

Це є дійсним і сьогодні. Священні 
завіти й обряди, недоступні в жодно-
му іншому місці, отримуються у 159 
святих домах Господа у 43 країнах. 
Обіцяні благословення приходять 
через відновлені ключі священства, 
учення і владу, відображаючи нашу 
віру, слухняність і обіцяння Його 
Святого Духа нам у наших поколін-
нях у часі й у вічності.

Дорогі брати і сестри, у кожній 
країні, у кожному народі та язику, по 
всій нашій всесвітній Церкві, дякую 
за вашу живу віру, надію і милосердя 
у кожному кроці. Дякую вам за те, 
що приєдналися до людей, які мають 
свідчення про повноту відновленої 
євангелії і досвід життя за нею.

Дорогі брати і сестри, ми нале-
жимо одне одному. Ми можемо бути 
пов’язані одне з одним “у єдності і в 
любові” 5 в усьому і в усіх місцях 6. Як 
Господь Ісус Христос запрошує кож-
ного з нас, де б ми не були, якими б 
не були наші обставини, будь ласка, 
“ходіть і побачте” 7.

У цей день я смиренно присвячую 
усі сили і здібності своєї душі 8, якими 
б вони не були або не могли стати, 

чоловіка і жінку й піддатися натхнен-
ню Святого Духа 3).

Разом, наші завіти і Спокута 
нашого Спасителя уможливлюють і 
облагороджують. Разом, вони допо-
магають нам триматися і відпускати. 
Разом, вони пом’якшують, зберіга-
ють, освячують і викупляють.

Пророк Джозеф Сміт сказав: “Це 
вчення, про яке ми говоримо, може 
здатися декому дуже сміливим— 
влада, яка записує або зв’язує на зем-
лі, зв’язує і на небесах. Проте, в усі 
віки на світі, коли б Господь не давав 

Старійшина Герріт В. Гонг
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Дорогі брати і сестри, коли 
наші сини були ще дуже 
малі, я розповідав їм перед 

сном історії про цуценят бігль і 
наспівував їм гімни, у тому числі і 
“Знайте всі, Христос воскрес!” 1 Іноді 
я жартома змінював слова на: “Час 
настав лягати спати: алілуя”. Зазви-
чай, наші сини засинали швидко. 
Або, принаймні, вони знали, що 
якщо я вважатиму, що вони заснули, 
то припиню співати.

Слова— принаймні мої— не здатні 
передати ті приголомшливі почуття, 
які я мав з тих пір, як Президент  
Рассел М. Нельсон з любов’ю взяв 
мої руки у свої, і поряд була моя 
дорога Сюзан, і надав це священне 
покликання від Господа, від якого у 
мене перехопило подих і яке змуси-
ло мене багато разів плакати протя-
гом цих останніх днів.

У цю Великодню неділю я радісно 
співаю: “Алілуя”. Пісня викупительної 
любові нашого воскреслого Спаси-
теля 2 прославляє гармонію завітів 
(які поєднують нас з Богом та одне 
з одним) і Спокуту Ісуса Христа (яка 
допомагає нам скинути тілесного 

Недільна післяобідня сесія | 1 квітня 2018 р.

Знайте всі,  
Христос воскрес!
Це Великодня неділя. Я благоговійно засвідчую та урочисто свідчу 
про живого Христа— про Нього, Який “помер, був похований і піднявся 
на третій день”.
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твоїми, і буду навчати тебе, що ти 
маєш говорити” (Вихід 4:11–12; див. 
також вірш 10).

Я знаходжу втіху також у любові 
й підтримці моєї коханої дружини. 
Для мене та моєї сім’ї вона— приклад 
доброти, любові й цілковитої відда-
ності Господу. Я люблю її всім своїм 
серцем, і я вдячний за її позитивний 
вплив на нас.

Брати і сестри, я хочу свідчи-
ти вам, що Президент Рассел М. 

Старійшина Уліссес Соарес
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої дорогі брати і сестри, де б 
ви не були, я хочу висловити 
свою щиру й глибоку вдяч-

ність за вашу вчорашню підтримку 
голосуванням. Хоч, як і Мойсей, я від-
чуваю себе непідходящим і тяжкоус-
тим, та все ж я втішаю себе словами, 
які Господь сказав йому:

“Хто дав уста людині? Або Хто 
робить німим, чи глухим, чи видю-
чим, чи темним,— чи ж не Я, Господь?

А тепер іди, а Я буду з устами 

Пророки промовляють 
силою Святого Духа
Те, що є пророки,— це ознака любові Бога до Своїх дітей. Пророки 
повідомляють про обіцяння і справжню природу Бога та Ісуса 
Христа Їхньому народу.

моєму Спасителю, моїй дорогій 
Сюзан і нашій сім’ї, моїм Братам і 
кожному з вас, мої улюблені брати 
і сестри.

Усе гідне і вічне зосереджено 
на живій реальності Бога, нашого 
люблячого Вічного Батька і Його 
Сина, Ісуса Христа, і Його Споку-
ти, засвідченої Святим Духом 9. Це 
Великодня неділя. Я благоговійно 
засвідчую та урочисто свідчу про 
живого Христа— про Нього, Який 
“помер, був похований і піднявся на 
третій день, і вознісся на небеса” 10. 
Він є Альфа і Омега 11 і був з нами з 
початку, і Він з нами до кінця.

Я свідчу про пророків останніх 
днів, від Пророка Джозефа Сміта 
до нашого дорогого Президента 
Рассела М. Нельсона, якого ми радіс-
но підтримуємо. Як співають наші 
діти у Початковому товаристві: “Ми 
благословенні— нас веде пророк” 12.  
Я свідчу, що як це було пророкова-
но у Святих Писаннях, включаючи 
Книгу Мормона: Ще одне свідчення 
про Ісуса Христа, “царство Господа 
знову встановлене на землі, готуючи 
до Другого пришестя Месії” 13. У святе 
і священне імʼя Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Знайте всі: Христос воскрес!”, Гімни, 

№ 114.
 2. Див. Алма 5:26.
 3. Див. Мосія 3:19.
 4. Учення і Завіти 128:9.
 5. Мосія 18:21.
 6. Див. Мосія 18:9.
 7. Іван 1:39.
 8. Див. 1 Нефій 15:25.
 9. “Ви отримали Святого Духа, Який 

свідчить про Батька і Сина, на 
виконання обіцяння, яке Він дав, що 
якщо ви ввійдете цим шляхом, ви 
отримаєте” (2 Нефій 31:18).

 10. Учення Президентів Церкви:  Джозеф 
Сміт (2007), с. 51.

 11. Див. Учення і Завіти 19:1.
 12. “Йди за пророком”, Збірник дитячих 

пісень, с. 58–59.
 13. Вступ до Книги Мормона.
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Нельсон— пророк Бога на землі. Я 
ніколи не бачив людини добрішої 
й більш люблячої, ніж він. Хоч я й 
відчував себе непідхожим для цього 
священного покликання, його слова і 
лагідний погляд очей, коли він запро-
понував мені цю відповідальність, 
дали мені відчути, що мене огорнула 
любов Спасителя. Дякую вам, Пре-
зиденте Нельсон. Я підтримую вас і 
люблю вас.

Хіба ж це не благословення— 
мати на землі у дні, в які ми живемо, 
пророків, провидців і одкровителів, 
які прагнуть пізнати волю Господа 
і виконувати її? Приносить втіху 
знання, що ми не самотні у світі, які 
б труднощі не випадали нам у житті. 
Те, що є пророки,— це ознака любові 
Бога до Своїх дітей. Пророки пові-
домляють про обіцяння і справжню 
природу Бога та Ісуса Христа Їхньо-
му народу. Я дізнався про це зі свого 
власного досвіду.

Вісімнадцять років тому нам з 
дружиною подзвонив президент 
Джеймс Е. Фауст, який тоді був дру-
гим радником у Першому Президент-
стві. Він покликав мене служити в 
якості президента місії разом з моєю 
дружиною у Португалії. Він сказав 
нам, що вже через шість тижнів ми 
маємо розпочати своє служіння. Ми, 
хоч і відчували себе непідготовлени-
ми і непідходящими, усе ж прийняли 
те покликання. Найбільше нас у той 
момент турбувало, як отримати візи, 
необхідні, щоб служити в тій краї-
ні, оскільки з попереднього досвіду 
ми знали, що на отримання віз піде 
шість– вісім місяців.

Тоді президент Фауст запитав, чи 
є у нас віра в те, що Господь зробить 
чудо і що нам вдасться отримати візи 
швидше. Нашою відповіддю було 
тверде “так”, і ми негайно взялися за 
діло. Ми підготували всі необхідні 

для отримання візи документи, взяли 
з собою наших малих дітей і швидко, 
як тільки змогли, вирушили у кон-
сульство. Там ми зустрілися з дуже 
приємною жінкою. Перевіряючи 
наші папери і дізнаючись про те, що 
ми збираємося робити у Португа-
лії, вона запитала нас: “А ви справді 
збираєтеся допомагати людям моєї 
країни?” Ми твердо відповіли “так” і 
пояснили, що ми будемо представля-
ти Ісуса Христа і свідчити про Нього 
та Його божественну місію у світі. 
Ми повернулися туди через чотири 
тижні, отримали наші візи і на місію 
прибули через шість тижнів— так, як 
пророк Господа і просив нас.

Брати і сестри, від усього свого 
серця я свідчу, що пророки промов-
ляють силою Святого Духа. Вони 
свідчать про Христа та Його боже-
ственну місію на землі. Вони вислов-
люють думку й почуття Господа 
і покликані представляти Його та 
навчати нас, що саме ми повинні 
робити, аби повернутися і жити у 

присутності Бога і Його Сина, Ісуса 
Христа. Ми отримуємо благосло-
вення, якщо виявляємо свою віру і 
дотримуємося їхніх учень. Якщо ми 
дослухаємося до них, то наше життя 
є більш щасливим і менш складним, 
нам легше справлятися зі своїми 
труднощами і проблемами, і ми ство-
рюємо навкруг себе духовну зброю, 
яка буде захищати нас від нападів 
ворога у наші дні.

У цей Великодній день я урочисто 
свідчу, що Ісус Христос воскрес, що 
Він живий і що Він керує Своєю  
Церквою на землі через Своїх проро-
ків, провидців і одкровителів. Я свід-
чу, що Він— Спаситель і Викупитель 
світу і що завдяки Йому ми можемо 
бути спасенними і піднесеними у 
присутність нашого дорогого Бога. 
Я люблю Його, я поклоняюся Йому. 
Я хочу наслідувати Його, виконувати 
Його волю і ставати більш схожим на 
Нього. Я смиренно кажу це у священ-
не ім’я нашого Господа Ісуса Христа, 
амінь. ◼
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служіння їм. Ми називатимемо цю 
програму просто “служінням”.

Ефективна робота зі служіння 
стає можливою завдяки природним 
дарам сестер та незрівнянній силі 
священства. Усім нам потрібен такий 
захист від підступних хитрощів 
супротивника.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
та сестра Джин Б. Бінгем, генераль-
ний президент Товариства допомоги, 
пояснять, як тепер будуть діяти при-
значені носії священства і призначені 
сестри з Товариства допомоги та 
Товариства молодих жінок, здійсню-
ючи служіння і нагляд за членами 
Церкви по всьому світу.

Перше Президентство і Два-
надцять в єдності схвалюють їхні 
послання. З вдячністю і молитвою ми 
відкриваємо цей новий розділ в історії 
Церкви. В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
ПРИМІТКА
 1. Див. Лука 10:27.

 любити Бога і наших ближніх 1.
Протягом місяців ми прагнули 

дізнатися, як краще задовольняти 
духовні та матеріальні потреби 
наших людей у спосіб Спасителя.

Ми прийняли рішення відмовити-
ся від програм “домашнього вчите-
лювання” і “візитного вчителювання”, 
як ми їх називали. Натомість, ми 
впровадимо новіший, більш святий 
підхід до піклування про інших і 

Президент Рассел М. Нельсон 

Дякую вам, старійшино Гонг і 
старійшино Соарес за ваше 
щире виявлення віри. Ми 

дуже вдячні вам і вашим дорогим 
супутницям.

Дорогі брати і сестри, ми постій-
но прагнемо скерування від Господа 
стосовно того, як ми можемо допо-
могти нашим членам Церкви дотри-
муватися заповідей Бога, особливо 
цих двох великих заповідей— 

Служіння
Ми впровадимо новіший, більш святий підхід до піклування про  
інших і служіння їм.
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“Любіть один одного! Як Я вас полю-
бив, так любіть один одного й ви! По 
тому пізнають усі, що ви учні Мої, як 
будете мати любов між собою” 4.

Щоб наблизити нас до цього єван-
гельського ідеалу, ця щойно оголо-
шена концепція служіння священства 
і Товариства допомоги буде містити, 
серед іншого, вказані далі елементи, 
деякі з яких вже дуже успішно впро-
ваджені Товариством допомоги 5.

• Ми більше не будемо користу-
ватися такими термінами, як 
домашнє і візитне вчителювання. 
Почасти це тому, що наше служін-
ня здебільшого відбуватиметься 
не в домівках, і почасти тому, 
що наші контакти з підопічними 
проходитимуть не як проведен-
ня підготовлених уроків, хоча, 
безперечно, урок можна про-
вести, якщо в ньому є потреба. 
Основною метою служіння буде, 
як було сказано про народ у дні 
Алми, “пильнува[т]и своїх людей, 
і живи[т]и їх тим, що стосується 
праведності” 6.

• Ми продовжимо відвідувати 
домівки у міру можливості, але 
місцеві обставини, такі, як вели-
ка кількість відвідувань, далекі 
відстані, особиста безпека та інші 
виклики можуть завадити відвіду-
ванню кожної домівки щомісяця. 
Як радило Перше Президентство 
багато років тому, робіть усе, що 
у ваших силах 7. Окрім будь- якого 
визначеного вами розкладу для 
фактичних відвідувань, в нього 
можна додати телефонні дзвінки, 
написання записок, текстові пові-
домлення, електронні листи, віде-
очати, спілкування на церковних 
зборах, спільні проекти служіння, 
громадські заходи та безліч інших 
можливостей у світі соціальних 

провідникам священства і допо-
міжних організацій буде додатково 
надіслано документ обсягом сім сто-
рінок із запитаннями і відповідями. 
Зрештою, ці матеріали будуть відра-
зу розміщені на сайті ministering.
LDS.org. “Просіть, і буде вам дано, 
шукайте і знайдете” 3.

Тепер щодо чудового доручен-
ня, яке Президент Нельсон дав мені 
та сестрі Джин Б. Бінгем. Брати і 
сестри, оскільки організація робо-
ти Церкви вдосконалюється, оче-
видно і нам особисто слід ставати 
кращими— індивідуально відходити 
від будь- якої механічної рутини, де 
є функції і немає почуттів, і набли-
жатися до щирого учнівства, про яке 
казав Спаситель наприкінці Свого 
земного священнослужіння. Готую-
чись залишити купку Своїх все ще 
недосвідчених і дещо збентежених 
послідовників, Він не наводив їм спи-
сок з дюжиною адміністративних дій, 
які їм слід було б виконувати, і не 
вручав їм жменю звітів, які слід було 
б заповнювати у трьох примірни-
ках. Ні, Він підсумував їхнє завдання 
в одній фундаментальній заповіді: 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Перефразовуючи висловлюван-
ня Ральфа Волдо Емерсона, 
скажу, що найнезабутніші миті 

у житті— це ті, коли ми відчуває-
мо потік одкровення 1. Президенте 
Нельсон, я не знаю, скільки ще таких 
потоків ми будемо в змозі сприйня-
ти протягом цих вихідних. У декого 
з нас слабке серце. Але, думаю, ви 
можете подбати також і про це. О, 
який у нас пророк!

У дусі чудових заяв і свідчення 
Президента Нельсона, виголошених 
вчора ввечері та цього ранку, я при-
ношу моє особисте свідчення про 
те, що ці зміни є прикладами одкро-
вення, яке скеровувало цю Церкву 
від самого її початку. Втім є й більше 
свідчень того, що Господь приско-
рює Свою роботу в належний час 2.

Усі, хто палко прагне дізнатися 
подробиці цього, будь ласка, знай-
те, що відразу по завершенні цієї 
сесії конференції будуть виконані 
наступні дії, не обов’язково саме в 
такій послідовності. Зокрема всім 
членам Церкви, чиї електронні адре-
си ми маємо, буде надіслано лист 
від Першого Президентства. Усім 

“Бути з ними і  
укріпляти їх”
Сьогодні ми молимося про те, щоб кожен чоловік і кожна жінка 
пішли з цієї генеральної конференції, сильніше зобов’язавшись щиро 
піклуватися одне про одного.
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медіа. Однак я хочу наголосити, 
що у цьому широкому новому 
баченні немає місця словам виба-
чення, які я недавно помітив на 
наклейці на бампері автомобіля. 
Там було написано “Ось я вам 
погудів, і цим домашнє вчителю-
вання провів”. Брати, будь ласка, 
(адже сестри ніколи не будуть 
винні в цьому— я звертаюся саме 
до братів у Церкві), знайте, що 
цими змінами ми хочемо досягти 
збільшення піклування і турботи, а 
не їх зменшення.

• Я відчуваю, що ви, дізнавшись про 
цю нову концепцією служіння, 
яка більш ґрунтовно основана на 
євангелії, починаєте непокоїтися з 
приводу того, що враховується у 
звіті. Гаразд, розслабтеся, оскіль-
ки більше немає ніякого звіту— 
принаймні щоразу 31- го числа 
непотрібно звітувати словами: “Я 
ледь впорався з моїм дорученням”. 
У цьому ми також прагнемо вдо-
сконалитися. Єдине, про що слід 
буде звітувати,— це про кількість 
співбесід, проведених провідни-
ками протягом даного кварталу 
з парами приходських служите-
лів. Мої друзі, яким би простим 
це не видавалось, ці співбесіди 

абсолютно необхідні. Без цієї 
інформації єпископ не матиме 
можливості отримати потрібну 
йому інформацію про духовне і 
мирське становище своїх людей. 
Пам’ятайте: брати- служителі є 
представниками єпископату і пре-
зидентства кворуму старійшин; ті 
не діють замість них. Дія ключів 
єпископа і президента кворуму 
поширюється далеко за межі цієї 
концепції служіння.

• Оскільки цей звіт відрізняється від 
усього, що ви відправляли раніше, 
дозвольте мені наголосити, що 
нам у Головному управлінні Цер-
кви непотрібно знати, як або де, 
або коли ви контактуєте зі своїми 
підопічними, ми лише піклуємося 
про те, що ви дійсно це робите і 
що ви благословляєте їх як тільки 
можете.

Брати і сестри, ми— вся Цер-
ква, маємо чудову нагоду жити за 
“чистою релігією, непорочною 
перед Богом” 8— “н[оси]ти тягарі один 
одного, так щоб вони були легши-
ми” і “співчувати тим, хто потребує 
співчуття” 9, служити вдовам і сиро-
там, одруженим і неодруженим, 
непохитним і збентеженим, хворим і 

здоровим, щасливим і засмученим— 
коротше кажучи, усім нам, кожному з 
нас, оскільки всім нам потрібно відчу-
вати теплу руку дружби і чути рішуче 
проголошення віри. Однак, поперед-
жаю вас, нова назва, більше гнучкості 
та менша кількість звітів ні на йоту не 
змінять нашого служіння, доки ми не 
побачимо це, як запрошення піклу-
ватися одне про одного у сміливий, 
новий, більш святий спосіб, як щойно 
сказав про це Президент Нельсон. 
Зосереджуючи погляд наших духов-
них очей на тому, щоб в більшій мірі 
жити за законом любові, ми віддає-
мо належне поколінням, які роками 
служили в цей спосіб. Дозвольте 
мені навести недавній приклад такої 
відданості, у сподіванні, що набагато 
більше людей осягнуть Господню 
заповідь “бути з [нашими братами і 
сестрами] і укріпляти їх” 10.

Цього року 14- го січня, в неділю, 
десь після 5- ї години вечора, мої 
молоді друзі Бретт і Крістін Хемблін 
спілкувалися у себе вдома у Темпі, 
Аризона, після того як протягом 
всього дня Бретт виконував своє 
служіння у єпископаті, а Крістін була 
заклопотана піклуванням про їхніх 
п’ятьох дітей.

Раптом Крістін, якій минулого 
року, здавалось би, вдалося успішно 
одужати від раку молочної залози, 
впала непритомною. Була викликана 
бригада швидкої медичної допомо-
ги, і вони відчайдушно намагалися її 
реанімувати. З благанням молячись, 
Бретт швидко зробив тільки два інші 
телефонні дзвінки: один— своїй мамі, 
з проханням допомогти попіклуватися 
про дітей, а другий— Едвіну Поттеру, 
своєму домашньому вчителю. Остан-
ня розмова буквально була такою:

Едвін, у якого висвітився номер 
того, хто дзвонив, сказав “Привіт, 
Бретте! Як справи?”
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Бретт майже вигукнув у відповідь: 
“Ти мені потрібен тут— негайно!”

Через кілька хвилин, менше, 
ніж Бретт очікував, його брат у 
священстві вже був поруч з ним, 
щоб допомогти попіклуватися про 
дітей і потім повезти брата Хемблі-
на в лікарню слідом за машиною 
“швидкої допомоги”, яка везла його 
дружину. Там, менш ніж через 40 
хвилин після того як Крістін вперше 
заплющила очі, лікарі констатували 
її смерть.

Коли Бретт ридав, Едвін обіймав 
його і плакав разом із ним— довго, 
дуже довго. Потім, залишивши 
Бретта горювати з іншими члена-
ми сім’ї, Едвін поїхав до єпископа 
додому, щоб розповісти йому про 
те, що сталося. Чудовий єпископ 
відразу вирушив до лікарні, а Едвін 
поїхав до домівки Хемблінів. Там він 
і його дружина Шарлотта, яка також 
швидко примчала туди, пограли з 
п’ятьма дітьми Хемблінів віком від 12 
до 3 років, які тепер залишились без 
матері. Вони нагодували їх вечерею, 
провели експромтом музичну репе-
тицію і допомогли їм підготуватися 
до сну.

Пізніше Бретт сказав мені:  
“Найдивовижніше в цій історії не те,  
що Едвін приїхав, коли я зателефо-
нував йому. У надзвичайній ситуації 
завжди є люди, готові допомогти.  
Ні, найдивовижніше в цій історії 
те, що я тоді думав саме про ньо-
го. Неподалік були й інші люди. У 
Крістін є брат і сестра, які мешкають 
на відстані менше трьох миль. У 
нас є чудовий, найкращий єпископ. 
Але наші з Едвіном стосунки такі, 
що я інстинктивно відчув— коли 
мені знадобилася допомога, я маю 
зателефонувати саме йому. Церква 
пропонує нам упорядкований спосіб 
того, як краще дотримуватися другої 

заповіді— любити, служити і розви-
вати стосунки з нашими братами та 
сестрами, і це допомагає нам набли-
зитися до Бога” 11.

Едвін Поттер так сказав про 
цю подію: “Старійшино Холланд, 
іронія усього цього полягає в тому, 
що Бретт був домашнім вчителем 
нашої сім’ї довше, ніж я був учите-
лем у них. Протягом цього часу він 
відвідував нас більше як друг, ніж 
за дорученням. Він був чудовим 
прикладом, уособленням того, яким 
повинен бути активний і небайду-
жий носій священства. Моя дружи-
на, наші хлопчики— ми не бачимо в 
ньому людину, зобов’язану приноси-
ти нам послання наприкінці кожного 
місяця; ми вважаємо його другом, 
який живе трохи далі по нашій 
вулиці, там, за рогом, і який зробить 
усе можливе, щоб нас благословити. 
Я радий, що міг хоч трохи віддячи-
ти йому за все, що він зробив для 
мене” 12.

Брати і сестри, я приєднуюся до 
вас у вшануванні кожного кварталь-
ного вчителя, приходського вчите-
ля, домашнього вчителя та кожної 
візитної вчительки, які виявляли любов 
і служили так віддано протягом усієї 
нашої історії. Сьогодні ми молимося 
про те, щоб кожен чоловік і кожна 
жінка— а також наші старші молоді 
чоловіки і молоді жінки— пішли з цієї 
генеральної конференції, сильніше 
зобов’язавшись щиро піклуватися одне 
про одного, спонукані до цього лише 
чистою любов’ю Христа. Незважаю-
чи на те, що всі ми відчуваємо нашу 
обмеженість і невідповідність, пра-
цюймо ж пліч- о- пліч з Господарем 
виноградника 13, допомагаючи Богові 
й Батькові усіх нас у виконанні Його 
дуже важливого завдання— відповідати 
на молитви, приносити втіху, витирати 
сльози і зміцнювати ослаблі коліна 14. 
Якщо ми будемо це робити, то стане-
мо більш схожими на справжніх учнів 
Ісуса Христа, якими і маємо бути. У 
цю Великодню неділю любімо ж одне 
одного, як Він нас полюбив 15. Про це я 
молюся, в ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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служити їм. Це піти на прогулянку, 
зібратися разом для гри увечері, 
запропонувати служіння або навіть 
послужити разом. Це відвідати осо-
бисто або поговорити по телефону, 
або поспілкуватися через Інтернет, 
або послати текстове повідомлен-
ня. Це відправити вітальну картку і 
підбадьорювати під час футбольної 
гри. Це поділитися уривком з Писань 
або цитатою з виступу на конфе-
ренції, які були б важливими для цієї 
людини. Це обговорювати євангель-
ські питання і поділитися свідченням, 
щоб принести ясність і мир. Це ста-
вати частиною життя якоїсь люди-
ни і турбуватися про неї. Це також 
проводити співбесіду, під час якої 
потреби і сильні сторони обговорю-
ються чуйно і належним чином. Це 
збирати раду приходу, щоб вирішу-
вати складніші питання.

Такий вид служіння зміцнив одну 
сестру, якій довелося переїхати 
далеко від свого дому, коли її чоловік 
почав навчатися в університеті. Теле-
фон у неї не працював, треба було 
доглядати за маленькою дитиною, і 

“жодна інша людина не мала такого 
глибокого впливу на всіх, хто жив і 
буде жити на землі” 4. Але в той же 
час Він усміхався людям, розмов-
ляв, ходив з ними, вислуховував 
їх, приділяв їм час, підбадьорював, 
навчав, годував і прощав. Він одна-
ково служив сімʼї і друзям, ближнім і 
чужинцям, Він запрошував знайомих 
і близьких насолоджуватися багатьма 
благословеннями Його євангелії. Ті 
“прості” вияви служіння й любові— 
це для нас приклад, як служити 
сьогодні.

Коли у вас виникає привілей 
представляти Спасителя у вашому 
служінні, запитайте себе: “Як я можу 
поділитися світлом євангелії з цією 
людиною або сімʼєю? Що Дух нади-
хає мене зробити?”

Способи індивідуального служіння 
можуть бути найрізноманітнішими. 
То ж як це виглядає?

Служити— це коли президентства 
кворуму старійшин і Товариства 
допомоги з молитвою радяться сто-
совно завдань. Не просто роздають 
папірці, а радяться про конкретних 
людей і сімʼї, щоб визначити зав-
дання для братів і сестер, які будуть 

Джин Б. Бінгем
Генеральний президент Товариства допомоги

Яке це чудове благословення— 
жити у час, коли продовжують 
приходити одкровення від 

Бога! Коли ми з нетерпінням чекаємо 
і цілком сприймаємо “відновлення 
всього” 1, що вже прийшло і ще при-
йде через пророковані події нашого 
часу, то ми тим самим готуємося до 
Другого пришестя Спасителя 2.

А який кращий є спосіб підго-
туватися, щоб зустріти Його, ніж 
намагатися ставати такими, як Він, 
з любовʼю служачи одне одному! Як 
навчав Ісус Христос Своїх послідов-
ників на початку цього розподілу: 
“Якщо ти любиш Мене, ти будеш 
служити Мені” 3. Наше служіння 
іншим— це вияв учнівства, а також 
нашої вдячності і любові до Бога та 
Його Сина, Ісуса Христа.

Іноді ми думаємо, що повинні 
зробити щось велике й героїчне, 
щоб це вважалося служінням нашо-
му ближньому. І все ж прості вияви 
служіння можуть глибоко впливати 
на інших, а також і на нас самих. Що 
робив Спаситель? Оскільки це Він 
дав Свої божественні дари– Спокуту і 
Воскресіння,— яке ми святкуємо цієї 
прекрасної Великодньої неділі, то 

Служити так,  
як Спаситель
Давайте виявляти свою вдячність і любов до Бога, служачи з 
любовʼю нашим вічним сестрам і братам.
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вона відчула себе дезорієнтованою в 
новому місці, цілковито розгубленою 
й самотньою. Без жодного завчасно-
го попередження сестра з Товариства 
допомоги підійшла до її дверей з 
парою маленьких черевичків для 
дитини, а потім вони удвох сіли в її 
машину і поїхали на пошук продук-
тового магазину. Ця вдячна сестра 
сказала: “Вона була для мене як той 
рятівний трос!”

Ілюстрацією справжнього слу-
жіння є історія про літню сестру в 
Африці, якій дали доручення розшу-
кати одну сестру, яка вже довгий час 
не відвідувала церковні збори. Коли 
вона прийшла в дім тієї сестри, то 
побачила, що та жінка була побита 
й пограбована, у неї майже зовсім 
нічого не було їсти, а одяг, який у 
неї був, не підходив для недільних 
церковних зборів. Сестра, призначе-
на служити їй, була уважною: вона 
приносила їй щось зі своєї городини, 
Писання, щоб почитати, і просто 
дружила з нею. Невдовзі “загублена” 
сестра повернулася в Церкву і тепер 
має покликання, бо вона знає, що її 
люблять і цінують.

Обʼєднання таких зусиль Товари-
ства допомоги та нині реорганізо-
ваного кворуму старійшин принесе 
єдність, завдяки якій прийдуть диво-
вижні результати. Служіння стає 
одним скоординованим зусилям, 
націленим на виконання обовʼязку 
священства “відвідувати дім кожного 
члена” і “завжди пильнувати Церкву, 
бути з ними і укріпляти їх” 5, а також 
на досягнення мети Товариства 
допомоги— допомагати одне одному 
підготуватися до благословень віч-
ного життя 6. Президентства кворуму 
старійшин і Товариства допомоги, 
працюючи разом під керівництвом 
єпископа, можуть бути натхненними 
у пошуку найкращих способів, щоб 

пильнувати кожну людину та сімʼю й 
турбуватися про них.

Дозвольте мені навести приклад. 
У матері діагностували рак. Невдовзі 
розпочалося лікування, і негайно 
ж сестри з Товариства допомоги 
прийшли трудитися, плануючи, 
як найкраще забезпечувати їжею, 
відвозити хвору на прийом до лікаря 
та влаштувати інші справи. Вони 
регулярно провідували її і підбадьо-
рювали. У цей же час кворум Мел-
хиседекового священства швидко 
взявся до роботи. Вони постаралися 
переробити спальню і ванну кімнату, 
щоб було легше доглядати за хворою 
сестрою. Молоді чоловіки підставили 
свої руки й спини для виконання тієї 
важливої роботи. Молоді жінки також 
були залучені: вони залюбки виводи-
ли щодня на прогулянку собаку. Час 
йшов, і приход продовжував своє 
служіння, додаючи щось або адап-
туючись там, де це було потрібно. 
Це справді був труд любові, якому 
кожний член приходу віддавав себе, 
і всі разом вони виявляли турботу 
індивідуально, що благословило не 
лише страждаючу сестру, але й кож-
ного члена її сімʼї.

Незважаючи на всі героїчні 
зусилля, та сестра таки померла від 
раку і була похована. Чи видихнув 
приход з полегшенням і чи вважав, 
що роботу зроблено добре і вона 
закінчилася? Ні, молоді жінки продов-
жували щодня вигулювати собаку, 

кворуми священства продовжували 
служити батькові і його сімʼї, сестри 
з Товариства допомоги продовжу-
вали з любовʼю дізнаватися, у чому 
саме і яка потрібна допомога. Брати 
і сестри, це і є служити— служити з 
любовʼю, як служив Спаситель!

Є й ще одне благословення 
від цих натхненних оголошень— 
можливість для молодих жінок віком 
від 14 до 18 років брати участь у слу-
жінні в якості напарниць для сестер 
Товариства допомоги, точно так, як 
молоді чоловіки їхнього віку служать 
напарниками для братів у Мелхисе-
дековому священстві. Молодь може 
ділитися своїми унікальними дарами 
і духовно зростати, служачи поряд 
з дорослими у роботі зі спасіння. 
Залучення молоді до виконання зав-
дань у служінні також дасть більше 
можливостей Товариству допомоги і 
кворуму старійшин турбуватися про 
інших, збільшуючи кількість членів 
Церкви, які беруть в цьому участь.

Коли я думаю про знайомих мені 
дивовижних молодих жінок, я дуже 
радію за сестер з Товариства допо-
моги, які матимуть привілей бути 
благословенними завдяки ентузіазму, 
талантам і духовній чутливості моло-
дих жінок, коли ті будуть служити 
поряд з ними або коли ті будуть 
служити їм. І я так само радію тому, 
що молоді жінки матимуть шанс 
бути настановленими, навченими 
та зміцненими своїми сестрами з 
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Товариства допомоги. Ця можливість 
брати участь у побудові Божого 
царства принесе величезну користь 
молодим жінкам, бо допоможе їм 
краще підготуватися, щоб викону-
вати свою провідну роль у Церкві 
і громаді, а також зміцнювати свої 
сімʼї. Як вчора сказала сестра Бонні 
Л. Оскарсон, молоді жінки “бажа-
ють служити. Їм потрібно знати, що 
їх цінують і вони є незамінними у 
роботі зі спасіння!” 7

У дійсності, молоді жінки вже 
служать іншим— без доручення чи 
фанфар. Одна знайома мені сімʼя 
переїхала за сотні кілометрів у 
нову для них місцевість, де вони не 
знали ні душі. У перший же тиждень 
14- річна дівчина з їхнього нового 
приходу вже стояла біля їхнього 
порогу з тарілкою печива, радо віта-
ючи їх у новому місці проживання. Її 
мати стояла, усміхаючись, за нею, як 
добровільний шофер, підтримуючи 
свою доньку в її бажанні служити.

Інша мати одного дня розхвилю-
валася через те, що її 16- річна дочка 
не повернулася у звичний для неї 
час. Коли дівчина нарешті поверну-
лася, її мати незадоволено засипала 
її питаннями про те, де та була. 
16- річна дівчина зніяковіло відпові-
ла, що носила квіти вдові, яка жила 
неподалік. Вона помітила, що немо-
лода сестра виглядала самотньою, 

тож відчула спонукання провідати 
її. З цілковитої згоди своєї матері ця 
молода жінка продовжувала відві-
дувати ту літню сестру. Вони стали 
добрими подругами, і їхні приємні 
стосунки продовжилися на роки.

Кожна з цих молодих жінок і бага-
то таких, як вони, помічали чиюсь 
потребу і трудилися, щоб задоволь-
нити її. У молодих жінок є природне 
бажання турбуватися і ділитися, яке 
може бути правильно скероване зав-
дяки служінню з дорослою сестрою.

Незалежно від віку, ми, розмір-
ковуючи, як найкраще послужити, 
запитуємо: “Що їй [або йому] потріб-
но?” Після того як ми поєднаємо 
це запитання зі щирим бажанням 
служити, Дух буде направляти нас 
зробити те, що надихатиме і зміц-
нюватиме ту людину. Я чула безліч 
історій про братів і сестер, які були 
благословенні завдяки простому 
вияву доброзичливості й привітанню 
в церкві, змістовному електронному 
листу чи текстовому повідомлен-
ню, особистому контакту у важкий 
момент, запрошенню взяти участь 
в якомусь груповому заході або 
запропонованій допомозі у складній 
ситуації. Батькам- одинакам, матерям- 
одиначкам, новонаверненим, мало-
активним членам Церкви, вдовам 
і вдівцям або проблемній молоді, 
можливо, потрібна додаткова увага 

і допомога саме їм має стати пріо-
ритетом у служінні братів і сестер. 
Координація у роботі президентств 
кворуму старійшин і Товариства 
допомоги дозволяє давати ті завдан-
ня, які справді потрібні.

Зрештою, справжнє служіння, до 
якого спонукає любов, виконується 
одне за одним. Цінність, нагорода й 
диво справжнього служіння полягає 
в тому, що воно дійсно змінює життя 
людей! Якщо наші серця відкриті 
й готові любити, приймати, підба-
дьорювати і втішати, сила нашого 
служіння буде нездоланною. Якщо 
нас спонукає любов, то будуть відбу-
ватися чудеса і ми будемо знаходити, 
як приводити наших “загублених” 
сестер і братів до повного сприйнят-
тя євангелії Ісуса Христа.

Спаситель є нашим прикладом 
в усьому— не лише в тому, що нам 
слід робити, але й у тому, чому нам 
слід це робити 8. “Його життя на землі 
було запрошенням для нас: підняти 
наш погляд трохи вище, забути про 
власні проблеми і простягнути руку 
допомоги іншим” 9. Якщо ми прийма-
ємо можливість щиросердно служити 
нашим сестрам і братам, то отри-
муємо благословення ставати більш 
духовно очищеними, більш тонко 
відчувати волю Бога і краще розумі-
ти Його план, аби допомагати одне 
одному повернутися до Нього. Ми 
будемо більш готові розпізнати Його 
благословення й енергійно про-
понувати ті благословення іншим. 
Наші серця співатимуть злагоджено з 
нашими голосами:

“Боже, дай мені пізнати,
Що таке— любити всіх,
Щоб мене могли прийняти
В світле царство слуг Твоїх,
Дай любов до всіх пізнати.
Я йтиму за Христом” 10.
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Хоча я й сумую за моїм дорогим 
другом Президентом Томасом С. 
Монсоном, я люблю і підтримую 
нашого пророка і Президента Рассела 
М. Нельсона та його благородних 
радників.

Я також вдячний за можливість і 
маю за честь знову близько співпра-
цювати з моїми улюбленими братами 
з Кворуму дванадцятьох.

Але найбільше мені приносить 
глибоке смирення і велике щастя 
моє членство у Церкві Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, де мільйони 
чоловіків, жінок і дітей бажають 
піднімати, де стоять— виконуючи 
будь- яку роль чи покликання— й 
намагаються від усього свого серця 
служити Богу і Його дітям, розбудо-
вуючи царство Бога.

Сьогодні священний день. Це 
Великодня неділя, коли ми святкує-
мо той славетний ранок, коли наш 
Спаситель розірвав пута смерті 1 і 
тріумфально вийшов з гробниці.

Найвеличніший день в історії
Недавно я запитав у Інтернета: 

“Який день найбільше змінив хід 
історії?”

Відповіді були різними— від 
несподіваних і дивних до глибоких і 

Старійшина Дітер Ф. Ухтдорф
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої улюблені брати і сестри, 
дорогі друзі, я вдячний за 
можливість бути з вами на 

цій чудовій генеральній конференції 
цими вихідними. Ми з Ґаррієт раді-
ємо з вами і підтримуємо старійшин 
Гонга і Соареса та багатьох братів 
і сестер, які отримали важливі нові 
покликання протягом цієї генераль-
ної конференції.

Оце Чоловік!
Люди, які знаходять спосіб справді побачити Того Чоловіка, 
відчиняють двері до найбільших радостей життя і знаходять 
бальзам у хвилини найглибшого життєвого відчаю.

Давайте виявляти свою вдячність 
і любов до Бога, служачи з любовʼю 
нашим вічним сестрам і братам 11. 
Результатом буде така єдність 
почуттів, яка була у людей в давній 
Америці протягом 100 років після 
явлення Спасителя на їхній землі.

“І сталося, що не було суперечок 
… через любов Бога, яка жила в 
серцях людей.

… І не було ані заздрощів, ані 
розбрату … певно не могло бути 
щасливішого народу серед усіх 
людей, яких було створено рукою 
Бога” 12.

Я з радістю особисто свідчу, що 
ці зміни, відкриті через одкровення, 
натхнені Богом і якщо ми сприйма-
тимемо їх з відкритим серцем, то 
краще підготуємося, щоб зустріти 
Його Сина, Ісуса Христа, коли Він 
прийде. Ми будемо ближче до того, 
щоб стати народом Сіону, і відчує-
мо дивовижну радість з тими, кому 
ми допомогли на цій дорозі учнів-
ства. Щоб ми могли чинити так, про 
це моя палка і смиренна молитва, в 
ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼
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тих, що змусили задуматися. Деякі з 
них: день, коли доісторичний асте-
роїд впав на півострів Юкатан; або 
коли в 1440 році Йоганн Гутенберг 
закінчив свій друкувальний верстат; 
і, звичайно ж, день в 1903 році, коли 
брати Райт показали світу, що люди-
на дійсно може літати.

Якби у вас запитали те саме, що б 
ви відповіли?

У моєму розумі є чітка відповідь.
Щоб знайти найважливіший день 

в історії, ми повинні повернутися до 
того вечора майже 2000 років тому 
в Гефсиманському саду, коли Ісус 
Христос став на коліна в могутній 
молитві і запропонував Себе в якості 
викупу за наші гріхи. Саме під час 
цієї великої і нескінченної жертви 
безпрецедентного страждання як в 
тілі, так і в дусі, Ісус Христос, Сам 
Бог, кровоточив кожною порою. 
Завдяки досконалій любові Він віддав 
усе, щоб ми могли отримати все. 
Його божественна жертва, яку важко 
зрозуміти, але яку тільки можна 
відчути усім нашим серцем і розу-
мом, нагадує нам про всесвітній борг 
вдячності, який в нас є перед Хри-
стом за Його божественний дар.

Пізніше того вечора Ісуса привели 
до релігійних і політичних керівни-
ків, які висміювали Його, били Його 
і засудили Його до ганебної смерті. 
Він в муках висів на хресті, поки 
це, нарешті, не “звершилось” 2. Його 
бездиханне тіло поклали в запози-
чену гробницю. А потім, на ранок 

третього дня, Ісус Христос, Син  
Всемогутнього Бога, вийшов з гроб-
ниці прославленою, воскреслою 
Істотою пишноти, світла і величі.

Так, є багато подій в історії, які 
глибоко вплинули на долю націй і 
людей. Але, навіть якщо їх усі поєдна-
ти, їх навіть не можна почати порів-
нювати з важливістю того, що сталося 
того першого Великоднього ранку.

Що саме робить нескінченну 
жертву і воскресіння Ісуса Христа 
найважливішою подією в історії— 
впливовішою за світові війни, при-
родні катаклізми і наукові винаходи, 
що змінюють життя?

Завдяки Ісусу Христу ми можемо  
жити знову

Відповідь знаходиться в двох 
великих нездоланних випробуван-
нях, з якими кожний з нас стикається.

По- перше, ми всі помираємо. Не 
важливо, наскільки ви молоді, гарні, 
здорові або обережні, одного дня 
ваше тіло стане бездиханним. Друзі 
і сім’я оплакуватимуть вас. Але вони 
не зможуть повернути вас до життя.

Однак завдяки Ісусу Христу ваша 
смерть буде тимчасовою. Одного 
дня ваш дух возз’єднається з вашим 
тілом. Це воскресле тіло не буде 
підвладне смерті 3, а ви житимете у 
вічностях, вільні від болю і фізичного 
страждання 4.

Це станеться завдяки Ісусу Христу, 
Який поклав Своє життя і взяв його 
знову.

Він зробив це для всіх, хто вірить 
в Нього.

Він зробив це для всіх, хто не 
вірить в Нього.

Він зробив це навіть для тих,  
хто висміює, зневажає і проклинає 
Його ім’я 5.

Завдяки Ісусу Христу ми можемо  
жити з Богом

По- друге, ми всі грішимо. Наші 
гріхи ніколи б не дозволили нам 
жити з Богом, адже “ніщо нечисте не 
може увійти в Його царство” 6.

В результаті кожний чоловік, 
жінка і дитина були позбавлені Його 
присутності— але лише до тих пір, 
поки Ісус Христос, непорочний 
Агнець, не віддав Своє життя як 
викуп за наші гріхи. Через те, що Ісус 
не був у боргу у правосуддя, Він зміг 
заплатити за наші борги і виконати 
вимоги правосуддя для кожної душі. 
А це означає мене з вами.

Ісус Христос заплатив ціну за  
наші гріхи.

За всі гріхи.
В той найважливіший день в істо-

рії Ісус Христос відкрив браму смерті 
і усунув бар’єри, які не дозволяли 
нам переходити в святі і освячені 
зали вічного життя. Завдяки нашо-
му Господу і Спасителю, ми з вами 
отримали найдорогоцінніший та 
найбезцінніший дар— незважаючи на 
наше минуле, ми можемо покаятися 
й іти по шляху, який веде до целе-
стіального світла і слави, в оточенні 
вірних дітей Небесного Батька.

Чому ми радіємо
Ось що ми святкуємо у Великодню 

неділю— ми святкуємо життя!
Завдяки Ісусу Христу ми підні-

мемося з відчаю смерті і обіймемо 
наших близьких, проливаючи сльози 
величезної радості і вдячності, що 
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переповнюватиме нас. Завдяки Ісусу 
Христу ми існуватимемо як вічні істо-
ти у всі віки.

Завдяки Ісусу Христу наші гріхи 
можуть бути не тільки стертими, але 
й забутими.

Ми можемо стати очищеними і 
піднесеними.

Святими.
Завдяки нашому улюбленому 

Спасителю ми безупинно зможемо 
пити з фонтану води, що тече в життя 
вічне 7. Ми завжди можемо жити в 
оселях нашого Вічного Царя в немис-
лимій славі і досконалому щасті.

Чи бачимо ми Того Чоловіка?
Незважаючи на все це, в світі є 

багато людей, які не знають про 
дорогоцінний дар, що Ісус Христос 
дав нам, або не вірять в нього. Мож-
ливо, вони й чули про Ісуса Христа 
і знають Його, як історичну постать, 
але вони не бачать Його Тим, Ким 
Він насправді є.

Коли я думаю про це, то згадую, 
як Спаситель стояв перед римським 

намісником Юдеї, Понтієм Пилатом, 
лише за кілька годин до Спасителевої 
смерті.

Пилат розглядав Ісуса з суто 
мирської перспективи. У Пилата була 
робота і в нього було два завдання: 
збирати податки для Риму і зберігати 
мир. Тут же єврейський Синедріон 
привів до нього чоловіка, який, за 
їхніми словами, був перепоною для 
виконання обох завдань 8.

Після допиту свого в’язня Пилат 
оголосив: “Не знаходжу Я в Ньому 
провини ніякої” 9. Але він відчував, 
що мав задовольнити тих, хто звину-
вачував Ісуса, тому Пилат використав 
місцеву традицію, яка дозволяла 
відпускати одного в’язня під час 
Пасхальної пори. Чи не захотіли б 
вони, щоб він відпустив Ісуса замість 
горезвісного розбійника і вбивці 
Варавви 10?

Але неспокійний натовп вимагав, 
щоб Пилат звільнив Варавву і розі-
п’яв Ісуса.

“Навіщо?— запитав Пилат.— Яке ж 
зло вчинив Він?”

А вони ще сильніше кричали: 
“Розіпни Його!” 11

Однією остаточною спробою 
задовольнити натовп Пилат нака-
зав своїм людям бичувати Ісуса 12. 
Вони зробили це, залишивши його 
в крові і синцях. Вони насміхалися 
над Ним, поклали Йому на голову 
тернового вінка і одягли Його в 
багряницю 13.

Пилат вважав, що, можливо, 
це задовольнить жадання крові 
натовпом. Можливо, вони виявлять 
співчуття до чоловіка. “Ось Його 
я виводжу назовні до вас,— сказав 
Пилат,— щоб ви переконались, що 
провини ніякої в Нім не знаходжу. … 
Оце Чоловік!” 14

Син Бога стояв у плоті перед 
людьми Єрусалима.

Вони могли дивитися на Ісуса, але 
насправді вони Його не бачили.

У них не було очей, щоб бачити 15.
Образно говорячи, нас також 

запрошено подивитися на Того 
Чоловіка. В світі точки зору стосовно 
Нього відрізняються. Стародавні і 
сучасні пророки свідчать про те, що 
Він— Син Бога. Я також це роблю. 
Дуже істотно й важливо, щоб кожен 
з нас пізнав це для себе. Тож, розду-
муючи над життям і служінням Ісуса 
Христа, що ви бачите?

Люди, які знаходять спосіб справ-
ді побачити Того Чоловіка, відчиня-
ють двері до найбільших радостей 
життя і знаходять бальзам у хвилини 
найглибшого життєвого відчаю.

Тому, коли ви оточені печалями і 
горем, дивіться на Того Чоловіка.

Коли ви відчуваєте себе загубле-
ними чи забутими, дивіться на Того 
Чоловіка.

Коли ви у відчаї, покинуті, сумні-
ваєтеся, вам боляче або ви втратили 
надію, дивіться на Того Чоловіка.

Він втішить вас.
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Він зцілить вас і надасть вашій 
подорожі цілеспрямованості. Він 
проллє Свій Дух і сповнить ваші сер-
ця надзвичайною радістю 16.

Він “змученому дає силу, а 
безсилому— міць” 17.

Коли ми дійсно бачимо Того 
Чоловіка, ми дізнаємося про Нього 
і прагнемо вирівняти своє життя 
відповідно до Нього. Ми каємося і 
намагаємося вдосконалювати свій 
характер та щоденно помалу набли-
жатися до Нього. Ми довіряємо 
Йому. Ми проявляємо нашу любов 
до Нього, виконуючи Його заповіді і 
живучи згідно з нашими священними 
завітами.

Іншими словами, ми стаємо Його 
учнями.

Його очищувальне світло напов-
нює наші душі. Його благодать 
підносить нас. Наші тягарі полегшу-
ються, наш мир збільшується. Коли 
ми дійсно бачимо Того Чоловіка, то 
маємо обіцяння благословенного 
майбутнього, яке надихає і підтримує 
нас протягом усіх поворотів і вибоїн 
життєвої подорожі. Дивлячись назад, 
ми усвідомимо, що існує боже-
ственний зразок, що крапки таки 
поєднуються 18.

Коли ви приймаєте Його жертву, 
стаєте Його учнем і, зрештою, дося-
гаєте кінця вашої земної подорожі, 
що ж станеться з печалями, які ви 
подолали в цьому житті?

Вони зникнуть.

Що станеться з розчаруваннями, 
зрадами, переслідуваннями, з якими 
ви стикалися?

Вони зникнуть.
Що станеться зі стражданням, 

болем, провиною, соромом і мукою, 
через які ви пройшли?

Вони зникнуть.
Вони забудуться.
Чи є дивним, що ми “говоримо про 

Христа, ми втішаємося у Христі, ми 
проповідуємо Христа, ми пророкуємо 
про Христа, … щоб наші діти могли 
знати, до якого джерела їм звертатися 
за прощенням їхніх гріхів”? 19

Чи є дивним, що ми усім своїм 
серцем намагаємося дійсно побачити 
Того Чоловіка?

Мої улюблені брати і сестри, я 
свідчу, що найважливішим днем в 
історії людства був день, коли Ісус 
Христос, живий Син Бога, здобув 
перемогу над смертю й гріхом для 
всіх Божих дітей. А найважливішим 
днем у нашому з вами житті є день, 
коли ми навчимося бачити Того 
Чоловіка; коли ми будемо бачити 
Його Тим, Ким Він насправді є; коли 
ми усім своїм серцем і розумом 
приймемо Його спокутну силу; коли 
ми зобов’яжемося слідувати за Ним 
з оновленим ентузіазмом і силою. 
Нехай же той день повторюється зно-
ву й знову протягом нашого життя.

Я залишаю вам своє свідчення і 
благословення, що, коли ми поба-
чимо Того Чоловіка, то знайдемо 

значення, радість і мир в цьому 
земному житті і вічному житті у тому 
світі, що прийде. У священне ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Мосія 15:23.
 2. Іван 19:30.
 3. Див. Алма 11:45.
 4. Див. Об’явлення 21:4.
 5. Див. 1 Коринтянам 15:21– 23.
 6. 3 Нефій 27:19.
 7. Див. Іван 4:14.
 8. Див. Лука 23:2.
 9. Іван 18:38. Щоб уникнути суду над 

Ісусом, Пилат намагався передати справу 
Іроду Антипі. Якби Ірод, який повелів 
стратити Івана Христителя (див. Матвій 
14:6– 11), засудив би Ісуса, Пилат би 
міг автоматично схвалити засудження 
й заявляти, що це була лише місцева 
справа і що він погодився на це, аби 
зберегти мир. Але Ісус не промовив ані 
слова до Ірода (див. Лука 23:6– 12), тому 
Ірод відправив Його назад до Пилата.

 10. Див. Марк 15:6– 7; Іван 18:39– 40. Один 
дослідник Нового Завіту писав: “Здаєть-
ся, що це було традицією, щоб на Пасху 
римський намісник відпускав єврей-
ському народу якогось горезвісного 
в’язня, засудженого на смерть” (Alfred 
Edersheim, The Life and Times of Jesus the 
Messiah [1899], 2:576). Ім’я Варавва озна-
чає “син батька”. Іронія надання людям 
Єрусалима права вибирати між цими 
двома чоловіками є цікавою.

 11. Див. Марк 15:11– 14.
 12. Це бичування було настільки жахливим, 

що його називали “проміжною смертю” 
(Edersheim, Jesus the Messiah, 2:579).

 13. Див. Іван 19:1– 3.
 14. Іван 19:4– 5.
 15. Раніше Ісус зауважив, що “затовстіло- бо 

серце людей цих, тяжко чують вухами 
вони, і зажмурили очі свої, щоб коли 
не побачити очима й не почути 
вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не 
навернутись, щоб Я їх уздоровив!” А 
потім Він сказав Своїм учням з ніжністю: 
“Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха 
ваші, що чують” (Матвій 13:15– 16). Чи 
дозволимо ми своїм серцям затовстіти, 
або ж відкриємо свої очі і серця, щоб ми 
дійсно могли побачити Того Чоловіка?

 16. Див. Мосія 4:20.
 17. Ісая 40:29.
 18. Див. Дітер Ф. Ухтдорф, “Пригода смерт-

ного життя” (всесвітній духовний вечір 
для дорослої молоді, 14 січня 2018 р.), 
broadcasts.lds.org.

 19. 2 Нефій 25:26.
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подібною; це і є Церква Ісуса 
Христа— та сама Церква, істинна 
Церква!” Але я втримався і натомість 
подумки промовив молитву вдяч-
ності. Потім мер повідомив нам, 
що, виходячи з результатів їхнього 
дослідження, у нього і його команди 
немає заперечень стосовно будівниц-
тва храму в їхньому місті.

Сьогодні, думаючи про ту чудес-
ну подію, я відчуваю вдячність за 
мудрість мера і його дух проникли-
вості. Він знав, що для розуміння 
Церкви головним є не бачення її 
через зовнішній вигляд її будівель 
чи навіть те, як добре організовано 
її структуру, але бачення її мільйонів 
відданих членів Церкви, які щодня 
стараються наслідувати приклад 
Ісуса Христа.

Визначення Церкви може бути 
взятим з уривка з Книги Мормона, де 
сказано: “І ті, кого було хрищено в 
імʼя Ісуса Христа [тобто учні Госпо-
да], називалися церквою Христа” 1.

Іншими словами головне в 
Церкві— це люди. Головне— це ви, 
учні Господа,— ті, хто любить і наслі-
дує Його, і хто взяв на себе через 
завіт Його ім’я.

Одного разу Президент Рассел М. 
Нельсон порівняв Церкву з красивим 
автомобілем. Усім нам подобається, 
коли наша машина чиста і сяюча. Але 
машину створено не для того, щоб 
вона була транспортним засобом, 
який привертає увагу; її створено для 
того, щоб перевозити в ній людей 2. 
Подібно до цього, ми, члени Церкви, 
вдячні за те, що у нас є чудові місця 
поклоніння, чисті та добре доглянуті, 
й нам також подобаються програми, 
які належно працюють. Але все це 
лише риштування. Наша єдина мета— 
запросити кожного сина і кожну 
дочку Бога прийти до Христа і спря-
мовувати їх на шляху завітів. Немає 

поблизу вашого центру колу,— і ми 
запитали у них, якими людьми є ви, 
мормони.

“Тож, які ваші висновки?”— спитав 
я, трохи хвилюючись. Вона відповіла: 
“Ми дізналися, що Церква Ісуса Хри-
ста Святих Останніх Днів є найбільш 
подібною до первинної Церкви Ісуса 
Христа серед усіх церков, про які 
нам відомо”. Я майже був готовий 
заперечити і сказати: “Це не зовсім 
вірно! Це не церква, яка є найбільш 

Єпископ Джеральд Коссе
Верховний єпископ

Під час підготовки до будівниц-
тва величного храму в Парижі, 
Франція, зі мною сталася подія, 

якої мені ніколи не забути. У 2010 
році, коли було знайдено ділянку 
для храму, мер міста запросив нас 
зустрітися з ним, щоб дізнатися біль-
ше про нашу Церкву. Ця зустріч була 
надзвичайно важливим кроком до 
отримання дозволу на будівництво. 
Ми ретельно підготували презента-
цію, в якій, серед іншого, було кілька 
вражаючих зображень храмів святих 
останніх днів. Я палко сподівався, що 
краса їхньої архітектури переконає 
мера підтримати наш проект.

На мій подив, мер зазначив, що 
замість перегляду нашої презентації 
він і його команда краще проведуть 
власне дослідження, щоб дізнатися, 
що ми за церква. Наступного місяця 
нас запросили знов, щоб заслухати 
звіт члена міської ради— жінки, яка, 
як виявилось, також була професо-
ром історії релігій. Вона сказала: 
“Понад усе ми хотіли зрозуміти, ким 
є члени вашої церкви. По- перше, 
ми відвідали одні з ваших причас-
них зборів. Ми сіли на задніх рядах 
у каплиці й уважно спостерігали 
за присутніми на зборах і тим, що 
вони роблять. Потім ми зустрілися 
з вашими сусідами— тими, хто живе 

Головне— це люди
Головне в Церкві— це ви, учні Господа,— ті, хто любить і наслідує Його, 
і хто взяв на себе Його ім’я.
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нічого важливішого за це. У нашій 
роботі головне— це люди і завіти.

Чи не чудово, що назва, дана 
відновленій Церкві через одкровен-
ня, поєднує разом дві найважливіші 
складові в кожному з євангельських 
завітів? Перша— це ім’я Ісуса Христа.  
Ця Церква належить Йому, і Його 
освячуючі Спокута і завіти є єдиним 
шляхом до спасіння та піднесення. 
Друга стосується нас— святих або, 
іншими словами, Його свідків і  
Його учнів.

Я навчився тому, як важливо зосе-
реджувати увагу саме на людях, коли 
служив президентом колу у Франції. 
На початку свого служіння я думав 
про деякі дуже амбітні цілі для колу: 
створення нових приходів, будів-
ництво нових домів зборів і навіть 
зведення храму в нашій місцевості. 
Коли мене звільнили від цього покли-
кання шість років потому, не було 
досягнуто жодної з цих цілей. Це 
можна було б сприйняти як фіаско, 

але протягом тих шести років мої цілі 
дуже змінилися.

Коли я сидів на подіумі у день 
мого звільнення від покликання, мене 
переповнювало глибоке почуття 
вдячності й успіху. Я дивився на 
обличчя сотень присутніх членів 
Церкви. Я міг пригадати пов’язані з 
кожним з них духовні події.

Там були ті брати і сестри, які 
увійшли у води хрищення, ті, кому 
я підписав їхні перші рекомендації, 
щоб вони могли отримати священні 
храмові обряди, і ті молоді люди та 
подружні пари, яких я рукопоклав 
служити місіонерами повного дня чи 
звільнив від цього покликання. Там 
було й багато інших, кому я служив, 
коли вони стикалися з випробування-
ми й лихом у своєму житті. Я від-
чував сильну братерську любов до 
кожного з них. Служачи їм, я відкрив 
для себе чисту радість і радів зро-
станню їхньої відданості Спасителю 
та віри в Нього.

Президент М. Рассел Баллард нав-
чав: “Найважливіше у наших церков-
них обов’язках— це не відзвітована 
статистика і не проведені збори, але 
те, служать чи не служать окремим 
людям— кожній людині по черзі, 
саме так як робив Спаситель,— чи 
вони натхнені, підбадьорені і зреш-
тою змінені” 3.

Мої дорогі брати і сестри, ми 
активні у євангелії чи просто зайня-
ті справами у Церкві? Головне— це 
наслідувати приклад Спасителя в 
усьому. Якщо ми це робимо, тоді 
природно будемо зосереджуватися 
на спасінні людей, а не на виконанні 
завдань та програм.

Чи запитували ви себе коли- 
небудь, що б сталося, якби Спаси-
тель відвідав ваш приход або філію 
наступної неділі? Що Він робив би? 
Чи турбувався б Він про те, щоб діз-
натись, чи достатньо гарними є наоч-
ні приладдя або чи належним чином 
розставлені стільці у класі? Або ж, 
чи знайшов би Він когось, кого міг 
би любити, навчати і благословляти? 
Можливо Він шукав би нового члена 
Церкви або друга, кого міг би приві-
тати, хворих брата чи сестру, яким 
необхідне втішення, або нерішучу 
молоду людину, якій так потрібні 
натхнення і підбадьорення.

На які уроки зайшов би Ісус? Мене 
б не здивувало, якби спочатку Він 
завітав до дітей у Початкове товари-
ство. Він, імовірно, став би навколіш-
ки і розмовляв би з ними віч- на- віч. 
Він виявляв би до них Свою любов, 
розповідав їм історії, похвалив би 
їхні малюнки і свідчив про Свого 
Небесного Батька. Він би поводився 
просто, щиро і без показності. Чи 
можемо ми чинити так само?

Я обіцяю вам: якщо ви будете 
старатися діяти, як Господь, для вас не 
буде нічого важливішого за пошук тих 
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людей, кому ви можете допомогти і 
кого можете благословити. У церкві 
ви зосередитеся на тому, щоб навчати 
людей і торкнутися їхніх сердець. 
Вас буде турбувати те, як посприяти 
набуттю духовного досвіду, а не як 
організувати досконалий захід, як 
послужити членам Церкви, а не як 
поставити галочки у клітинках, відо-
бражаючи кількість зроблених вами 
відвідувань. Ви будете турбуватися не 
про себе, а про тих, кого ми називає-
мо нашими братами і сестрами.

Іноді ми кажемо “ходити до 
церкви”. Але Церква— це більше, 
ніж будівля чи конкретне місце. 
Вона є настільки ж реальною і 
живою в найскромніших оселях у 
найвіддаленіших куточках світу, як 
і в Головному управлінні Церкви в 
Солт- Лейк- Сіті. Сам Господь сказав: 
“Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібра-
ні, там Я серед них” 4.

Церква залишається з нами, де б 
ми не були: на роботі, в школі, у від-
пустці та, зокрема, в наших домівках. 
Самої нашої присутності та впливу 
може бути достатньо, щоб перетво-
рити будь- яке місце, де ми знаходи-
мося, у святе місце.

Як пригадую, як одного разу спіл-
кувався з другом, який не належить 
до нашої віри. Він зі здивуванням діз-
нався, що будь- який гідний чоловік у 
нашій Церкві може отримати священ-
ство. Він запитав: “А скільки ж носіїв 
священства у вашому приході?”

Я відповів: “Від 30 до 40”.
Спантеличений, він продовжив: “У 

моїй релігійній громаді тільки один 
священик. Чому вам потрібно так 
багато священиків вранці у неділю?”

Заінтригований його запитанням, 
я відчув натхнення відповісти так: 
“Я погоджуюсь з вами. Не думаю, 
що нам потрібно так багато носіїв 
священства у церкві в неділю. Але 

нам дійсно потрібно, щоб у кожній 
домівці був носій священства. А якщо 
в домівці немає носія священства, 
тоді покликаються інші носії священ-
ства, щоб наглядати за цією сім’єю і 
їй служити”.

Наша Церква не є суто недільною 
церквою. Наше поклоніння Богові 
продовжується в усі дні тижня, де б ми 
не були і що б ми не робили. Зокрема 
наші домівки є “могутніми фортецями 
нашої віри” 5. Саме в наших домівках 
ми найчастіше молимося, благослов-
ляємо, навчаємось, навчаємо Божому 
слову і служимо з чистою любов’ю. 
Я можу свідчити з власного досвіду, 
що наші домівки— це священні місця, 
де може сильно відчуватися Дух— так 
само, а іноді й навіть сильніше, ніж у 
наших спеціально призначених для 
поклоніння місцях.

Я свідчу, що ця Церква є Церквою 
Ісуса Христа. Джерелом її моці та 
енергії є щоденні вчинки мільйонів 
Його учнів, які кожного дня стара-
ються наслідувати Його досконалий 
приклад, піклуючись про інших. 
Христос живий, і Він скеровує цю 
Церкву. Президент Рассел М. Нельсон 
є пророком, якого Він обрав, щоб 
вести і направляти нас у наш час. 
Про це я свідчу в ім’я Ісуса Христа, 
амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. 3 Нефій 26:21.
 2. Див. Russell M. Nelson, general conference 

leadership meeting, Apr. 2012.
 3. М. Рассел Баллард, “О, будьте мудрими”, 

Ліягона, лист. 2006, с. 20.
 4. Maтвій 18:20.
 5. Рассел М. Нельсон, “Доктринальна 

важливість шлюбу і дітей” (Всесвітні 
збори навчання провідництва, лют. 
2012), broadcasts.lds.org.
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здійснити Господню мету для Його від-
новленої Церкви у цьому розподілі. Та 
мета була простою, але чітко визначе-
ною: збирання Ізраїля, запечатування 
їх у сім’ї та підготовка світу до Другого 
пришестя Господа 4.

Те, що явилися Ілля та Мойсей, 
“було дивовижною аналогією [з] 
юдейською традицією, згідно якої 
Мойсей та Ілля мають прийти разом 
у кінці часів” 5. У нашому вченні ця 
поява стала здійсненням фундамен-
тального відновлення певних ключів, 
даних “на останні дні і в останній 
раз, коли відбувається розподіл пов-
ноти часів” 6.

Кертлендський храм, як за місцем 
розташування, так і за розмірами, був 
відносно непоказним. Але в розумін-
ні величезного значення для людства, 
він став визначальним для вічно-
сті. Стародавні пророки відновили 
ключі священства заради вічних 
спасительних обрядів євангелії Ісуса 
Христа. Це викликало у вірних святих 
надзвичайну радість.

3 квітня 1836 року, рівно за 182 роки 
до цієї Великодньої неділі, з невели-
кою різницею в даті. То також була 
Пасхальна пора— один з тих рідкіс-
них випадків, коли Великдень і Пасха 
співпадають. Після того як видіння 
закрилося, три стародавні пророки— 
Мойсей, Еліяс та Ілля— явилися й пере-
дали ключі, без яких неможливо було 

Старійшина Квентін Л. Кук
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Елайза Р. Сноу, розповідаючи 
про освячення Кертлендського 
храму (на якому вона була при-

сутня), сказала: “Церемонії самого 
освячення мабуть будуть повторю-
ватися, але жодною земною мовою 
неможливо описати небесні прояви 
того незабутнього дня. Декому явля-
лися ангели, однак відчуття боже-
ственної присутності мали всі, хто 
там був, і кожне серце сповнювалося 
невимовною радістю й славою” 1.

Божественні явлення, що відбу-
валися в Кертлендському храмі, є 
основоположними для мети віднов-
леної Церкви Ісуса Христа, яка поля-
гає в тому, щоб здійснити спасіння і 
піднесення дітей Небесного Батька 2. 
Готуючись до зустрічі з Богом, ми 
можемо знати, якими є наші боже-
ственно призначені обов’язки, згаду-
ючи про священні ключі, відновлені 
в Кертлендському храмі.

В молитві освячення пророк Джо-
зеф Сміт смиренно просив Господа 
“прийняти цей дім, … який Ти запові-
дав нам збудувати” 3

Через тиждень, у Великодню неді-
лю, Господь явився у величному видін-
ні й прийняв Свій храм. Це відбулося 

Підготовка до зустрічі  
з Богом
Виконання Богом призначених обов’язків у праведності, єдності й 
рівності підготує нас до зустрічі з Богом.
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Ці ключі надають “силу згори” 7 
для виконання божественно при-
значених обов’язків, які є головною 
метою Церкви 8. У той чудовий Вели-
кодній день у Кертлендському храмі 
було відновлено три ключі:

По- перше, явився Мойсей і 
передав ключі збирання Ізраїля з 
чотирьох частин землі, що є місіо-
нерською роботою 9.

По- друге, явився Еліяс і передав 
ключі розподілу євангелії Авраама, 
що включає відновлення Авраамо-
вого завіту 10. Президент Рассел М. 
Нельсон навчав, що мета ключів 
завіту— підготувати членів Церкви до 
Божого царства. Він сказав: “Ми знає-
мо, хто ми, і [ми знаємо], чого Бог від 
нас очікує” 11.

По- третє, Ілля явився і передав 
ключі запечатувальної сили у цьому 
розподілі, завдяки якій сімейно- 
історична робота і вікарне виконан-
ня храмових обрядів уможливлюють 
спасіння як живих, так і померлих 12. 

Під керівництвом Першого Пре-
зидентства і Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів у Головному управлінні 
Церкви працюють три виконавчі 
комітети, які наглядають за виконан-
ням цих трьох Богом призначених 
обов’язків на основі ключів, віднов-
лених у Кертлендському храмі. Ними 
є Виконавча рада з місіонерської 
роботи, Виконавча рада з питань 
священства та сім’ї і Виконавча рада 
з питань храму та сімейної історії.

На якому етапі ми знаходимося в наш 
час у виконанні цих Богом призначених 
обов’язків?

По- перше, з огляду на те, що 
Мойсей відновив ключі для збирання 
Ізраїля, сьогодні приблизно 70 тис. 
місіонерів по всьому світу пропові-
дують Його євангелію, щоб зібрати 
Його обраних. Це початок виконання 

великої і дивовижної роботи, яку 
Нефій бачив серед іновірців та дому 
Ізраїля. Нефій бачив наш час, коли 
святі Божі поширяться по всьому 
лицю землі, але їхня кількість буде 
невеликою через злочестивість. 
Однак він передбачав, що вони 
будуть “озброєні праведністю і 
силою Бога у великій славі” 13. Якщо 
поглянути на коротку історію віднов-
леної Церкви, місіонерська робота 
проводилася надзвичайно активно. 
Ми бачимо виповнення видіння 
Нефія. Хоча кількісно нас відносно 
небагато, ми будемо продовжува-
ти свої зусилля і знаходити людей, 
які відгукнуться на Спасителеве 
послання.

По- друге, явився Еліяс і ввірив 
розподіл євангелії Авраама, кажучи, 
що в нас і нашому сімені всі поколін-
ня після нас буде благословлено. На 
цій конференції було надано важливе 
скерування, аби сприяти справі вдо-
сконалення святих і їхньої підготовки 
до Божого царства 14. Оголошення на 
сесії священства стосовно кворумів 
старійшин та первосвящеників доз-
волить вільно виявляти силу та владу 
священства. Домашнє та візитне 
вчителювання, тепер “служіння”, про 
що нас так урочисто навчали на цій 
сесії, підготує святих останніх днів до 
зустрічі з Богом.

По- третє, Ілля передав ключі 
запечатування цього розподілу. Ті 
з нас, хто живе в цей час, спосте-
рігає небувале зростання храмо-
вої та сімейно- історичної роботи. 
Цей темп зберігатиметься і навіть 

прискорюватиметься до Другого 
пришестя Спасителя, аби всю землю 
не “було б повністю спустошено при 
Його пришесті” 15.

Сімейно- історична робота, яку 
небеса благословили новими тех-
нологіями, небувалими темпами 
пожвавилася за минулі кілька років. 
Було б нерозумно легковажити цим 
Богом призначеним обов’язком та 
сподіватися, що тітонька Джейн 
або інші родичі з почуттям високої 
відповідальності про все попіклують-
ся. Хочу навести досить прямі слова 
Президента Джозефа Філдінга Сміта: 
“Ніхто не звільняється від цього 
величного обов’язку. Його виконання 
вимагатиметься як від апостола, так і 
від найскромнішого старійшини [або 
сестри]. Посада, або відзнаки, або 
довге служіння у Церкві … не будуть 
виправданням для тих, хто нехтує 
спасінням померлих” 16.

Зараз у нас є храми по всьому 
світу і ресурси у фонді допомоги 
відвідувачам, щоб допомогти всім 
нужденним, які живуть далеко від 
храму.

Кожен з нас має оцінити свої 
зусилля у виконанні місіонерської, 
храмової та сімейно- історичної 
роботи й підготуватися до зустрічі з 
Богом.

Праведність, єдність і рівність перед 
Господом є основоположними для 
виконання цих священних обов’язків

Що стосується праведності, 
це життя для всіх нас є часом підго-
товки до зустрічі з Богом 17. У Книзі 
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Мормона наводиться багато прикла-
дів трагічних наслідків, коли окремі 
люди або групи людей не дотриму-
валися Божих заповідей 18.

Упродовж мого життя спірні 
питання і турботи мирського життя 
переміщалися від однієї крайнощі до 
іншої— від легковажних і бездумних 
вчинків до серйозної аморальності. 
Похвальним є те, що певні види 
аморальних сексуальних стосунків 
без згоди були викриті й засудже-
ні 19. Такий вид стосунків суперечить 
законам, встановленим у суспільстві. 
Ті, хто розуміє Божий план, пови-
нен також протистояти аморальним 
статевим стосункам за згодою, що 
є гріхом. У Проголошенні світові 
міститься застереження, що “особи, 
які порушують завіти цнотливості, 
які жорстоко поводяться зі своїм 
подружжям або дітьми [або з іншими 
людьми], … одного дня будуть відпо-
відати за це перед Богом” 20.

Якщо ми озирнемося навколо, то 
на кожному кроці помітимо спу-
стошення, яке несуть злочестивість 
і згубні звички. Якщо кожен з нас 
дійсно переймається тим, якою буде 
остаточна думка Спасителя про нас, 
нам слід прагнути покаяння. Я боюся, 
що багато людей більше не вважа-
ють себе відповідальними перед 
Богом і не звертаються за скеру-
ванням до Писань або до пророків. 
Якщо ми, як суспільство, подумаємо 
про наслідки гріха, то це спричинить 
виникнення в суспільстві широкої 
протидії порнографії та об’єктивізації 
жінок 21. Як сказав Алма своєму синові 
Коріантону в Книзі Мормона: “Злоче-
стивість ніколи не була щастям” 22.

Стосовно єдності Спаситель 
проголосив: “Якщо ви не єдині, 
ви не Мої” 23. Ми знаємо, що дух 
суперечки— від диявола 24.

У наш час настанова з Писань 

щодо єдності переважно ігнорується, 
а для багатьох людей визначальним є 
трайбалізм 25, який часто основується 
на статусі, статі, расі або багатстві. У 
багатьох країнах, якщо не в більшо-
сті, люди різко розмежовуються за 
стилем життя. У Господній Церкві 
єдина культура, яку ми плекаємо і 
якої навчаємо— це культура єван-
гелії Ісуса Христа. Єдність, якої ми 
прагнемо— це бути єдиними зі Спа-
сителем і Його вченнями 26.

Коли ми дивимося на головні цілі 
Церкви, усі вони основуються на 
рівності перед Господом 27 і на 
сповідуванні культури євангелії Ісуса 
Христа. Щодо місіонерської роботи, 
основною вимогою для хрищення 
є смирення людини перед Богом, 
скрушене серце та упокорений дух 28. 
Освіта, багатство, раса чи національ-
ність навіть не розглядаються.

Крім того, місіонери смиренно слу-
жать там, куди їх покликають. Вони 
не намагаються служити з огляду на 
мирські норми статусу чи підготовки 
до майбутньої кар’єри. Вони служать 
усім своїм серцем, могуттю, розумом 
і силою там, куди їх посилають. Вони 
не обирають місіонерського напарни-
ка і старанно намагаються розвивати 
риси Христа 29. Це і є суттю культури 
Ісуса Христа.

У Писаннях міститься настанова 
щодо наших найважливіших сто-
сунків. Спаситель навчав, що перша 
заповідь: “Люби Господа Бога свого”. 
А друга— “люби свого ближнього, як 
самого себе” 30.

Спаситель потім пояснює, що 
кожна людина є нашим ближнім 31. У 
Книзі Мормона однозначно поясню-
ється, що не повинно бути ніяких 
- ійців, племен або класів 32. Ми повин-
ні бути єдині й рівні.

Священні обряди й божествен-
ні обов’язки основуються на цій 

умові. Я б хотів, аби ваш храмовий 
досвід був подібним до мого. Коли 
я закінчував свій робочий день у 
Сан- Фрациско і приїздив до Окленд-
ського храму, то мене охоплювало 
неймовірне відчуття любові й миру. 
Переважно то було відчуття набли-
ження до Бога і Його цілей. Спаси-
тельні обряди були предметом моєї 
основної уваги, але значна частина 
тих прекрасних почуттів пояснюва-
лася рівністю та єдністю, які пану-
вали в храмі. Усі одягнені в білий 
одяг. Немає жодних ознак різниці в 
статках, становищі в суспільстві або 
освіті. Ми всі— брати і сестри, які 
упокорюються перед Богом.

У священній кімнаті для запеча-
тування обряд вічного шлюбу про-
водиться однаково для всіх. Мені 
подобається той факт, що подружжя, 
які живуть за найскромніших умов, 
і подружжя, які мають надзвичайно 
великі статки, здобувають абсолют-
но однаковий досвід. Вони одягнуті 
в однакового виду одяг і укладають 
однакові завіти навколо одного й того 
ж олтаря. Вони також отримують 
однакові вічні благословення священ-
ства. Це відбувається у прекрасному 
храмі, збудованому на десятину свя-
тих, який є священним домом Господа.

Виконання Богом призначених 
обов’язків, що основуються на пра-
ведності, єдності та рівності перед 
Господом, приносить людині особи-
сте щастя і мир у цьому світі й готує 
до вічного життя у світі прийдеш-
ньому 33. Це готує нас до зустрічі з 
Богом 34.

Ми молимося, щоб кожен з вас, 
незалежно від нинішніх обставин, 
порадився з єпископом і був гідним 
храмової рекомендації 35.

Ми вдячні, що набагато більше 
членів Церкви готується до відві-
дування храму. Упродовж багатьох 
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років ми спостерігаємо значне 
зростання кількості гідних дорослих 
членів Церкви, які мають храмову 
рекомендацію. Упродовж остан-
ніх двох років значно збільшилася 
кількість гідних молодих людей, які 
мають рекомендацію обмеженої 
дії. Очевидно, що основна частина 
вірних членів Церкви ніколи не була 
сильнішою, ніж зараз.

На завершення хочу вас завіри-
ти, що головні провідники Церкви, 
які скеровують виконання Богом 
призначених цілей Церкви, отри-
мують божественну допомогу. Таке 
скерування надходить через Духа, а 
іноді безпосередньо від Спасителя. 
Надається обидва види духовного 
скерування. Я вдячний за отримання 
такої допомоги. Однак скерування 
надається у Господній час, рядок за 
рядком, приписання за приписан-
ням 36, коли “всемогутній Господь 
Сам прийме рішення навчати нас” 37. 
Настанови для всієї Церкви надхо-
дять лише через Його пророка.

На цій конференції у нас є привілей 
підтримати Президента Рассела М. 
Нельсона як нашого пророка і Пре-
зидента Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. Дванадцятеро— усі 

разом і кожен окремо— отримали 
важливий духовний досвід, коли ми 
поклали руки на голову Президента 
Нельсона і висвятили та рукопоклали 
його Президентом Церкви, а Прези-
дент Даллін Х. Оукс, озвучив церемо-
нію. Я свідчу, що його було висвячено 
наперед і що він проходив підготовку 
впродовж усього життя, аби бути 
Господнім пророком у наші дні. В ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼
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Геть страх! Сяє світло перемог!
З нами, з нами правда, з нами Бог!
З нами правда, Божий в нас горить 

вогонь,
Діти й вірні слуги ми Його” 1.

Я закликаю вас у наступ-
ні шість місяців часто— і навіть 
неодноразово— вивчати послання з 
цієї конференції. Вдумливо шукай-
те, як використати ці послання на 
ваших домашніх сімейних вечо-
рах, у вашому навчанні євангелії, у 
ваших розмовах із сімʼєю та друзя-
ми і навіть у ваших бесідах з тими, 
хто не нашої віри. Багато хороших 
людей відгукнуться на істини, яких 
навчали на цій конференції, якщо ці 
істини запропонувати з любовʼю. І 
ваше бажання слухатися буде збіль-
шуватись, якщо ви будете памʼятати 
про те, що відчували впродовж цих 
двох останніх днів, і роздумувати 
над цим.

Ця генеральна конференція є зна-
ковою, бо відкриває нову еру служін-
ня. Господь вніс важливі зміни в те, 
як нам піклуватися одне про одного. 
Сестри і брати— літні і молоді— 
будуть служити одне одному у 
новий, більш святий спосіб. Кворуми 
старійшин буде зміцнено, щоб бла-
гословляти життя чоловіків, жінок та 
дітей по всьому світу. Сестри Това-
риства допомоги продовжуватимуть 
служити так само унікально і з такою 
ж любовʼю, пропонуючи можливості 
молодшим сестрам приєднуватися 
до них, коли тих належним чином 
призначать.

Наше послання світові просте й 
щире: ми запрошуємо всіх Божих 
дітей, які по обидва боки завіси, 
прий ти до їхнього Спасителя, отри-
мати благословення святого храму, 
мати нескінченну радість і підготува-
тися до вічного життя 2.

Апостолів. Також було покликано 
вісім нових генеральних авторитетів 
сімдесятників.

І тепер улюблений гімн неначе 
підсумовує нашу оновлену рішучість, 
наше нелегке завдання, нашу відпові-
дальність йти вперед:

“Треба труд вершить у Христове імʼя,
Щоби нас прийняла вічна Божа 

сімʼя.
Правди меч нехай злітає в боях,
Могутній правди меч.

Президент Рассел М. Нельсон

Мої любі брати і сестри, 
наближається до завершення 
ця історична конференція, 

і я приєднуюся до вас у дякуванні 
Господу за Його скерування і нади-
хаючий вплив. Музика була прекрас-
ною і піднесеною. Послання були не 
лише повчальними, але й такими, що 
змінюють життя!

На урочистому зібранні ми 
підтримали нове Перше Президент-
ство. Двоє чудових чоловіків зайня-
ли місце у Кворумі Дванадцятьох 

Треба труд вершить
Ваше бажання слухатися буде збільшуватись, якщо ви будете 
памʼятати про те, що відчували впродовж цих двох останніх днів,  
і роздумувати над цим.
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Майбутнє піднесення вимагає 
нашої цілковитої вірності завітам, 
які ми уклали, і обрядам, які ми 
отримали в домі Господа. На цей 
час у нас є 159 діючих храмів і ще 
кілька знаходяться на стадії будів-
ництва. Ми прагнемо наблизити 
храми до членів Церкви, загальна 
кількість яких зростає. Тому зараз 
ми із задоволенням оголошуємо про 
плани побудувати ще сім храмів. Ті 
храми будуть знаходитися в таких 
місцях: Сальта, Аргентина; Бен-
галуру, Індія; Манагуа, Нікарагуа; 
Каґфян- де- Оро, Філіппіни; Лейтон, 
Юта; Річмонд, Віргінія; і велике 
місто, ще не визначене, в Росії.

Мої дорогі брати і сестри, 
будівництво цих храмів може й не 
змінить ваше життя, але час, про-
ведений вами у храмі, змінить його 
неодмінно. У цьому дусі я благо-
словляю вас здатністю визначити, 
що ви можете відставити в бік, аби 
більше проводити часу в храмі. 
Я благословляю вас мати більше 
злагоди і любові у ваших домах і 
сильніше бажання турбуватися про 
ваші вічні сімейні стосунки. Я благо-
словляю вас, щоб ви зміцнили свою 
віру в Господа Ісуса Христа і були 
більш здатними йти за Ним як Його 
вірні учні.

Я благословляю вас, щоб ви 
здіймали ваш голос у свідченні, 
як я роблю це зараз, аби ми були 
залучені до роботи Всемогутнього 
Бога! Ісус є Христос. Це Його  
Церква, якою Він керує через  
Своїх помазаних слуг. Про це я 
свідчу, висловлюючи любов до 
кожного з вас, у священне ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Треба труд вершить”, Гімни, № 146.
 2. Визначено в Ученні і Завітах 14:7 як 

“найвеличніший з усіх дарів Бога”.
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Для інформування членів Церкви Перше Президентство подає цей 
статистичний звіт стосовно зростання і статусу Церкви станом на 
31 грудня 2017 року.

Кількість церковних підрозділів

Коли 3341

Місії 421

Округи 553

Приходи і філії 30506

Членство у Церкві

Загальна кількість 16118169

Діти, на яких заведено запис 106771

Охрищено новонавернених 233729

Місіонери

Місіонери повного дня 67049

Місіонери церковного служіння 36172

Храми

Храми, освячені протягом 2017 р. (храм у Парижі, 
Франція; храм у Тусоні, Аризона; храм у Меридіан, 
Айдахо, храм у Сідер- Сіті, Юта)

4

Храми, переосвячені протягом 2017 р. (храм в 
Айдахо- Фоллс, Айдахо) 1

Кількість діючих храмів на кінець року 159

Статистичний  
звіт за 2017 рік

Майбутнє піднесення вимагає 
нашої цілковитої вірності завітам, 
які ми уклали, і обрядам, які ми 
отримали в домі Господа. На цей 
час у нас є 159 діючих храмів і ще 
кілька знаходяться на стадії будів-
ництва. Ми прагнемо наблизити 
храми до членів Церкви, загальна 
кількість яких зростає. Тому зараз 
ми із задоволенням оголошуємо про 
плани побудувати ще сім храмів. Ті 
храми будуть знаходитися в таких 
місцях: Сальта, Аргентина; Бен-
галуру, Індія; Манагуа, Нікарагуа; 
Каґфян- де- Оро, Філіппіни; Лейтон, 
Юта; Річмонд, Віргінія; і велике 
місто, ще не визначене, в Росії.

Мої дорогі брати і сестри, 
будівництво цих храмів може й не 
змінить ваше життя, але час, про-
ведений вами у храмі, змінить його 
неодмінно. У цьому дусі я благо-
словляю вас здатністю визначити, 
що ви можете відставити в бік, аби 
більше проводити часу в храмі. 
Я благословляю вас мати більше 
злагоди і любові у ваших домах і 
сильніше бажання турбуватися про 
ваші вічні сімейні стосунки. Я благо-
словляю вас, щоб ви зміцнили свою 
віру в Господа Ісуса Христа і були 
більш здатними йти за Ним як Його 
вірні учні.

Я благословляю вас, щоб ви 
здіймали ваш голос у свідченні, 
як я роблю це зараз, аби ми були 
залучені до роботи Всемогутнього 
Бога! Ісус є Христос. Це Його  
Церква, якою Він керує через  
Своїх помазаних слуг. Про це я 
свідчу, висловлюючи любов до 
кожного з вас, у священне ім’я 
Ісуса Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Треба труд вершить”, Гімни, № 146.
 2. Визначено в Ученні і Завітах 14:7 як 

“найвеличніший з усіх дарів Бога”.
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Покажчик історій, які прозвучали у виступах на генеральній конференції

Далі наведено перелік вибраних історій, що прозвучали під час генеральної конференції. Номер вказує на сторінку з початком 
виступу.

Промовець Історія

Рейна І. Ебурто (78) Святі останніх днів у Чилі, Перу, Мексиці та Сполучених Штатах допомагають потерпілим від наслідків стихійних лих.

Ніл Л. Андерсен (24) Кеті Андерсен читає виступи Президента Рассела М. Нельсона, виголошені на минулих генеральних конференціях, і молиться, щоб отримати 
глибше запевнення в тому, що він— пророк.

М. Рассел Баллард (9) Побачивши розмір гірчичного зерна в Єрусалимі, М. Рассел Баллард згадує вчення Спасителя про віру.

Девід А. Беднар (30) Рассел М. Нельсон та Генрі Б. Айрінг відгукнулися на заклик Президента Томаса С. Монсона вивчати Книгу Мормона і застосовувати її істини.

Джин Б. Бінгем (104) Сестри з Товариства допомоги служать “розгубленій і самотній” молодій матері. Одна сестра в Африці служить сестрі, яку побили й пограбували. 
Члени приходу піклуються про сестру, яка бореться з раком. Молоді жінки трудяться, щоб задовольнити потреби ближніх.

Джеральд Коссе (111) До того, як дати дозвіл на будівництво Паризького храму, Франція, члени місцевої ради міста відвідують причасні збори. Мер Парижу, Франція, 
дає дозвіл на будівництво там храму. Як президент колу, Джеральд Коссе радіє зростанню відданості членів Церкви колу Спасителю і їхньої віри в 
Нього. Джеральд Коссе каже другові, що кожній сім’ї потрібен носій священства вдома.

Д. Тодд Крістофферсон (55) Кворум старійшин збирає врожай фермера після того, як кілька членів його сім’ї помирають від грипу.

Квентін Л. Кук (114) Небесні прояви під час освячення Кертлендського храму наповнили серця членів Церкви радістю. Квентін Л. Кук відчуває любов і мир в  
Оклендському Каліфорнійському храмі.

Массімо Де Фео (81) Син Массімо Де Фео каже однокласникам, що його батько “начальник всесвіту”. Вмираюча мати Массімо Де Фео показує, що вона любить  
його більше, ніж себе.

Девін Г. Дюрант (42) Ігра на домашньому сімейному вечорі зміцнює впевненість юного Девіна Г. Дюранта. Сім’я Дюрант фотографується біля храму.

Леррі Дж. Еко Хок (15) Сім’я Еко Хок втішає сім’ю батьків п’яного водія, який спричинив смерть брата і невістки Леррі Дж. Еко Хока.

Генрі Б. Айрінг (61) Перетинаючи рівнини, прадід і прабабуся Генрі Б. Айрінга закохалися одне в одного. Юнак розуміє, чого можуть досягнути носії священства  
у своєму служінні Господу. Натхнений домашній вчитель служить сім’ї, яка відчайдушно потребує допомоги.
(86) Після смерті матері Генрі Б. Айрінга його батько отримує заспокоєння від Святого Духа.

Тейлор Г. Годой (34) Смерть сина друзів Тейлора Г. Годоя спонукає його з мудрістю ставитися до кожного “ще одного дня” життя. Сестра з Перу, яка жертвувала,  
щоб відвідати храм, серйозно ставиться до своїх завітів. Після того, як мати Тейлора Г. Годоя пішла на жертву, щоб він міг навчатися на стоматолога, 
той прагне бути найкращим студентом.

Герріт В. Гонг (97) Герріт В. Гонг розповідає своїм синам перед сном історії і наспівує, щоб вони заснули.

Джеффрі Р. Холланд (101) Один з братів, чия дружина раптом захворіла, інстинктивно кличе свого домашнього вчителя на допомогу.

Дуглас Д. Холмс (50) Носії Ааронового священства діляться свідченнями зі своїми ровесниками. Члени кворуму священиків дізнаються, що означає бути  
“уповноваженими Ісусом Христом”.

Рассел М. Нельсон (68) Носії священства не дають справжні благословення членам сім’ї або сестрам, які отримали нові покликання. Рассел М. Нельсон допомагає 
одному чоловікові повернутися до Церкви.
(93) Ще хлопчиком Расселу М. Нельсону подобається навчатися євангелії, і він прагне запечататися до своїх батьків. Юний Рассел М. Нельсон  
розбиває пляшки зі спиртними напоями, бо хоче, щоб його батьки жили за Словом мудрості.

Даллін Х. Оукс (65) Президент кворуму старійшин радить члену кворуму не кидати навчання у коледжі.

Бонні Л. Оскарсон (36) Коли Бонні Л. Оскарсон була ще молодою жінкою, її просили виконувати доручення і служити у покликаннях, що зазвичай призначені для дорослих.

Дейл Г. Ренлунд (46) Любов Парлі та Орсона Праттів до своїх предків допомагає їм поліпшити їхні стосунки. Храмові благословення допомагають зцілити сім’ю,  
яка пожертвувала серце померлого сина.

Лінн Г. Роббінс (21) У коледжі, де навчався Лінн Г. Роббінс, один з професорів закликає студентів вважати невдачу вчителем і продовжувати старанне навчання.

Уліссес Соарес (98) Уліссес Соарес і його дружина, виявивши віру в те, що Господь зробить для них чудо, швидко отримують візи.

Гарі Е. Стівенсон (17) Гарі Е. Стівенсон після смерті Президента Девіда О. Мак- Кея отримує свідчення про наступних після нього пророків. Колишній студент хвалить 
стиль викладання доктора Рассела М. Нельсона.

Брайян К. Тейлор (12) Брайян К. Тейлор згадує своїх терпеливих учителів Початкового товариства. Після спричиненої нею автомобільної аварії молода жінка знаходить 
заспокоєння у знанні, що вона є дитям Бога.

Теніела Б. Ваколо (39) Після того, як один чоловік відвідував церкву протягом 39 років, його було охрищено і конфірмовано, а потім запечатано до його дружини у храмі.

Ларрі Й. Уілсон (75) Діючи за підказками Духа, капелан СОД допомагає врятувати транспортний корабель і його команду під час тайфуну.

Клаудіо Д. Сівік (83) Президент Томас С. Монсон каже Клаудіо Д. Сівіку і його дружині: “Витерпіть і ви відсвяткуєте тріумф”. Через те, що каяк Клаудіо Д. Сівіка мав 
тріщину, ним було неможливо управляти.
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“У цю Великодню неділю я радісно співаю: “Алілуя”,— 
сказав старійшина Герріт В. Гонг під час свого пер-

шого виступу на генеральній конференції в якості члена 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів.—Пісня викупительної 
любові нашого воскреслого Спасителя прославляє гармо-
нію завітів … і Спокуту Ісуса Христа”.

Старійшина Гонг провів життя, насолоджуючись 
тією гармонією. Він знає, що сила наших завітів разом зі 
Спокутою Спасителя “уможливлюють і облагороджують” 
нас. “Разом, вони пом’якшують, зберігають, освячують і 
викупляють”,— сказав він.

Одного дня, під час укладання шлюбу у храмі, сила 
завітів разом зі Спокутою, відобразилися в храмових дзер-
калах. Він уявив покоління своєї сім’ї, що простягаються 
у вічність, починаючи від найпершого відомого Драгона 
Гонга Першого, народженого 837 року від РХ, через 36 
поколінь до його власних онуків і далі в обох напрямках.

“Я почав усвідомлювати, як моя дружина і я сам є діть-
ми своїх батьків і батьками нашим дітям, онуками нашим 
дідусям і бабусям і дідусем та бабусею нашим онукам.— 
сказав він.—Величні уроки земного життя зрошують наші 
душі по мірі того, як ми вчимося і навчаємо, виконуючи 
вічні ролі, що включають в себе ролі дитини і батька, 
батька і дитини”.

Старійшина Гонг служив генераль-
ним авторитетом сімдесятником з квітня 
2010 р. і членом президентства сімде-
сятників з жовтня 2015 р. Його підтри-
мали як члена Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів 31 березня 2018 р., і це, за 
його словами, “священне покликання 
від Господа, від якого у мене перехо-
пило подих”.

З 2011 по 2015 рік старійшина 
Гонг служив членом президентства 
Азійської території, завершивши це 
служіння в якості президента терито-
рії. Він служив місіонером повного 
дня в Тайваньській Тайпейській місії, 
членом вищої ради, провідником 
групи первосвящеників, президентом 

Недільної школи колу, учителем семінарії, єпископом, 
президентом місії колу, президентом колу і територіальним 
сімдесятником.

У 1977 р. старійшина Гонг отримав ступінь бакалавра 
гуманітарних наук у галузі азійських досліджень і універси-
тетських досліджень в Університеті Бригама Янга. У 1979 р. 
від отримав ступінь магістра філософії, а в 1981 р.—ступінь 
доктора в галузі міжнародних відносин в Оксфордському  
університеті, де був стипендіатом Родса. У 1985 р. він  
працював спеціальним помічником держсекретаря в  
Держдепартаменті США, а в 1987 році—спеціальним поміч-
ником посла США в Пекіні, Китай. Починаючи з 1989 р., він 
служив на кількох посадах в Центрі стратегічних і міжна-
родних досліджень у Вашингтоні, округа Колумбія. Він 
був заступником президента з планування й оцінювання 
в Університеті Бригама Янга по квітень 2010 р.

Дідусь і бабуся старійшини Гонга іммігрували до 
Сполучених Штатів Америки з Китаю. Старійшина Гонг 
народився в 1953 році в Редвуд- Сіті, штат Каліфорнія, США. 
Він одружився з Сюзен Ліндсі в січні 1980 р., вони є батька-
ми чотирьох дітей і мають трьох онуків.

“Усе гідне і вічне зосереджено на живій реальності Бога, 
нашого люблячого Вічного Батька і Його Сина, Ісуса Христа, 
і Його Спокути, засвідченої Святим Духом,— сказав старійши-

на Гонг на цій конференції.—Я благого-
війно засвідчую та урочисто свідчу про 
живого Христа, … Він … був з нами з 
початку, і Він з нами до кінця”. ◼

Старійшина Герріт В. Гонг
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Церковні новини
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Те, що є сучасні пророки, в т.ч. Президент Рассел М. 
Нельсон,— це ознака любові Бога до Своїх дітей. Про 

це свідчив на першій для себе генеральній конференції 
старійшина Уліссес Соарес, звертаючись до присутніх як 
член Кворуму Дванадцятьох Апостолів.

“Хіба ж це не благословення— мати на землі у дні, в які 
ми живемо, пророків, провидців і одкровителів, які праг-
нуть пізнати волю Господа і виконувати її? Приносить втіху 
знання, що ми не самотні у світі, які б труднощі не випада-
ли нам у житті”.

Хоч він і відчував себе непідхожим для свого покликан-
ня бути апостолом, усе ж, як сказав старійшина Соарес, 
“слова [Президента Нельсона] і лагідний погляд очей, коли 
він запропонував мені цю відповідальність, дали мені від-
чути, що мене огорнула любов Спасителя”.

Старійшина Соарес, якого було підтримано 31 березня 
2018 р., став першим апостолом Церкви, який походить 
з Латинської Америки. До цього свого покликання він з 
6 січня 2013 р. був членом президентства сімдесятників 
і служив, виконуючи особливе завдання для Верховного 
єпископату в Солт- Лейк- Сіті.

Старійшину Соареса було покликано служити гене-
ральним авторитетом сімдесятником 2 квітня 2005 р. У цій 
якості він служив радником у Південно- східній Африкан-
ській та Південній Бразильській територіях і як президент 
Бразильської території.

Старійшина Соарес служив у багатьох інших церковних 
покликаннях. Він був місіонером повного дня у Бразильській 
місії в Ріо- де- Жанейро, президентом кворуму старійшин, 
радником в єпископаті, членом вищої 
ради, виконавчим секретарем колу, 
регіональним представником програ-
ми благополуччя і з 2000 по 2003 рік 
президентом Португальської місії 
в Порто.

Одне з його найважливіших покли-
кань прийшло до нього, коли йому 
було 15 років: його єпископ попросив 
його тимчасово навчати клас Недільної 
школи для молоді. Готуючись до уроку 
про те, як здобути свідчення, юний 

Уліссес вирішив помолитися, щоб отримати підтвердження 
про істинність євангелії.

“Коли я став на коліна і запитав Господа, чи євангелія 
істинна,— згадував він,— у моє серце прийшло дуже при-
ємне почуття, я відчув тихий голос, який підтвердив мені, 
що я маю й далі жити за нею. Це було настільки сильним 
відчуттям, що я вже ніколи не міг би сказати, що я цього 
не знаю”.

У 1985 році він отримав ступінь бакалавра гуманітар-
них наук у галузі бухгалтерії та економіки на економіч-
ному факультеті у Папському католицькому університеті 
Сан- Паулу. Отримавши ступінь магістра з управління бізне-
сом, він працював бухгалтером і аудитором у міжнародних 
корпораціях у Бразилії, а також директором з мирських 
справ у територіальному офісі Церкви в Сан- Паулу.

Уліссес Соарес народився в Сан- Паулу, Бразилія, 
2 жовтня 1958 р. Він одружився з Розаною Фернандес у 
жовтні 1982 р. У своєму виступі на генеральній конферен-
ції старійшина Соарес подякував своїй дружині за її любов 
і підтримку.

У своєму виступі на генеральній конференції він сказав: 
“Для мене та моєї сім’ї, [у т.ч. трьох дітей та їхніх подруж-
жів, трьох онуків] вона— приклад доброти, любові й цілко-
витої відданості Господу. Я люблю її всім своїм серцем, і 
я вдячний за її позитив-
ний вплив на нас”. ◼

Старійшина Уліссес Соарес
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів
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Старійшина Карл Б. Кук вірить, що привілей служити є 
одним з найбільших благословень членства в Церкві 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Але, як він визнає, 
прий няття і звеличення покликань вимагає віри.

Старійшина Кук, підтриманий як член президентства 
сімдесятників 31 березня 2018 р., порівнює членів Церкви, 
які служать разом у філіях і приходах, у кворумах і допо-
міжних організаціях, з “пониженою передачею” автомобі-
ля, що генерує більшу тягу.

Понижена передача разом з приводом на чотири колеса 
“дозволяє перемкнутися на нижчий привід, збільшити 
потужність і рухатися,— сказав він на жовтневій конферен-
ції 2016 р.—Так само як шестерні з’єднуються, щоб дати 
більшу тягу, так і ми маємо більшу силу, коли обʼєднані 
разом. Коли ми обʼєднуємося, щоб служити одне одному, 
нам вдається досягти набагато більшого, ніж ми досягнули б 
самотужки. Це так захоплююче—бути залученими і обʼєдна-
ними, коли ми служимо й допомагаємо в Господній роботі”.

Старійшину Кука було підтримано як генерального 
авторитета сімдесятника 2 квітня 2011 року. Перед цим 
новим покликанням старійшина Кук служив у Головному 
управлінні Церкви, де серед інших обов’язків він допома-
гав наглядати за Західною Північно- американською тери-
торією. Раніше він служив президентом Південно- східної 
Африканської території.

Старійшина Кук заохочував святих останніх днів пам’я-
тати, що покликання в Церкві приходять від Бога через 
Його вповноважених слуг.

“Благословення приходять, коли ми наполегливо про-
довжуємо служити у своїх покликаннях та виконуємо свої 
обовʼязки, виявляючи при цьому всю свою віру”.

Старійшина Кук здобув ступінь бакалавра гуманітарних 
наук у Weber State College, шт. Юта і ступінь магістра з 
управління бізнесом в Університеті штату Юта. Перед тим 
як його було покликано сімдесятником він працював над 
розвитком комерційної сфери нерухомості.

Старійшина Кук служив місіонером повного дня у  
Гамбурзі, Німеччина, єпископом, президентом колу, тери-
торіальним сімдесятником і президентом Новозеландської 
Оклендської місії.

Він народився 15 жовтня 1957 р. в Огдені, Юта, США. 
Старійшина Кук одружився з Лінетт Хенсен у грудні 
1979 року. У них п’ятеро дітей. ◼

Під час служіння президентом місії в Гані старійшина 
Роберт С. Гей отримав відчуття, що йому слід зупини-

тися і допомогти хлопчику, який плакав. Спочатку він не 
звернув увагу на це відчуття, але пізніше послав одного з 
членів Церкви знайти того хлопчика і привести до нього.

Старійшина Гей, якого було підтримано 31 березня 
2018 року членом президентства сімдесятників, дізнався, 
що той хлопчик продавав сушену рибу, працюючи на сво-
го опікуна. Того дня хлопчик загубив свій заробіток через 
те, що в кишені була дірка.

“Якщо він повернеться без грошей, його вважатимуть бре-
хуном, і, ймовірно, відлупцювавши, виженуть на , вулицю,— 
розповідав старійшина Гей.— Ми заспокоїли його, дали йому 
ту суму грошей, яку він загубив, і відвезли додому до опікуна”.

Як старійшина Гей розповідав на генеральній конфе-
ренції 2012 року, той випадок навчив його двох великих 
істин. “Перша: я зрозумів, як ніколи раніше, що Бог дбає 
про кожного з нас і ніколи не покине нас; і друга— я зро-
зумів, що ми завжди повинні слухати голос Духа всередині 
нас і “негайно” вирушати, куди б він нас не вів, незважаю-
чи на наші страхи чи будь- яку незручність”.

Старійшину Гея було підтримано генеральним автори-
тетом сімдесятником 31 березня 2012 року. На час свого 
покликання до Президентства сімдесятників він служив 
президентом Азійської Північної території. Раніше він слу-
жив у Головному управлінні Церкви головою Комітету із 
самозабезпечення/Постійного фонду освіти, відповідаючи 
за службу із самозабезпечення по всьому світу.

До цього покликання сімдесятником він був головним 
виконавчим директором інвестиційної фірми, в якій він був 
співзасновником. Він також був співзасновником і директо-
ром кількох всесвітніх гуманітарних організацій та працю-
вав у інвестиційному банку на Уолл- стріт консультантом 
з менеджменту і викладав економіку в Гарвардському 
університеті.

В Університеті Юти старійшина Гей отримав ступінь 
бакалавра в галузі економіки, спеціалізуючись на статисти-
ці, а докторську дисертацію у сфері економіки бізнесу він 
захистив у Гарвардському університеті.

Старійшина Гей служив місіонером повного дня в 
Іспанії, провідником групи первосвящеників, президентом 
Товариства молодих чоловіків приходу, членом вищої ради, 
радником у єпископаті й територіальним сімдесятником.

Він народився 1 вересня 1951 р. в Лос- Анжелесі, шт. 
Каліфорнія, США. Він одружився з Лінетт Нільсен у квітні 
1974 року. Вони є батьками сімох дітей. ◼

Старійшина Роберт С. Гей
Президентство сімдесятників

Старійшина Карл Б. Кук
Президентство сімдесятників
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Старійшина  
Хосе А. Тейшейра
Президентство сімдесятників

Старійшина  
Теренс М. Вінсон
Президентство сімдесятників

Старійшина Теренс М. Вінсон переконаний, що Спаси-
тель ніколи не буває далеко. “Він завжди поруч, осо-

бливо у священних місцях і в час нужди,— свідчив він на 
жовтневій генеральнійконференції 2013 р.—Іноді, коли я 
найменше на це очікую, то майже відчуваю, як Він плескає 
мене по плечу, щоб я зрозумів, що Він любить мене”.

Одного разу, коли старійшина Вінсон ішов разом зі ста-
рійшиною Джеффрі Р. Холландом, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, старійшина Холланд, обнявши його рукою за 
плечі, сказав, що любить його. Старійшина Вінсон казав: “Я 
переконаний, що якби ми мали привілей фізично пройтись 
зі Спасителем, то відчули б, як Він обнімає нас за плечі 
саме так”.

Старійшина Вінсон, якого було підтримано членом пре-
зидентства сімдесятників 31 березня 2018 р., каже, що Божа 
любов— “це найприємніше з усіх почуттів”.

Старійшина Вінсон, який почне виконувати своє нове 
покликання 1 серпня 2018 року, був покликаний генераль-
ним авторитетом сімдесятником Церкви 6 квітня 2013 року. 
У той час він служив членом Восьмого кворуму сімдесятни-
ків у Тихоокеанський території. Зараз він служить прези-
дентом Західноафриканської території.

Старійшина Вінсон здобув ступінь бакалавра з матема-
тики і статистики, диплом з освіти та педагогіки та сту-
пінь магістра з прикладного фінансування. Він працював 
викладачем і читав лекції в університетах. Переважно він 
працював фінансовим консультантом і менеджером фондів.

Досліджуючи Церкву в юному віці, старійшина Вінсон 
здобув сильне духовне враження. Він чітко відчув, що має 
приєднатися до Церкви, аби розвиватися і знайти відповіді 
на запитання, які в нього залишилися. Наступного ж тижня 
він охристився і був конфірмований.

З того часу, каже він: “Я знав, що Господь від мене очі-
кує і зрозумів, що на всі мої питання існують відповіді”.

З часу свого хрищення в 1974 році старійшина Він-
сон служив радником у єпископаті, єпископом, членом 
вищої ради, радником у призидентстві колу, регіональним 
предстаником, радником у президентстві місії, обрядовим 
працівником у храмі і територіальним сімдесятником.

Він народився в Сіднеї, Австралія, 12 березня 1951 року. 
Він одружився з Кей Енн Карден у травні 1974 р. Вони 
мають шестеро дітей. ◼

Старійшина Хосе А. Тейшейра пригадує про один урок, 
який він засвоїв ще юнаком у Португалії. Під час сімей-

ної зустрічі він непомітно пішов на рибалку. Він відчував, 
що повинен був би сказати своїм батькам, куди він іде, 
однак вирішив не робити цього, бо вони були зайняті і їм 
було не до розмов.

Через кілька годин його стривожені батьки знайшли 
його на березі річки. З того досвіду він навчився слухатися 
не тільки своїх батьків, але й тихих підказок Святого Духа.

Відтоді старійшина Тейшейра привчив себе прислуха-
тися до тихого лагідного голосу. Він та його сімʼя дізналися 
про євангелію в 1976 році, після того як Португалію було 
відкрито для місіонерської роботи. Він був охрищений у 
віці 16 років і пізніше служив місіонером у Лісабонській 
Португальській місії.

“Наш вибір має безсумнівну силу змінювати наше 
життя”,— сказав старійшина Тейшейра, якого було під-
тримано членом президентства сімдесятників 31 берез-
ня 2018 р. “Цей дар— надзвичайний вияв довіри до нас 
і водночас— велика особиста відповідальність за мудре 
користування ним”,— навчав він на генеральній конферен-
ції у квітні 2009 р.

Старійшина Тейшейра має ступені в галузі бухгалтерії  
та управління бізнесом і працював для Церкви як міжнарод-
ний контролер. Він також служив у військово- повітряних 
силах Португалії, які входили до сил НАТО. У той час він 
був покликаний служити в Церкві директором зі звʼязків з 
громадськістю своєї країни. Невдовзі після цього він зустрів 
свою майбутню дружину, Марію Філомену Лопес Телес 
Гріло. Вони одружилися в 1984 році у Бернському Швей-
царському храмі, у них троє дітей.

Хосе Аугусто Тейшейра народився у Віла- Реалі,  
Португалія, 24 лютого 1961 р. Він служив радником 
в єпископаті, президентом округу, президентом колу, 
територіальним сімдесятником і президентом Південної 
Бразильської місії в Сан- Паулу. Його було підтримано як 
генерального авторитета сімдесятника 5 квітня 2008 р. У 
даний час він служить президентом Південної Південно-
американської території і почне своє служіння у прези-
дентстві сімдесятників 1 серпня 2018 р.

Більш за все старійшина Тейшейра радив нам на гене-
ральній конференції у квітні 2015 року “поглиблю[вати] 
наше розуміння Спасителя. … Давайте не залишати на зав-
тра те, що ми можемо зробити сьогодні. Ми маємо прийти 
до Христа зараз”. ◼
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Старійшина  
Стівен Р. Бангертер
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина  
Карлос А. Годой
Президентство сімдесятників

У дитинстві під час походу старійшина Стівен Р.  
Бангертер та його сім’я заїхали на брудних моторо-

лерах на верхівку гори. По дорозі вниз він загубився й 
відокремився від інших.

Коли ж тієї післяобідньої пори він став навколішки й 
почав благати Небесного Батька про допомогу, у своїй 
свідомості він побачив втрачену ним стежку. Як тільки він 
рушив вниз по ній: “мій брат приїхав на своєму мотоциклі 
до вершини стежки, обійняв і направив мене через темряву 
назад до табору, до якого було ще довго їхати”.

Той епізод був одним з багатьох, коли він відчував у 
своєму дитинстві, що його люблять. “У моєму житті ніколи 
не було і миті, щоб я сумнівався, чи мене люблять або чи 
про мене дбають”,— сказав старійшина Бангертер.

Старійшина Бангертер народився 29 липня 1961 р. в 
Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта, США в сім’ї Макса І. та Тельми Р. 
Бангертерів. Він виріс у Грейнджері, шт. Юта.

Повернувшись після служіння у Ванкуверській  
Канадській місії, старійшина Бангертер через кілька тижнів 
зустрів Сюзен Алексіс Хьюз. Під час першого побачення він 
відчув у ній смиренне бажання служити, що підштовхнуло 
його освідчитися їй вже на другому побаченні. Вони були 
запечатані у Солт- Лейкському храмі 17 березня 1983 р. У 
них шість синів.

Старійшина Бангертер отримав ступінь бакалавра гума-
нітарних наук у сфері релігієзнавства в Університеті штату 
Аризона й ступінь доктора з юриспруденції в юридич-
ному коледжі Університету Західних Штатів. Останні 25 
років старійшина Бангертер представляв церкви й релігій-
ні організації в юридичній практиці у Південній Каліфорнії 
і південній Юті. З 1993 по 2003 рік він був партнером у 
компанії Cooksey, Toolen, Gage, Duffy, and Woog і у 2004 р. 
став керуючим партнером у компанії Bangerter, Frazier, and 
Graff.

Старійшина Бангертер служив територіальним сімде-
сятником, президентом колу, радником в президентстві 
колу, єпископом, президентом кворуму старійшин та пре-
зидентом Товариства молодих чоловіків приходу. ◼

Наприкінці 1980- х років старійшину Карлоса А. Годоя 
щойно було звільнено як єпископа. Він також закінчив 

навчання у коледжі, працював в успішній компанії і вважав, 
що життя не може бути вже кращим, поки до нього не 
завітав один його давній друг.

Той друг привітав його, однак поставив запитання, яке 
схвилювало його: “Якщо ти продовжуватимеш жити так, як 
живеш, то чи виповняться благословення, обіцяні у твоєму 
патріаршому благословенні?”

Старійшина Годой усвідомив, що йому необхідно зроби-
ти зміни, якщо він хоче отримати всі обіцяні йому благо-
словення. Хоч він і був усім задоволений, усе ж вирішив 
здобути ступінь магістра. Він звільнився з роботи, продав 
усе, що в нього було, і разом зі своєю сімʼєю залишив доро-
гу йому Бразилію, щоб навчатися у Сполучених Штатах.

Старійшина Годой, якого 31 березня 2018 р. було покли-
кано служити у президентстві сімдесятників, сказав, що цей 
досвід багато чого навчив його про довіру до Господнього 
плану і готовність залишити свою комфортну територію.

“Я знаю, що Господь має план для нас у цьому житті,— 
свідчив він на генеральній конференції у жовтні 2014 р.—  
Він знає нас. Він знає, що для нас найкраще. Тільки тому, 
що все йде добре, не означає, що ми не повинні обдумува-
ти час від часу, що має бути щось краще”.

Старійшину Годоя було підтримано як генерального 
авторитета сімдесятника 5 квітня 2008 р. У даний час він 
служить президентом Південноамериканської північно- 
західної території і почне своє служіння у президентстві 
сімдесятників 1 серпня 2018 р.

До покликання служити сімдесятником старійшина 
Годой працював менеджером відділу кадрів у двох великих 
корпораціях, а потім організував свою власну консалтинго-
ву компанію. Він здобув ступінь бакалавра з економічних 
і політичних наук у Папському католицькому університеті 
в Сан- Паулу в 1987 р. і ступінь магістра з організаційної 
поведінки в Університеті Бригама Янга в 1994 р.

Старійшина Годой служив місіонером повного дня у 
Південній місії в Сан- Паулу, Бразилія, єпископом, членом 
вищої ради, регіональним представником програми бла-
гополуччя, територіальним сімдесятником і президентом 
Бразильської місії в Белемі.

Він народився в Порту- Алегрі, Бразилія, 4 лютого 
1961 р. Він одружився з Монікою Соарес Брандао у берез-
ні 1984 р., вони мають чотирьох дітей. ◼
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Ще хлопчиком старійшина Джек Н. Джерард щодня 
прокидався десь о 5 ранку, аби допомагати піклувати-

ся про молочних корів, які належали його сім’ї. Зростання 
у маленькій громаді фермерів біля Мад- Лейк, шт. Айдахо, 
США, навчило його не лише наполегливо працювати і бути 
відповідальним, але також бачити цінність усіх людей як 
дітей Бога.

“Кожен відігравав свою роль і кожен був тут заради пев-
ної мети, незалежно від статусу чи положення в житті”,— 
сказав старійшина Джерард, якого підтримали 31 березня 
2018 року в якості генерального авторитета сімдесятника. 
Той урок був даром протягом усього його життя.

Його кар’єра, в якій він займав визначні керівні посади 
в кількох організаціях, таких як, Національна гірнича асоці-
ація, Американська рада хіміків та недавно Американський 
інститут нафти, дала йому можливості спілкуватися з людь-
ми з усіх сфер життя.

Старійшина Джерард народився у 1957 році у Джеймса 
та Сесіль Гассер Джерард. Після служіння у Сіднейській 
Австралійській місії старійшина Джерард навчався в 
Університеті Айдахо, де проходив інтернатуру, а потім 
був штатним працівником у конгресмена Айдахо.

Працюючи у Вашингтоні, округа Колумбія, він зустрів 
Клодетт Нефф, яка працювала штатним помічником сена-
тора штату Юта. “Вона випромінювала світло євангелії”, 
— сказав старійшина Джерард про їхню зустріч. Вони 
одружилися у Солт- Лейкському храмі 4 квітня 1984 р.  
У них восьмеро дітей і четверо онуків.

Старійшина Джерард отримав ступінь бакалавра гумані-
тарних наук з політології та докторську ступінь з юриспру-
денції в Університеті Джорджа Вашингтона.

Старійшина Джерард служив єпископом, президен-
том колу, територіальним сімдесятником, учителем класу 
Основи євангелії і президентом Недільної школи.

Старійшина Джерард сказав, що вони з дружиною 
поділяють бажання виконувати волю Господа. “Як слаб-
кі смертні люди ми віддані тому, аби робити все, що не 
попросив би нас Господь, і ми відчуваємо смирення і для 
нас це честь … присвячувати наш час і зусилля виконанню 
роботи Господа”. ◼

Старійшина Метью Л. Карпентер пам’ятає, як уперше 
він розпізнав відчуття Святого Духа. Він був малим 

хлопчиком, років семи, і сидів у Початковому товаристві. 
Кімната наповнилася світлом, і він відчув тепло, якого не 
відчував раніше.

“Я відчув хвилювання в серці- - і не тому, що мені було 
тепло,— казав він.— Я знав, що Бог— реальний, і я це 
відчував”.

Коли йому було 11 років, він разом з батьком прийшов 
на сесію генеральної конференції в Солт- Лейкську скинію. 
Тоді вперше він був в одному приміщенні з пророком— 
Президентом Джозефом Філдінгом Смітом.

“Коли я його побачив,— розповідав він,— Дух свідчив 
мені, що то був пророк”.

Ці прості духовні підтвердження в юному віці допомог-
ли йому сприймати Духа як скеровуючу силу упродовж 
усього життя.

“Моє свідчення не було наслідком одноразового спілку-
вання з ангелом,— сказав цей генеральний авторитет сім-
десятник, якого підтримали 31 березня 2018 року.— Воно 
розвивалося і міцнішало упродовж певного часу”.

Метью Леслі Карпентер народився у Солт- Лейк- Сіті, 
шт. Юта, США, 21 жовтня 1959 року в сім’ї Леони Ерексон 
і Роберта Оллреда Карпентера. Він був наймолодшим з 
восьми дітей цього подружжя і зростав у домівці з п’ятьма 
старшими сестрами.

Під час останнього місяця навчання в середній школі він 
познайомився з Мішель “Шеллі” Браун. Вони почали зустрі-
чатися, однак побачення довелося відкласти, поки з 1979 по 
1981 рік він служив у Швейцарській Женевській місії. Після 
його повернення пара одружилася у Солт- Лейкському хра-
мі 9 липня 1982 р. У них п’ятеро дітей.

Старійшина Карпентер має ступінь бакалавра з фінансів, 
здобутий в Університеті Бригама Янга, і ступінь магістра з 
управління бізнесом, здобутий у Гарвардській бізнес- школі. 
Останнє місце роботи— головний директор Foundation 
Specialty Financing Fund.

Старійшина Карпентер служив єпископом, радником 
у єпископаті, президентом Товариства молодих чоловіків 
колу, членом вищої ради, президентом колу і територіаль-
ним сімдесятником. ◼

Старійшина  
Джек Н. Джерард
Генеральний авторитет сімдесятник

Cтарійшина  
Метью Л. Карпентер
Генеральний авторитет сімдесятник
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Одне з найперших згадувань старійшини Девіда П. 
Хомера, повʼязане з євангелією,— це коли його було 

призначено у 14- річному віці бути напарником у домаш-
ньому вчителюванні для члена їхнього приходу, у якого, 
за словами старійшини Хомера, “був незвичайний підхід 
до домашнього вчителювання”. “Він не просто приходив 
додому до людей, щоб відвідати їх; він служив їм, задо-
вольняючи їхні потреби”.

Удвох вони молилися про призначені їм сімʼї, говори-
ли про них і робили це не як дорослий з юнаком, а як 
напарники у служінні священства. “Я дізнався, що Дух 
приходить зі служінням і допомагає в служінні”,— сказав 
старійшина Хомер.

Той урок він ніколи не забував у своєму житті і у 
подальшому служінні в Церкві: територіальним сімдесят-
ником чи провідником в ясельній групі, чи відповідальним 
за дошку оголошень— у будь- якому покликанні, в якому 
він служив, поки він і його дружина жили у Мельбурні, 
Австралія.

Девід Пол Хомер народився 25 квітня 1961 р. в Солт- 
Лейк- Сіті, штат Юта, США, в сімʼї Фредеріка і Філліс ЛеНіл 
Хомер. Після своєї місії в Гонконгу з 1980 по 1982 рік він 
зустрів Ненсі Дренсфілд, яка закінчила навчання в Універси-
теті Бригама Янга, на духовному вечері релігійного інститу-
ту в Солт- Лейк- Сіті, де вона працювала і відвідувала заняття 
в Університеті Юти. Вони одружилися у Солт- Лейкському 
храмі 31 липня 1984 р. У них пʼятеро дочок і син.

Старійшина Хомер здобув ступінь бакалавра в галузі 
економіки в Університеті Юти і ступінь магістра з управлін-
ня бізнесом в Уортонській школі бізнесу при Пенсильван-
ському університеті.

За свою 30- річну карʼєру керівника вищої ланки в 
General Mills йому і його дружині довелося жити в Маямі, 
шт. Флорида, США; Міннеаполісі, шт. Міннесота, США; 
Берлінгтоні, пров. Онтаріо, Канада; Сен- Сюльпіс, кантон 
Вод, Швейцарія.

Старійшина Хомер служив президентом колу, єпи-
скопом, президентом кворуму старійшин і виконавчим 
секретарем приходу. Як територіальний сімдесятник він 
почав своє служіння в Канаді і продовжив його в Європі, 
де й служив протягом чотирьох останніх років до свого 
підтримання як генерального авторитета сімдесятника 
31 березня 2018 р. ◼

Старійшину Метіаса Хелда і його дружину, Ірен, можна 
було б легко назвати представниками всесвітньої 

Церкви. Обоє є колумбійцями, які мають предків з Німеч-
чини. Робота і навчання привели їх з їхньої батьківщини 
у Південній Америці в Канаду, Німеччину, Гватемалу, 
Бразилію, а потім вони, нарешті, повернулися назад у 
Колумбію. У кожній країні вони пристосовувалися до 
нових мов та культур.

“Але Церква була абсолютно однаковою, куди б ми 
не приїздили”,— сказав старійшина Хелд, якого 31 берез-
ня 2018 р. було підтримано як генерального авторитета 
сімдесятника.

Та духовна “однаковість” надійно підтримувала подруж-
жя, коли вони ростили трьох своїх дітей і зростали в 
євангелії.

Хелди у дитинстві були однокласниками в німецькомов-
ній школі в їхньому рідному місті Боготі, Колумбія. Вони 
були запечатані у Франкфуртському храмі, Німеччина, 
13 червня 1989 р., а потім Метіас здобув ступінь в галузі 
машинобудування в Боготі і ступінь магістра з управління 
бізнесом у Канаді.

З часом випала нагода поїхати працювати в Ганновер, 
Німеччина, де сестра Хелд дуже сильно відчула, що їхнє 
життя мало невдовзі змінитися.

“Я сказала Метіасу, що я мала таке відчуття, що ми 
отримаємо послання з небес”,— сказала вона. Те небес-
не послання прийшло в дощовий день після обіду в 
1987 р., коли постукали у вхідні двері. Біля дверей стояли 
місіонери- мормони, які говорили німецькою з американ-
ським акцентом.

У наступні 10 місяців Хелдів навчали місіонери і у них 
зʼявилися друзі у місцевій громаді СОД. Після багатьох 
молитов вони отримали духовне підтвердження про істин-
ність євангелії і в 1988 р. були охрищені.

Старійшина Хелд більше 25 років працював в автомо-
білебудівній компанії Daimler- Benz і, виконуючи обовʼязки 
менеджера, він їздив по всьому світу. Де б Хелдам не дово-
дилося жити, вони покладалися на Господа.

“Неважливо, через які труднощі ви зараз проходите,— 
сказав він.— Якщо ви спілкуєтеся з небесами, з вами все 
буде гаразд”.

Старійшина Хелд народився 5 червня 1960 р. в сімʼї  
Майкла та Елізабет Хелд, служив радником у президентстві 
колу, радником в єпископаті і територіальним сімдесятни-
ком у Північно- західній Південноамериканській території. ◼

Старійшина Девід П. Хомер
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина Метіас Хелд
Генеральний авторитет сімдесятник
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Старійшина Хуан Пабло Вілар познайомився з Церквою 
в Сантьяго, Чилі, коли його найстарший брат, Айвен, 

оголосив сім’ї, що охристився без дозволу батьків, і пізніше 
сказав, що збирався служити на місії. На запитання “Чому?” 
Айвен поділився своїм свідченням і висловив бажання 
служити.

“Я не розумів усього значення цього,— згадував старій-
шина Вілар, якому на той час було 17.— Але у той момент 
він посіяв у моєму серці насінину”.

У тієї насінини був шанс зростати, коли його брат 
направив його до місіонерів. Під час першої бесіди старій-
шина Вілар отримав власне свідчення про істинність Книги 
Мормона.

“Мені не потрібно було ставати на коліна і молитися, 
оскільки у той момент, коли вони поділилися своїм свідчен-
ням, я знав у своєму серці, що вона була істинна,— сказав 
він.— Коли я дізнався про це, решта мала бути істиною”.

Айвен, який служив у сусідній місії, отримав дозвіл охри-
стити старійшину Вілара у 1988 році. Пізніше їхня матір та 
інший брат, Клаудіо, також приєдналися до Церкви.

Через рік після свого хрищення старійшина Вілар почав 
служити у Чилійській, Вінья- дель- Марській місії, розпочав-
ши життя, присвячене служінню, в якому з тих пір він слу-
жив президентом колу, єпископом, радником в єпископаті, 
радником в Чилійській Східній місії в Сантьяго і територі-
альним сімдесятником у Південній Південноамериканській 
території. Його підтримали 31 березня 2018 року в якості 
генерального авторитета сімдесятника.

Старійшина Вілар народився 11 вересня 1969 року 
у Вальпараісо, Чилі, у Серхіо Вілара Вера та Хеновеви 
Саавердра. Він одружився із Каролою Крістіною Барріос 
31 березня 1994 року у Сантьягському Чилійському храмі. 
У них троє дітей.

Отримавши ступінь бакалавра з соціального спілку-
вання та зв’язків з громадськістю і магістерську ступінь з 
маркетингу, він працював в індустрії фармацевтичних та 
медичних пристроїв. У 2007 він отримав ступінь магістра 
з управління бізнесом в Університеті Бригама Янга. Потім 
він повернувся до Чилі, щоб працювати в компанії Orica, 
що займалася обслуговуванням шахт, де його останньою 
посадою була посада старшого менеджера. ◼

Крім своєї сім’ї та Церкви, старійшина Кайл С. Мак- Кей 
має ще одну пристрасть— бути на своєму коні в горах.
“Я не роблю з цього культ,— каже він,— але, без жодних 

сумнівів, це зміцнило мою [віру]. Я чергую перебування на 
Господніх горах і на горі дому Господнього. Він чекає на 
мене в обох місцях”.

Старійшина Мак- Кей порівнює гори, що височать над 
Хантсвіллем, шт. Юта, США, з водами і лісами Мормона та 
їхнім важливим значенням для народу Алмми— саме там у 
молоді роки він пізнав Свого Викупителя.

Старійшина Мак- Кей народився 14 лютого 1960 року 
в Чикаго, шт. Іллінойс, США, в сім’ї Баррі Ганна Мак- Кея і 
Елейн Стерленд Мак- Кей, яким він завдячує тим, що вони 
сформували його особистість.

Він перервав своє навчання в Університеті Бригама  
Янга в 1979 році, щоб служити на місії повного дня в Кобе, 
Японія. Невдовзі після повернення з місії для отримання 
ступеню з англійської мови, старійшина Мак- Кей позна-
йомився з Дженніфер Стоун, яка щойно повернулася з 
Англійської Брістольської місії. Вона також вивчала англій-
ську мову. Вони одружилися в Оклендському храмі, штат 
Каліфорнія, 12 червня 1984 р.

Оскільки сім’я завжди була центром його життя, старій-
шина Мак- Кей каже, що разом з сестрою Мак- Кей відчуває 
найбільшу радість у своїх нащадках. Поки Мак- Кеї мешкали 
в Кейсвіллі, шт. Юта, США, вони регулярно проводили час 
зі своїми дев’ятьма дітьми в Хантсвіллі, де їхні предки осіли 
на початку 1860- х років.

Старійшина Мак- Кей здобув ступінь доктора юриспру-
денції в 1987 році на юридичному факультеті Дж. Рубена 
Кларка в УБЯ і відразу ж почав працювати у великий регі-
ональній юридичній фірмі в Портленді, шт. Орегон, США. 
Пізніше він повернувся до Юти, щоб працювати в іншій 
юридичній фірмі, а потім прийняв пропозицію працювати 
в компанії Kroger. Він працював віце- призидентом в обох 
підрозділах компанії Kroger— Smith’s and Fry’s— у Юті та в 
Аризоні, США, з 2000 по 2017 рік.

Старійшина Мак- Кей раніше служив єпископом,  
членом вищої ради, президентом колу і територіальним 
сімдесятником. ◼

Старійшина  
Кайл С. Мак- Кей
Генеральний авторитет сімдесятник

Старійшина  
Хуан Пабло Вілар
Генеральний авторитет сімдесятник
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Одного холодного дня листопада запитання амери-
канського місіонера про те, як пройти до місцевого 

відділення пошти, прозвучало для нього несподівано.
Лише три хвилини тому, коли цей 15- річний юнак вихо-

див з дому, батько застеріг його, щоб він уникав мормонів, 
які розмовляють з людьми на вулицях Нагано, Японія. Але 
Такаші вразила японська мова, якою розмовляли американ-
ські старійшини.

Через кілька днів ще один місіонер зупинив Такаші. Він 
був в Японії недавно. Ламаною японською він спробував 
поділитися історією про Джозефа Сміта.

Такаші нічого не зрозумів, “але,— як він згадував,— я 
відчув, що мені слід послухати”.

Поступово місіонери навчали його молитися і прово-
дили уроки. Він відвідував церковні збори і був зворуше-
ний свідченнями місцевих членів Церкви. Передчуваючи 
спротив з боку своєї буддистської сімʼї, Такаші часто казав 
місіонерам: “Приєднатися до Церкви я не можу, але хотів 
би дізнатися більше”.

Через два роки, перед тим, як Такаші поїхав навчатися 
у Сполучені Штати у віці 17 років, його батьки дозволили 
йому приєднатися до Церкви, і він приєднався до неї.

Старійшина Вада, який народився 5 лютого 1965 р. в 
сімʼї Кензо і Казуко Вада, отримав у 1990 р. ступінь бакалав-
ра в галузі лінгвістики, а в 1996 р. ступінь магістра з управ-
ління бізнесом. Обидва ступіні він отримав в Університеті 
Бригама Янга.

Він служив у Північній місії Солт- Лейк- Сіті, Юта, і 
одружився з Наомі Уено 18 червня 1994 р. в Токійському 
Японському храмі. У них двоє синів.

Старійшина Вада працював на різних посадах у між-
народних корпораціях у Сполучених Штатах і в Японії, а 
також був директором з мирських справ Церкви у Західній 
Північноамериканській, Північно- західній Північноамери-
канській і Північноазійській територіях.

Старійшина Вада був єпископом, членом вищої ради 
і вчителем семінарії. З 2013 по 2016 рік він служив прези-
дентом Японської Південної Токійської місії. Його було 
підтримано як генерального авторитета сімдесятника 
31 березня 2018 р. ◼

Улюбленим віршем з Писань сестри Бонні Х. Кордон є 
Учення і Завіти 123:17: “Життєрадісно робімо все, що в 

нашій владі; а тоді стіймо спокійно з найглибшою впевне-
ністю, щоб побачити Боже спасіння і руку Його, яку буде 
явлено”.

Для неї цей вірш містить уроки, які вона засвоїла протя-
гом свого життя. “Ми можемо виконувати складні справи, 
але також ми можемо їх виконувати радісно”,— сказала 
сестра Кордон, яку було підтримано 31 березня 2018 р. 
в якості нового генерального президента Товариства 
молодих жінок.

Це знання було прищеплено їй протягом “казкового 
дитинства” під час праці на маленькій фермі в південно- 
східному Айдахо і ще, коли вона намагалася вивчити нову 
мову, служачи місіонеркою в Португалії. Воно також стало 
тим посланням, яке сестра Кордон часто повторювала місі-
онерам, коли служила разом з чоловіком, який головував у 
Курітібській Бразильській місії. І зараз вона планує ділитися 
ним з молодими жінками по всьому світу.

“Молоді жінки сьогодення,— говорить вона,— запрошені 
піднятися і просувати вперед роботу Господа”. “І ми може-
мо це зробити”,— додає вона.

Бонні Хіллам Кордон народилася 11 березня 1964 р. 
в сім’ї Гарольда і Керол Расмуссен Хіллам в Айдахо- Фоллз, 
шт. Айдахо, США. Після своєї місії вона отримала ступінь 
бакалавра з освіти в Університеті Бригама Янга, де позна-
йомилася з Дереком Лейном Кордоном. Вони одружилися 
у Солт- Лейкському храмі 25 квітня 1986 р. У них четверо 
дітей і четверо онуків.

Протягом її служіння в Церкві вона служила провідни-
ком у ясельній групі й вчителем семінарії. Перед тим, як її 
покликали два роки тому служити радником у генерально-
му президентстві Початкового товариства, їй подобалося 
служити президентом Товариства молодих жінок колу. За її 
словами, навіть коли її було звільнено з цього покликання, 
вона “ніколи не припиняла молитися за молодих жінок”.

Послання, яким вона прагне поділитися з молодими 
жінками по всьому світу, полягає в тому, що вона любить 
їх і що більш важливо— Бог любить їх. ◼

Старійшина Такаші Вада
Генеральний авторитет сімдесятник

Бонні Х. Кордон
Генеральний президент  
Товариства молодих жінок
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Є вислів, який часто повторювала Бекі Крейвен, коли 
служила на місії: “Коли ви знаєте, хто ви, це впливає 

на вашу поведінку”.
“І це стосується всіх аспектів— від того, як ви вдягаєтеся, 

як розмовляєте і представляєте себе, до того, в яких захо-
дах берете участь”,— сказала сестра Крейвен, яка служила 
зі своїм чоловіком, Рональдом Л. Крейвеном, коли той 
головував над місією в Шарлотті, шт. Північна Кароліна, 
з 2012 по 2015 рік.

Сестру Крейвен підтримали в якості другого радника 
в генеральному президентстві Товариства молодих жінок 
31 березня 2018 року. “Коли молоді жінки почнуть бачити 
себе у Божому плані, вони зможуть мати власне бачення 
щодо себе,— сказала вона.— Вам слід мати бачення. Якщо у 
вас немає бачення, ви не бачите, в якому напрямку рухати-
ся, і не знаєте, що робити, аби туди дістатися”.

Ребекка Лінн Крейвен народилася 26 жовтня 1959 року 
в Шардоні, шт. Огайо, США, у Корлесса Уолтера Мітчелла 
та Лінди Луїз Кацук Мітчелл. Вона пишається тим, що була 
“армійським хлопцем” і багато подорожувала. Вона вирос-
ла в Техасі, США, де її сім’я приєдналася до Церкви; вони 
жили у Німеччині, коли її сім’я була запечатана в Швейцар-
ському храмі; в Англії; в Юті, США, де вона охристилася 
під час першої поїздки її батька до В’єтнаму; вони також 
жили в різних штатах США: Меріленді, Кентуккі, Міссурі 
та Канзасі.

Крейвени одружилися 5 серпня 1980 р. у Солт- Лейкському 
храмі, у них п’ятеро дітей.

До того, як її підтримали в новому покликанні, вона 
служила радником у президентстві Товариства допомоги 
приходу і обрядовим працівником у храмі Баунтіфул, Юта. 
Вона також служила президентом Товариства молодих 
жінок приходу, членом правління Товариства допомоги 
колу, місіонером колу і провідником скаутів Webelos.

Сестра Крейвен має ступінь бакалавра з дизайну інтер’-
єрів, з університету Бригама Янга, де вона служила в спор-
тивному консультативному комітеті. Вона також служила 
членом виконавчого комітету CHOICE Humanitarian, міжна-
родній благодійній організації, розташованій у штаті Юта.

Вона любить піші прогулянки, водні види спорту, катан-
ня на снігоступах, живопис, виготовлення стьобаних ковдр 
та ігри й активні заходи з її сім’єю. ◼

Бекі Крейвен
Другий радник у генеральному 
президентстві Товариства молодих жінок

Коли сестрі Мішель Д. Крейг було 16 років, вона дізна-
лась, що її сім’я переїжджає з Прово, шт. Юта, США до 

Гаррісбурга в Пенсільванії, оскільки її батько мав розпоча-
ти служити президентом місії.

Вона була щаслива разом із сім’єю, але цей переїзд 
зробив юну Мішель “соціально самотньою” протягом років 
у середній і старшій школі.

“То були насправді формуючі роки,— говорить сестра 
Крейг.— Замість того, щоб покладатися на друзів, я поклада-
лася на мою сім’ю та моє свідчення, а церква стала всіля-
ким джерелом допомоги”. Найбільше вона цінувала свій 
зв’язок з Небесним Батьком і Спасителем.

Мішель Дейнз Крейг народилася 13 липня 1963 р. у 
Прово, шт. Юта, вона найстарша з семи дітей народжених 
у Джанет Ландгрен і Роберта Генрі Дейнза III. Вона жила в 
Прово, поки її сім’я не переїхала до Пенсільванії. Через два 
роки сестра Крейг повернулася до Прово, щоб навчатися 
в Університеті Бригама Янга, де вона отримала ступінь 
бакалавра з початкової освіти. У 1984 році вона прийняла 
покликання служити в місії Санто- Домінго, Домініканська 
республіка.

“Я завжди була віруючою,— говорить сестра Крейг, яка 
31 березня 2018 року була підтримана в якості першого 
радника в генеральному президентстві Товариства моло-
дих жінок.— З юного віку я знала, що я— донька Бога. Але 
я пам’ятаю, що [на моїй місії] кожного разу, коли я свідчила 
про пророка Джозефа Сміта, то відчувала Дух. Я отримала 
чудове підтвердження, яке зміцнило моє свідчення”.

Всього через кілька днів після повернення з місії брат 
сестри Крейг сказав, що їй варто сходити на побачення з 
Бойдом Крейгом, другом з його місії. Через вісім місяців 
пара заручилася. Вони одружилися у Солт- Лейкському хра-
мі 19 грудня 1986 року. У них троє дітей і шість онуків.

Вона служила в багатьох покликаннях, серед яких  
були: храмовий обрядовий працівник в храмі Прово,  
шт. Юта, і вчитель класу євангельського вчення. На час 
покликання до генерального президентства Товариства 
молодих жінок вона служила в головному управлінні 
Початкового товариства. ◼

Мішель Д. Крейг
Перший радник у генеральному 
президентстві Товариства молодих жінок
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Ліса Л. Харкнесс
Перший радник у генеральному 
президентстві Початкового товариства

Ліса Л. Харкнесс завжди любила навчатися і світ навколо 
неї. Це те, що вона успадкувала від своїх батьків. Вона 

вивчала політологію, і, коли працювала в музеї Monte L. 
Bean Life Science Museum, навчаючись в Університеті 
Бригама Янга, навіть навчилася поводитися з рептиліями, 
включаючи змій.

“Хочете— вірте, а хочете— ні, але у кожної з цих тварин 
є свій характер,— сказала вона.— Була одна, яка завжди впі-
знавала мене, коли я її тримала”. Говард, червонохвостий 
боа-конструктор, залазив їй на плечі, обкручувався навколо 
шиї і клав свою голову на її голову в той час, як вона навча-
ла групи відвідувачів музею.

Вона й зараз може підняти і визначити різні види змій, 
за умови, що вони на неї не шипітимуть.

Сестра Харкнесс народилася в Лос- Анджелесі,  
шт. Каліфорнія, США, у Рональда і Ла- Рей Лонг 13 січня  
1965 року. Будучи найстаршою з п’яти дітей, вона та її  
сім’я “завжди були готові до пригод, прогулянок на приро-
ді й досліджень світу”. Вона сказала, що через те, що вона 
завжди могла вільно ставити своїм батькам запитання, “я 
абсолютно вірила і довіряла, що можу піти до Небесного 
Батька й отримати відповіді”.

Після того, як вона відслужила в іспаномовній місії 
в Батон- Руж, Луїзіана, сестра Харкнесс закінчила УБЯ 
з дипломом бакалавра наук з політології та навчання у 
середній школі. Вона одружилася з Девідом С. Харкнессом 
22 квітня 1988 р. у Солт- Лейкському храмі. У них п’ятеро 
дітей і двоє онуків.

Сестра Харкнесс, яку покликали першим радником 
у генеральному президентстві Початкового товариства 
31 березня 2018 року, також служила членом головного 
управління Початкового товариства, президентом Товари-
ства молодих жінок колу, президентом Товариства допомо-
ги приходу, радником у президентстві Товариства молодих 
жінок приходу, радником у спілці взаємного вдосконален-
ня, директором табору Товариства молодих жінок, дирек-
тором з сімейно- історичної роботи колу, консультантом 
з сімейно- історичної роботи приходу і вчителем класу 
Основи євангелії.

Вона також була волонтером в її місцевій асоціації 
батьки- педагоги, громадській раді, Utah Symphony та 
Timpanogos Storytelling Festival, а також на різних посадах 
в місцевих органах управління. ◼
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Під час недільної післяобідньої 
сесії генеральної конференції 
Президент Рассел М. Нельсон 

оголосив, що домашнє і візитне вчи-
телювання буде скасовано. “Служін-
ня”, “новіший, більш святий підхід” 
до піклування про інших, яке схоже 
на Христове, забезпечить скоорди-
новані зусилля, щоб допомогти задо-
вольнити духовні й мирські потреби 
членів Церкви.

Сестра Джин Б. Бінгем, гене-
ральний президент Товариства 
допомоги, й старійшина Джеффрі Р. 
Холланд, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, також розповідали яким 
чином цей новий підхід краще 
зосередить зусилля кворумів Мелхи-
седекового священства і Товариств 
допомоги на служінні у спосіб Спа-
сителя (див. сторінки 101 і 104).

Дівчата з класів Лавр і Дівчина спіл-
ки взаємного вдосконалення можуть 

тепер служити напарницями у служін-
ні для сестер Товариства допомоги. 
Під час квартальної співбесіди брати- 
служителі та сестри- служительки 
радитимуться з провідниками щодо 
потреб і сильних сторін призначених 
їм людей. Кількість співбесід, прове-
дених провідниками за квартал, буде 
єдиним формальним звітом. Відвіду-
вання, якщо можливі, є важливими, 
але служіння не передбачає встанов-
леного шляху для контакту кожного 
місяця.

“Молодь може ділитися своїми уні-
кальними дарами і духовно зростати, 
служачи поряд з дорослими у роботі 
зі спасіння”,— сказала сестра Бінгем. 
Залучення молоді збільшить число 
членів Церкви, які турбуються про 
інших, та допоможе молоді “краще 
підготуватися, щоб виконувати свою 
провідну роль у Церкві і громаді, а 
також зміцнювати свої сімʼї”.

“Нам у Головному управлінні 
Церкви не потрібно знати, як або 
де, або коли ви контактуєте зі своїми 
підопічними,— сказав старійшина 
Холланд;— ми лише піклуємося про 
те, що ви дійсно це робите і що ви 
благословляєте їх як тільки можете”.

Відповідно до листа від Першо-
го Президентства, зміни в служін-
ні займуть якийсь час, але їх слід 
зробити якомога швидше. На сайті 
Ministering .lds .org знаходяться 
додаткові подробиці, серед них 
і найбільш поширені запитання. 
Навчальні відео та інші матеріали 
будуть додані на тому сайті в най-
ближчі тижні.

Починаючи з червня, до Ліягони 
буде додана щомісячна рубрика, 
що називається “Принципи служін-
ня”, аби допомогти членам Церкви 
зрозуміти, як стати більш подібними 
до Христа під час служіння одне 
одному. ◼

Наголос на служінні
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У кінці недільної післяобідньої 
сесії генеральної конференції 

Президент Рассел М. Нельсон ого-
лосив, що храми буде побудовано 
в Салті, Аргентина; Бангалорі, Індія; 
Манагуа, Нікарагуа; Кагаяні- де- Оро, 
Філіппіни; Лейтоні, шт. Юта, США; 
Річмонді, шт. Вірджинія, США, і в 
одному з великих міст, яке буде 
визначено в Росії.

Перед самою конференцією 
Перше Президентство оголосило, 
що освячення Римського Італійсько-
го храму буде проводитися з неділі, 
10 березня 2019 року, по неділю, 
17 березня 2019 року. Церква 
також опублікувала художнє оформ-
лення храму в Бангкоку, Таїланд.

У жовтні 2017 року було про-
ведено церемонію початку будів-
ництва храму в Порт- о- Пренсі, Гаїті; 
храм у Меридіан, шт. Айдахо, було 
освячено в листопаді 2017 року, а 

храм у Седар- Сіті, шт Юта (США), 
було освячено в грудні 2017 року.

Два храми невдовзі буде пере-
освячено: 22 квітня 2018 року— 
Хьюстонський Техаський храм, 
після ремонтних робіт, спричинених 
повінню; і 20 травня 2018 року— 
храм у Джордан- Рівер, шт. Юта, 
після ремонтних робіт. Ще два 
храми буде освячено в кінці цього 
року: в неділю, 28 жовтня 2018, 
року храм у Консепсьйоні, Чилі; і в 
неділю, 9 грудня 2018 року, храм у 
Барранкільї, Колумбія.

У липні 2018 року для проведен-
ня великих ремонтних робіт буде 
закрито храм у Гамільтоні, Нова 
Зеландія. Його буде переосвячено  
в 2021 році.

На даний час у світі є 159 діючих 
храмів, 30 храмів будуються або про 
їхнє будівництво було оголошено. ◼

Оголошено про будівництво  
семи нових храмів

Група первосвящеників і 
кворум старійшин у приході 

(або філії) тепер будуть поєд-
нані в один кворум старійшин, 
як оголосив президент Нель-
сон під час сесії священства 
генеральної конференції. 
Президентство колу й надалі 
служитиме як президентство 
кворуму первосвящеників колу, 
але кворум включатиме лише 
тих первосвящеників, які зараз 
служать у президентстві колу, 
в єпископатах, у вищій раді й 
діючими патріархами.

Кворумом старійшин буде 
керувати президентство, яке 
може складатися зі старійшин 
і первосвящеників. Президент 
кворуму старійшин доповідати-
ме президенту колу і регулярно 
зустрічатиметься з єпископом. 
Чини у священстві залишаються 
без змін. Нинішні президентства 
кворуму старійшин і групи пер-
восвящеників у приході (філії) 
будуть відкликані і президент 
колу покличе нове президент-
ство кворуму старійшин. ◼

Реструктурова-
ні кворуми

Римський храм, Італія
Художнє оформлення храму в Бангкоку, 
Таїланд
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За словами старійшини Бредлі Д. Фостера, 
генерального авторитета сімдесятника та вико-

навчого директора Церковного відділу сімейно- 
історичної роботи, місцеві консультанти з храмової 
та сімейно- істричної роботи можуть допомагати 
членам Церкви та іншим отримувати радість, коли 
вони знаходять предків, збирають про них інфор-
мацію та поєднуються з ними.

У кожної людини є свої історії, пов’язані з його 
чи її сімейною історією. І з вами можуть трапля-
тися дивовижні речі, коли ви почнете шукати і 
знаходити їх.

“Наш наголос на наступний рік— це допомагати 
консультантам побачити їхню роль у допомозі чле-
нам Церкви з отриманням такого досвіду,— сказав 
старійшина Фостер.— Ми робимо це індивідуально. 
Ми йдемо до [людей], де б вони не були, особливо 
до тих, кому виповнилося 12, і новонавернених”. 
Ці дві групи швидко бачать переваги, коли спосте-
рігають, як храмова робота зміцнює сім’ї у вічності, 
і вони часто викликають ентузіазм у своїх власних 
друзів та сімей.

Навіть люди, які не є членами Церкви, можуть 
мати досвід відкриття- збирання- поєднання через 
допомогу сам- на- сам у будь- якому з- понад 5000 
центрів сімейної історії по всьому світу. ◼

Сімейна історія: 
відкривайте, збирайте, 
поєднуйте
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Протягом шести минулих  
місяців Церква зробила кілька 
кроків для сприяння місіонер-

ській роботі.
Стандартні запитання. Перше  

Президентство надало перелік 
стандартних запитань для єпископів 
і президентів колів, які слід ставити 
під час співбесіди з потенційними 
місіонерами повного дня. Перше 
Президентство закликало провідни-
ків, батьків та молодь ознайомитися 
з цими запитаннями.

Норми, про які йдеться в цих запи-
таннях, нічого не змінюють і нічого 
не додають до вимог для служіння на 
місії повного дня, але якщо їх регуляр-
но проглядати, то це допоможе потен-
ційним місіонерам та їхнім батькам 
дізнатися про принципи і визначити, 
що саме їм потрібно покращити або 
яку слід зробити додаткову підготовку.

Використання технологій.  
Кількість місій, в яких використову-
ються мобільні пристрої, збільшилась 
з 87 до 162, і планшети були заміне-
ні смартфонами. Телефони будуть 
допомагати місіонерам у вивченні, 
знаходженні і навчанні.

Технології також використовують-
ся, щоб звʼязуватися он- лайн з людь-
ми, які шукають відповіді на релігійні 

питання. Церква почала використо-
вувати он- лайнові навчальні центри 
шість років тому, і сьогодні по всьому 
світу діє 20 он- лайнових навчальних 
центрів.

Завдяки технологіям члени Церкви, 
які рекомендують друзів місіонерам, 
тепер можуть спілкуватися з місіо-
нерами, які навчають їхніх друзів. 
Вони можуть обговорювати потреби 
з місіонерами і брати участь в уроках 
через Інтернет. Як це зробити, дізнай-
теся на сайті lds.org/referrals.

Проведення зборів відповідно до 
потреб. До липня 2018 р. Церква 
скоригує межі 19 місій і створює 
5 нових місій. Завдяки цьому кіль-
кість місій зменшиться з 421 до 407. 
Новими місіями будуть: Південна 
Бразильська місія в Ріо- де- Жанейро; 
в Ямусукро, Кот- дʼІвуар; в Ібадан, 
Нігерія; в Кабанатуан, Філіппіни і в 
Булавайо, Зімбабве. Детальна інфор-
мація про об’єднання місій буде при 
майбутньому спілкуванні повідом-
лятися президентами місій батькам 
місіонерів, які служать у місіях, яких 
це стосується.

У звʼязку зі зміною віку для місі-
онерського служіння, про яку було 
оголошено в 2012 р., Церква ство-
рила 76 нових місій, щоб прийняти 

велику кількість місіонерів, яка зросла 
з 58000 до 88000. Як і очікувалося, 
початкова хвиля місіонерів пішла на 
спад, і зараз служать близько 68000 
місіонерів. Це означає, що на даний 
час вимагається менша кількість місій. 
Але це також означає, що належне 
розміщення місіонерів у територіях 
по світу, де в них є потреба, вимагає 
особливої уваги.

Центри підготовки місіонерів. 
Центр підготовки місіонерів у Прово, 
шт. Юта, США, і ЦПМ на Філіппінах 
були розширені і освячені, також 
в Гані був освячений новий центр 
підготовки місіонерів. Центри підго-
товки в Іспанії і Чилі будуть зачинені 
у січні 2019 р., і місіонери, які мали 
навчатися в одному з цих центрів, 
будуть робити це в одному з інших 
13 центрів підготовки місіонерів, які 
є у світі. ◼

Сприяння місіонерській роботі



136 188-А РІЧНА ГЕНЕРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ | 31 БЕРЕЗНЯ–1 КВІТНЯ 2018

Молодь і храмова робота. Пер-
ше Президентство оголосило 
про зміни в політиці храмів, 

які нададуть молодим жінкам і моло-
дим чоловікам більше можливостей у 
храмовій роботі й допоможуть дітям 
з Початкового товариства краще під-
готуватися до служіння в храмі.

Запобігання жорстокому  
поводженню, його виявлення й  
реакція на нього. Продовжуючи  
намагатись порадити провідникам  
як запобігати жорстокому поводжен-
ню, виявляти його й реагувати на 
нього, 26 березня 2018 року Перше 
Президентство послало листа і доку-
мент з матеріалами церковним провід-
никам у Сполучених Штатах і Канаді. 
Цей документ включає оновлені 
вказівки щодо того, як єпископи та 
президентства колів мають консуль-
тувати жертв сексуального насиль-
ства і як їм слід проводити співбесіди 
з членами Церкви.

Зміни щодо табору Товариства 
молодих жінок. Зміни в програмі 
табору Товариства молодих жінок 
Церкви, вміщені в новому путівнику 
для табору, який буде видано в най-
ближчі місяці, в ньому повідомляється 
про скасування сертифікації й наголо-
шується на ролі провідників молоді.

Призначений для “глобального 
застосування” Товариствами молодих 
жінок в усіх регіонах світу, новий 
Путівник для табору Товариства 
молодих жінок зараз доступний 
англійською мовою (і, зрештою, буде 
доступним 23 мовами) як матері-
али для президентств Товариства 
молодих жінок, спеціалістів табору 
і провідників молоді в таборі на 
youngwomen .lds .org.

Подання музичних творів. Нещо-
давні зміни в процесі подання церков-
них музичних творів тепер дозволяють 
членам Церкви швидше і легше пере-
силати оригінальні священні музичні 
твори до Церкви. Музичні твори мож-
на подавати на apps .lds .org/ artcomp.

Відео канал “How To”. Церква запо-
чаткувала на YouTube новий канал під 
назвою “How To”, який надає просту 
практичну допомогу під час випробу-
вань реального життя. Запланований 
як “універсальний канал для пошуку 
необхідної допомоги в часи потре-
би”, цей канал на даний час містить 
більш ніж 600 відео, розташованих за 
9 категоріями, в кожній знаходяться 
численні плейлисти відеосюжетів 
на різні пов’язані теми англійською 
мовою, деякі містять вміст іспанською 
і португальською. Перегляньте його 
на HowTo.lds.org.

Переклад Писань. Церква ого-
лосила про заплановані проекти 
перекладу на додаткові 34 мови плюс 
новий процес, який дозволить окре-
мим особам вивчати початкові версії 
частин перекладу перед публікацією 
остаточної версії, що надасть чле-
нам Церкви більш ранній доступ до 
Писань їхньою мовою. ◼
Більше про це ви можете прочитати  
на сайті news .lds .org.

Нові політика, методи і продукція



ЗА МНОЮ 
ЙДІТЬ— 

для зборів кворуму 
старійшин і 
Товариства 
допомоги
Ці матеріали також можна знайти 
у додатку Євангельська бібліотека  
та на сайті comefollowme .lds .org.
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У першу неділю кожного місяця на зборах кворуму старійшин і 
зборах Товариства допомоги учитель проводити урок не буде. 
Натомість президентства кворуму старійшин і Товариства допомоги 
проводять збори- нараду. На цих зборах- нараді кожний кворум ста-
рійшин і кожне Товариство допомоги радяться разом про місцеві 
обов’язки, можливості і проблеми; діляться між собою власним 
досвідом та думками і планують, як діяти відповідно до натхнення, 
отриманого від Духа. Ці обговорення мають проходити на основі 
відповідних Писань і вчень сучасних пророків.

Не всі збори- наради будуть однаковими. Ось кілька настанов,  
які допоможуть президентствам проводити успішні наради.

збори 
кворуму 
і Товариства 
допомоги?

Чому  
у нас є  

У ці останні дні Бог відновив 
священство та організував 
кворуми священства і Товари-
ство допомоги, щоб допома-
гати у виконанні Його роботи 
зі спасіння. Тому кожної неділі 
ми, збираючись на зборах 
кворуму старійшин і Това-
риства допомоги, обговорю-
ємо і плануємо, що будемо 
робити, аби допомагати у 
виконанні Божої роботи. Аби 
бути ефективними, ці збори 
мають бути чимось більшим, 
ніж просто уроками. Вони 
є нагодою порадитися про 
роботу зі спасіння, навчатися 
разом про цю роботу з вчень 
провідників Церкви та плану-
вати й організовуватися, щоб 
виконувати її.

Збори- нарада у  

першу неділю
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•	Визначте	місцеві	потреби,	 
можливості	і	проблеми.

•	З	молитвою	виберіть	тему	 
для	обговорення.

•	Запросіть	членів	кворуму	або	
сестер	Товариства	допомоги	
прийти	підготовленими,	щоб	
поділитися	своїми	думками	
і досвідом.

•	Запросіть	членів	Церкви	поділитися досвідом,	
коли	вони	діяли	за	натхненням,	отриманим	
на	попередніх	зборах-	нараді,	і	планами,	
складеними	на	них.

•	Назвіть	тему	зборів	і	закличте	присутніх	членів	
Церкви	порадитися разом	стосовно	неї,	шука-
ючи	рішення	і	скерування	в	Писаннях,	словах	
пророків	і	від	Святого	Духа.

• Заплануйте дії	стосовно	того,	що	обговорюва-
лось.	Зокрема,	це	можуть	бути	плани	для	групи	
або	плани,	які	люди	складають	для	себе	особисто.

•	Не	домінуйте	під	час	розмови.
•	Не	намагайтеся	переконати	інших	 
у	правильності	своїх	ідей.

•	Не	обговорюйте	чутливі	або	конфіденційні	
питання.

•	Не	проводьте	урок.
•	Не	примушуйте	нікого	брати	участь	 
в	обговоренні.

•	Обговоріть,	як	були	виконані	
плани	і	завдання,	визначені	на	
попередніх	зборах-	нараді.

•	Знайдіть	спосіб,	як	залучити	тих,	
хто	не	міг	відвідати	збори	через	
виконання	свого	покликання	чи	
з інших	причин.	Повідомте	їм	про	
те,	які	плани	було	прийнято.

•	Дайте	присутнім	можливість	
поділитися	своїм	досвідом	на	
майбутніх	зборах.

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	служити	
людям	навколо	нас?	(Див.	Moсія	23:18).

•	 Як	ми	можемо	розставити	пріоритети	в	
наших	різноманітних	обов’язках?

•	 Як	ми	будемо	ділитися	євангелією	з	наши-
ми	друзями	і	сусідами?	(Див.	Алма	17).

•	 Як	ми	можемо	захистити	себе	та	наші	сім’ї	
від	неприйнятних	медіа	і	порнографії?

•	 Що	ми	будемо	робити	для	виховання	і	
зміцнення	наших	дітей	і	молоді	в	нашо-
му	приході?

•	 Як	ми	можемо	більше	долучатися	до	
сімейно-	історичної	роботи	та	храмового	
поклоніння?

•	 Як	ми	можемо	звертатися	за	Господ-
ньою	допомогою,	коли	шукаємо	відпо-
віді	на	наші	запитання	та	поглиблюємо	
знання	євангелії?

•	 Як	ми	можемо	зміцнити	наші	свідчення	
про	Господа	та	Його	євангелію	і	допо-
могти	нашим	сім’ям	бути	самозабезпе-
ченими	духовно?

Теми для зборів- наради у першу неділю

Ідеї для обговорення на зборах- нараді можуть братися із зборів президентств, 
зборів ради приходу, плану території, вражень, які провідники отримали, служачи 
членам Церкви, та завдяки підказкам Святого Духа. Указані далі теми є лише пора-
дами. Провідники можуть знати про інші потреби і відчувати натхнення, щоб їх 
задовольнити.

“Однією з найчудові-
ших обставин цих 
зборів- наради є те, 
що на кінець цих  
зборів ви фактично 
маєте план дій”.
—Сестра Джин Б. Бінгем, 
генеральний президент 
Товариства допомоги

•	Не	готуйте	урок.
•	Не	приходьте	на	збори,	маючи	
в	думці	конкретне	рішення	або	
план	дій.

ПІД ЧАС ЗБОРІВ- НАРАДИ
ПЕРЕД  
ЗБОРАМИ- НАРАДОЮ

ЗРОБІТЬ:

НЕ РОБІТЬ:

ЗРОБІТЬ:

НЕ РОБІТЬ:

ПІСЛЯ ЗБОРІВ- НАРАДИ

ЗРОБІТЬ:
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М. Рассел Баллард, “Дорогоцінні дари 
від Бога”, сс. 9–11

Президент Баллард у своєму посланні 
торкається різних тем, зокрема, теми 
пророків, віри в Христа, причастя і слу-
жіння. Члени вашого кворуму чи вашого 
Товариства допомоги можуть знайти різні 
теми, які є особливо важливими для них. 
Запросіть членів Церкви поділитися тим 
з цього послання, що надихає їх. Про які 
запрошення або обіцяні благословення 
ми дізнаємося з послання президента 
Балларда? Попросіть членів Церкви  
протягом кількох хвилин поміркувати над 
тим, що завдяки цьому обговоренню вони 
відчувають натхнення робити.

Гарі Е. Стівенсон, “Пророче серце”,  
сс. 17–20

Аби допомогти членам Церкви “осяг-
нути велич” покликання нового пророка, 
ви можете запропонувати їм дослідити 

послання старійшини Стівенсона і знайти 
істини та думки, що допомагають їм зрозу-
міти важливість і священність цього боже-
ственного процесу. Можете запропонувати 
членам Церкви поділитися тим, що вони 
відчували під час урочистого зібрання, на 
якому Президент Нельсон був підтриманий 
як Президент Церкви. Ви також можете 
намалювати на дошці серце і попросити 
членів Церкви написати на ньому слова чи 
фрази, якими описується серце і характер 
Президента Нельсона. Що з того, про що 
він навчав, благословило нас?

Ніл Л. Андерсен, “Пророк Бога”,  
сс. 24–27

Обговорення послання старійшини 
Андерсена могло б зміцнити віру членів 
Церкви в сучасних пророків. Ви може-
те запропонувати їм опрацювати його 
послання і знайти, що допомагає їм 
зрозуміти, чому у Бога на землі є пророки і 

чому ми йдемо за ними. Які благословення 
ми маємо завдяки тому, що у нас є пророк? 
Члени Церкви могли б поділитися, як вони 
отримали свідчення про те, що Президент 
Рассел М. Нельсон є Господнім пророком 
і Президентом Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Девід А. Беднар, “Лагідні й  
невибагливі серцем”, сс. 30–33

Аби надихнути на обговорення 
послання старійшини Беднара, ви можете 
написати на дошці Лагідність—це … і 
Лагідність- - - це не … Після цього члени Цер-
кви можуть уважно розглянути послання 
старійшини Беднара і написати на дошці 
знайдені фрази, закінчуючи ці речення. Що 
ми дізнаємося з цього послання, що нади-
хає нас бути більш лагідними? Які приклади 
лагідності спадають вам на думку? Як ми 
можемо застосовувати пораду старійшини 
Беднара, щоб ставати більш лагідними?

“Вдумливо шукай-
те, як використати 
послання [з генеральної 
конференції] на ваших 
домашніх сімейних 
вечорах, у вашому 
навчанні євангелії [і] 
у ваших розмовах із 
сімʼєю та друзями”.
Президент Рассел М. Нельсон, 
“Треба труд вершить”, Ліягона, 
трав. 2018, с. 118.

У другу та третю неділі кожного місяця кворум старійшин й Товариство допомоги 
будуть вивчати вчення провідників Церкви із самої останньої генеральної кон-
ференції. Наголос слід зробити на посланнях членів Першого Президентства 
і Кворуму Дванадцятьох Апостолів. Однак, зважаючи на місцеві обставини 
та натхнення Духа, може обговорюватися будь- яке послання із самої останньої 
конференції.

У більшості випадків президентство кворуму або Товариства допомоги буде 
вибирати послання з конференції для вивчення, виходячи з потреб членів Церкви, 
хоч єпископ або президент колу можуть дати свої рекомендації. Провідники 
можуть вибирати послання, яке стосується теми, що обговорювалася у поперед-
ню першу неділю на зборах- нараді, або вони можуть вибрати послання на іншу 
тему, відповідно до натхнення від Духа.

Провідники і вчителі повинні знайти способи заохочувати членів Церкви 
читати вибране послання заздалегідь та приходити підготовленими, щоб поді-
литися своїми думками й ідеями про те, як діяти відповідно до цього послання. 
Запропоновані нижче навчальні вправи, які ґрунтуються на принципах посібника 
Навчати , як навчав Спаситель, допоможуть членам Церкви у вивченні послань 
з генеральної конференції.

Збори  

у другу і третю неділю
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Бонні Л. Оскарсон, “Молоді  
жінки в роботі”, сс. 36–38

Ставити запитання- - - це один із спо-
собів запрошувати до роздумів. Можете 
написати на дошці кілька запитань, на які 
дається відповідь у посланні сестри Оскар-
сон, наприклад, Як нам залучати молодих 
жінок до Господньої роботи? Попросіть 
членів Церкви опрацювати її послання і 
знайти відповіді на ці запитання, а потім 
обговорити те, про що вони дізналися. Які 
приходять благословення, коли молоді 
жінки залучаються до служіння? Члени 
класу можуть поділитися досвідом, який 
вони мали, коли служили разом з моло-
дими жінками. Що ви відчули натхнення 
зробити завдяки нашому обговоренню?

Дейл Г. Ренлунд, “ Сімейно - історична 
і храмова робота:  запечатування і 
зцілення”, сс. 46–49  

Старійшина Ренлунд говорив про те, 
що Єзекіїль бачив у видінні храм, з якого 
виходить потік води (див. Єзекіїль 47:8–9). 
Можливо, хтось із членів кворуму або 
Товариства допомоги зміг би зобразити на 
дошці це видіння. Які ми маємо благо-
словення завдяки храмовій та сімейно- 
історичній роботі, яка подібна до води у 
видінні Єзекіїля? Ви можете попросити 
членів класу розповісти про благословен-
ня, які вони отримали завдяки храмовій та 
сімейно- історичній роботі. Що ми можемо 
робити, аби регулярніше займатися храмо-
вою і сімейно- історичною роботою?

Д. Тодд Кристофферсон, “Кворум 
старійшин”, сс. 55–58

У кворумі старійшин ви можете запро-
сити членів кворуму прочитати розділ з 
послання старійшини Крістофферсона, що 
називається “Мета цих змін”. Що ми може-
мо робити, аби бути впевненими, що дося-
гаємо цих цілей? У Товаристві допомоги 
ви можете попросити когось узагальнити 
зміни, що стосуються кворумів Мелхиседе-
кового священства, про які сказав старій-
шина Крістофферсон. Потім сестри можуть 
визначити принципи, які стосуються цих 
змін і які вони можуть застосовувати в 
роботі вашого Товариства допомоги. У 
кворумі або у Товаристві допомоги члени 
Церкви могли б обговорити те, про що 
дізналися з історії про брата Гоутса і як це 
стосується їхньої роботи.

Рональд А. Разбанд,  
“Ось армія чудова”, сс. 58–61

Можна разом проспівати, послухати або 
прочитати слова гімну “Ось армія чудова” 
(Гімни, № 151), це надихнуло б на обгово-
рення послання старійшини Разбанда. Чим 
кворуми священства і Товариство допомоги 
схожі на армію чудову? Члени Церкви також 
могли б пошукати й обговорити ті “численні 
благословення”, згадані старійшиною Раз-
бандом, які прийдуть завдяки реорганізації 
кворумів священства. Які ще благословен-
ня ми вже отримали- - - або сподіваємося 
отримати—завдяки запровадженню цих 
змін? Як Товариства допомоги також можуть 
повніше отримувати такі благословення, як 
“розмаїття дарів” і “наставництво”?

Генрі Б. Айрінг, “Натхненне священ-
нослужіння”, сс. 61–64

Президент Айрінг розповідає про 
виступи на двох причасних зборах на тему 
служіння, які справили на нього враження. 
Можливо, ви могли б попросити одну поло-
вину членів кворуму або членів Товариства 
допомоги проглянути слова 14- річного 
юнака, а іншу половину- - - історію про 
домашнього вчителя. Коли члени Церкви 
будуть читати це, нехай вони подумають над 
тим, яку пораду вони могли б дати молодому 
чоловіку або молодій жінці, яких тільки- но 
призначено комусь служити. Як нам отрима-
ти “більше натхнення і виявляли ще більше 
милосердя у нашому священнослужінні”?

Даллін Х. Оукс, “Повноваження свя-
щенства”, сс. 65–68

Щоб розпочати обговорення, ви 
могли б написати назви чотирьох розділів 

послання президента Оукса на дошці.  
Після цього попросіть, щоб усі присутні 
члени Церкви подумки прочитали один з 
розділів, а потім написали одним реченням 
основне послання цього розділу на дошці. 
Після цього члени Церкви можуть поділи-
тися тим, що вони відчули натхнення зро-
бити завдяки прочитаному. Як поліпшиться 
наше служіння як носіїв священства або 
сестер Товариства допомоги, якщо ми 
будемо застосовувати вчення з послання 
президента Оукса?

Рассел М. Нельсон, “Служіння з силою 
і владою від Бога”, сс. 68–75

Президент Нельсон запрошує носіїв 
священства “піднятися” і застосовувати 
священство, щоб благословляти дітей 
Небесного Батька. Попросіть членів 
вашого кворуму або Товариства допомоги 
знайти наведені ними приклади та обгово-
рити, яким чином ці приклади допоможуть 
нам зрозуміти, як можна застосовувати 
священство, щоб благословляти їхні сімʼї 
та інших людей. Яким досвідом ми могли 
б поділитися про випадки, коли ми були 
благословенні силою священства? Як ми 
можемо допомогти іншим або собі мати 
віру, аби застосовувати священство Бога, 
щоб “служити в Його імʼя”?

Рейна І. Ебурто, “Однодушно”,  
сс. 78–80

Послання сестри Ебурто дає можливість 
вашому кворуму або Товариству допомоги 
оцінити, наскільки злагоджено ви працює-
те, виконуючи Господню роботу. Аби допо-
могти в цьому членам Церкви, ви можете 
показати фотографію метеликів монарх; 
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ілюстрацію, де зображено відвідування 
нефійців Спасителем (див. Альбом “Єванге-
лія в мистецтві”, № 82, 83, 84); і фотографії, 
що стосуються гуманітарного служіння 
Церкви (див. на сайті LDS .org). Члени 
Церкви можуть опрацювати це послання 
і знайти, як сестра Ебурто використовує ці 
приклади, щоб навчати про мету роботи в 
однодушності й благословення, що прихо-
дять завдяки однодушності. Що ми можемо 
робити, аби працювати “однодушно”?

Генрі Б. Айрінг, “Щоб Його Дух був із 
вами”, сс. 86–89

Щоб збільшити наше бажання і здатність 
отримувати Святого Духа, президент Айрінг 
розповідає про кілька випадків зі свого 
власного досвіду і дає конкретну вказівку. 
Після розгляду наведених ним прикладів 
можете попросити членів вашого квору-
му і Товариства допомоги розказати про 
випадки, коли Святий Дух зворушував 
їхнє серце або підтверджував їм істину. 
Можливо, члени Церкви могли б скласти на 
дошці перелік того, що, як каже президент 
Айрінг, допоможе “відкрити наші серця, щоб 
… приймати служіння Духа”. Як виконання 
його вказівки допоможе нам у нашому влас-
ному житті і в житті наших сімей, у нашому 
кворумі чи Товаристві допомоги?

Даллін Х. Оукс, “Через мале і просте”, 
сс. 89–92

Послання президента Оукса містить 
метафори, завдяки яким він навчає, що мале 
і просте може потужно впливати і приводи-
ти до добра або зла. Серед цих метафор такі: 
про корінь дерева, команду веслярів, волок-
на мотузки і капаючу воду. Присутні члени 
Церкви могли б прочитати ці метафори й 
обговорити, чого вони навчають про силу 
послідовного виконання малих і простих 
справ. Які малі і прості справи допомагають 
відчувати вплив Святого Духа в нашому жит-
ті? Попросіть членів Церкви поміркувати над 
тим, що, на їхнє відчуття, вони мають робити, 
щоб виконувати пораду президента Оукса.

Рассел М. Нельсон, “Одкровення для 
Церкви , одкровення для нашого жит-
тя”, сс. 93–96

У своєму посланні Президент Нель-
сон благає нас зміцнити нашу “духовну 
здатність отримувати одкровення”. Аби 
допомогти членам Церкви дотримуватися 

його настанови, ви могли б написати на 
дошці, наприклад, такі запитання: Чому нам 
потрібне одкровення? Як нам збільшити 
свою здатність отримувати одкровення- - - і 
особисто, і коли ми радимося разом? Які 
благословення пообіцяв Президент Нель-
сон за те, що ми будемо прагнути одкро-
вення?” Розділіть членів Церкви на групи і 
попросіть, щоб кожна група знайшла відпо-
віді на одне з цих запитань і назвала їх.

Герріт В. Гонг, “Знайте всі , Христос 
воскрес ! ”, сс. 97–98

Що можуть дізнатися члени вашого кво-
руму або Товариства допомоги з послання 
старійшини Гонга про наші завіти і Спокуту 
Ісуса Христа? Ви могли б попросити присут-
ніх членів Церкви опрацювати це послання 
і знайти, які благословення пропонують нам 
Спокута Спасителя і наші завіти поєднані 
разом. Потім ви можете поставити запитан-
ня, подібні до наведених далі, стосовно того, 
що вони знайшли: Як наші завіти і Спокута, 
працюючи разом, “уможливлюють і облаго-
роджують” нас? Як вони допомагають нам 
триматися і відпускати?

Уліссес Соарес, “Пророки промовля-
ють силою Святого Духа”, сс. 98–99

Послання старійшини Соареса може 
надихнути нас діяти з вірою, коли ми 
відчуваємо себе непідходящими для вико-
нання волі Господа. Як старійшині Соаресу 
вдалося знайти втіху і запевнення, коли 
він отримав своє нове покликання бути 
апостолом? Про що він дізнався з досвіду 
свого покликання служити президен-
том місії? Чого ми можемо навчитися 
з його досвіду? Дайте членам Церкви 
час розказати про випадки, коли вони 
відчували себе невпевнено стосовно того, 
що Господь хотів, аби вони зробили. Що 
вони робили, аби знаходити віру рухатися 
вперед?

Джеффрі Р. Холланд, “Бути з ними і 
укріпляти їх”, сс. 101–103

Коли члени вашого кворуму або Това-
риства допомоги дізналися про зміни в 
“концепції служіння священства і Товариства 
допомоги”, які запитання у них виникли? 
Відповіді на них можна знайти у посланні 
старійшини Холланда. Присутні члени 
Церкви могли б знайти євангельські прин-
ципи, які, як навчає старійшина Холланд, є 

Навчатися разом	(прово-
диться	покликаним	учителем).	

Часто	є	корисним	запрошувати	
членів	Церкви:

а.	Знайти	щось	у	посланні	з	кон-
ференції	(наприклад,	відповідь	
на	якесь	питання,	надихаючий	
уривок	або	якийсь	принцип).

б.	Поділитися	знайденим	і	обгово-
рити	це.

в.	Подумати	над	тим,	як	це	послан-
ня	стосується	їхнього	життя	й	
досвіду.

Запланувати, як діяти 
кожному	окремо	або	групою	

(проводиться	членом	президентства).

План для наших  
зборів

Ділитися досвідом,	який	
отримали,	слідуючи	натхнен-

ню	та	запрошенням,	отриманим	на	
попередніх	зборах	священства	або	
Товариства	допомоги	(проводиться	
членом	президентства).

1. 

2. 

3. 
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основою цих змін. Які заклики ми знаходимо 
в його посланні? Які обіцяно благословення? 
Як ці нові способи служіння допоможуть нам 
стати “справжніми учнями Христа”?

Джин Б. Бінгем, “Служити так , як 
Спаситель”, сс. 104–107

У своєму посланні сестра Бінгем запро-
шує нас ставити самим собі запитання, які 
направлятимуть наші зусилля у служінні. 
Члени Церкви можуть обговорити, як ці 
запитання могли б направляти їхні зусил-
ля, а потім нехай вони знайдуть відповідь 
сестри Бінгем на запитання: “То ж як [слу-
жіння] виглядає?” Ви можете присвятити 
час розгляду деяких з наведених сестрою 
Бінгем прикладів служіння окремих людей 
і запропонувати членам Церкви навести 
їхні власні приклади служіння. Що ми 
знаходимо у посланні сестри Бінгем, що 
розширює наше розуміння того, чому і як 
ми служимо?

Дітер Ф. Ухтдорф, “Оце Чоловік ! ”,  
сс. 107–110

Як нам допомогти комусь зрозуміти, що 
спокутна жертва і Воскресіння Ісуса Христа 
були найважливішими подіями у світовій 
історії? Запропонуйте членам Церкви 
подумати над цим запитанням, коли вони 
читатимуть частини з виступу старійшини 
Ухтдорфа. Що вони знаходять, що допомог-
ло б їм пояснити, чому ці події є настільки 
важливими для них? Після цього обговорен-
ня члени класу можуть поговорити про те, 
що означають для них слова  “Оце Чоловік!” 
Як ми навчилися бачити “Того Чоловіка”?

Квентін Л. Кук, “Підготовка до зустрі-
чі з Богом”, сс. 114–117

Ви могли б розпочати ваше обговорен-
ня послання старійшини Кука, попросивши 
когось із членів Церкви стисло розказати 
про відновлення ключів священства у 
Кертлендському храмі. Відповідно до 
послання старійшини Кука, які обовʼязки, 
повʼязані з цими ключами, має Церква? Як 
ці обовʼязки виконуються Церквою сьогод-
ні? Напишіть на дошці слова праведність, 
єдність і рівність, а потім попросіть при-
сутніх членів Церкви поділитися думками, 
які вони знайшли у посланні старійшини 
Кука про кожний з цих принципів. Як ці 
принципи допомагають нам виконувати ці 
священні церковні обовʼязки?

У четверту неділю кожного місяця кворуми старійшин і Товариства допомоги 
обговорюють тему, обрану Першим Президентством та Кворумом Дванадця-
тьох Апостолів. Тема для зборів у четверту неділю місяця буде оновлюватися 
після кожної генеральної конференції. Відтепер і до наступної генеральної 
конференції тема буде називатися “Служіння іншим”. Кожного місяця провід-
ники або вчителі можуть вибирати для обговорень будь- який з наведених далі 
принципів, що стосуються служіння.
Додаткові матеріали для проведення обговорень на тему служіння див. на сайті 
ministering .lds .org та в статтях “Принципи служіння” у наступних номерах Ліягони.

Що означає служити?
Що означає служити для членів 

Церкви у вашому приході чи вашій філії? 
Щоб зʼясувати це, ви могли б написа-
ти на дошці слово Служіння, а потім 
попросити членів Церкви написати 
навколо нього слова, які в них асоцію-
ються зі служінням. Члени Церкви могли 
б знайти слова чи фрази, щоб додати їх у 
цей список, в уривках з Писань, таких як: 
Матвій 25:34–40; Лука 10:25–37; 2 Нефій 
25:26; Мосія 18:8–9; 3 Нефій 18:25 і 
Учення і Завіти 81:5. Що ми дізнаємося 
з цих віршів про служіння? Ви могли б 

попросити членів Церкви розказати 
про приклади служіння, свідками якого 
вони були. Як може наше служіння 
допомогти задовольнити духовні і 
фізичні потреби людей? Як воно може 
допомогти людям наближатися до 
Христа?

Спаситель є для нас досконалим 
взірцем того, як слід служити.

Аби навчитися служити ефективно, 
члени Церкви могли б поділитися 
історіями з Писань, в яких йдеться 
про служіння Спасителя іншим людям, 

Збори у  

четверту неділю
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на дошці: Як нефійці дивилися на ламаній-
ців і Як сини Мосії дивилися на ламанійців. 
Потім попросіть членів Церкви дослідити 
Мосія 28:1–3 і Алма 26:23–26 та знайти 
слова і фрази, щоб написати їх під кожним 
з цих речень. Чого навчає нас це порів-
няння стосовно того, що те, як ми диви-
мося на людей, позначається на нашому 
служінні їм? Як нам навчитися дивитися на 
людей так, як на них дивиться Бог? (Див. 
УЗ 18:10–16).

Справжні служителі 
зосереджуються на потребах 
інших.

Аби допомогти членам Церкви краще 
зрозуміти, як важливо під час нашого 
служіння зосереджуватися на потребах 
інших, ви могли б порівняти служіння з 
даруванням і отриманням подарунків. Чи 
доводилося вам коли- небудь отримувати 
важливий для вас подарунок від люди-
ни, яка точно знала, що саме вам було 
потрібно або чого саме вам хотілося? Чим 
служіння подібне до дарування важливого 
подарунку? Можете обговорити історії, 
що прозвучали на останній генеральній 
конференції і показують, як служать люди 
відповідно до потреб інших (наприклад, 
див. Джин Б. Бінгем, “Служити так, як Спа-
ситель”, Ліягона, трав. 2018). Члени Церкви 
також можуть розказати й інші історії, які 
підтверджують цей принцип.

Як ми можемо дізнаватися, якими є 
потреби інших людей? Попросіть кожно-
го члена Церкви скласти список людей, 
яким вони служать. Біля кожного імені 
вони могли б написати відповідь на таке 
запитання: “Що потрібно цій людині, щоб 
наближатися до Христа?” Якщо доречно, 
порадьте присутнім вказати обряди, які, 
можливо, кожному з цих людей потрібно 
отримати. Попросіть членів Церкви і далі 
думати над цим запитанням і прагнути 
натхнення, щоб їм допомагати задоволь-
няти потреби інших.

Господь хоче, щоб ми приймали 
служіння від інших.

Старійшина Роберт Д. Хейлз сказав: “За 
євангельським планом вимагається, щоб 
давали і приймали. … У важку мить люди 
часто кажуть: “Я впораюся з цим сам”, … “Я 
зможу дати собі раду”. Як сказано, немає 
багатшого за того, кому не потрібна чиясь 
допомога, і немає біднішого за того, хто 

кілька таких прикладів можна знайти в 
Іван 4–6 і Марк 2:1–12. Члени Церкви 
могли б поділитися своїми враженнями 
про ці історії і яких принципів служіння 
вони навчають. Наприклад, як Спаситель 
служив іншим, задовольняючи потреби 
окремих людей? Як Він задовольняв і 
духовні, і фізичні потреби людей? Члени 
класу могли б розказати про випадки  коли 
вони бачили, що люди у своєму служінні 
діяли за цими принципами.

На служіння спонукає любов, 
подібна до Христової.

Щоб зʼясувати, що це за сила служіння, 
на яку мотивує любов, подібна до Христо-
вої, ви могли б написати на дошці вказані 
далі речення і попросити членів Церкви 
запропонувати, що написати у пропусках: 
Якщо я справді люблю людей, яким служу, 
то я      . Якщо я служу з інших причин, 
то я      . Що ми можемо робити, аби 
переконатися, що наше служіння іншим 
людям мотивується любовʼю, подібною 
до Христової? Як нам збільшити в собі 
любов, подібну до Христової, до тих, кому 
нас призначено служити? (Див. Мороній 
7:45- 48). Можливо, члени Церкви могли 
б розказати про приклади служіння, яке 
було натхненне любовʼю, подібною до 
Христової.

Бог хоче, щоб за всіма Його дітьми 
пильнували і турбувалися про них.

Президент Рассел М. Нельсон сказав: 
“Критерієм істинної і живої Господньої 
Церкви завжди будуть організовані та 
спрямовані зусилля заради служіння окре-
мим дітям Бога та їхнім сім’ям” (“Служіння 
з силою і владою від Бога”, Ліягона, трав. 
2018, с. 69). Про які “організовані та спря-
мовані зусилля”, якими Церква допомагає 
нам краще турбуватися про окремих 
людей, навчає нас Президент Нельсон? 
Чому ці зусилля є “критерієм істинної і 
живої Господньої Церкви”? (Див. деякі 
ідеї в Мосія 18:21–22 і Мороній 6:4–6). Які 
благословення прийшли в наше життя або 
життя інших людей завдяки тому, що люди 
служили у своїх церковних покликаннях 
або виконували церковні доручення?

Цінність душ є великою в очах Бога.
Досвід синів Мосії показує, що те, як 

ми дивимося на людей, позначається на 
нашому служінні їм. Ви могли б написати 

не здатний допомогти своєму ближньо-
му. Манера просити допомоги від інших 
з впевненістю і надавати допомогу з 
добротою має стати притаманною нашому 
характеру” (“We Can’t Do It Alone”, Ensign, 
Nov. 1975, 91, 93). Чому іноді ми сумніває-
мося, прийняти чи ні допомогу від інших? 
Як може наша готовність прийняти допо-
могу благословити тих, хто нам служить? 
Дайте членам Церкви кілька хвилин, щоб 
обдумати, як вони можуть бути більш від-
критими, щоб приймати служіння інших.  
Що в 1 Коринтянам 12:13–21 сказано про 
те, чому ми потрібні одне одному?

Є багато способів, якими ми 
можемо служити іншим.

Аби допомогти членам Церкви 
подумати над тим, якими способами ми 
можемо служити одне одному, ви могли 
б запропонувати їм проглянути послан-
ня старійшини Джеффрі Р. Холланда 
“Бути з ними і укріпляти їх” (Ліягона, трав. 
2018, сс. 101–103; див. також “Принципи 
служіння” у наступних номерах Ліягони). 
Присутніх членів Церкви можна поділити 
на маленькі групи, і нехай кожна група 
подумає про кілька сценаріїв, за якими 
якійсь людині потрібна допомога. Потім 
вони могли б обговорити групою різні 
способи, якими можна було б служити, 
щоб задовольнити духовні і фізичні потре-
би окремих людей, про які йшлося в їхніх 
сценаріях. Попросіть групи поділитися 
їхніми ідеями і поміркувати, чи могли б 
якісь із обговорених ідей благословити 
тих, кому вони служать. ◼
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“Я благословляю вас здатністю визначити, що ви можете 
відставити в бік, аби більше проводити часу в храмі,—сказав 
Президент Рассел М. Нельсон під час заключної сесії 188- ї річної 
генеральної конференції Церкви.—  Я благословляю вас мати 
більше злагоди і любові у ваших домах і сильніше бажання 
турбуватися про ваші вічні сімейні стосунки. Я благословляю 
вас, щоб ви зміцнили свою віру в Господа Ісуса Христа і були 
більш здатними йти за Ним як Його вірні учні.

Я благословляю вас, щоб ви здіймали ваш голос у свідченні, 
як я роблю це зараз, аби ми були залучені до роботи 
Всемогутнього Бога! Ісус є Христом. Це Його Церква, якою Він 
керує через Своїх помазаних слуг”.




