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Вступ 

План уроку 
Ці уроки сплановано для навчання володарів Ааронового і 
Мелхіседекового священств. У невеликих філіях з обмеженою 
кількістю володарів священства вони проводять заняття 
спільно. За умови зростання кількості володарів священства і 
якщо дозволяє приміщення, учитель може розділити групи за 
віком, а уроки спланувати так, щоб задовольняти потреби 
різних вікових груп. 

Індивідуальне навчання 
Ці уроки написано насамперед для окремої особи. Тому 
кожний носій священства повинен вивчати свій примірник 
підручника протягом тижня і приносити його в клас. Дуже 
хороший спосіб для вчителів заохочувати таку підготовку -
попросити кількох членів класу прочитати матеріал наперед, 
щоб вони були готові до бесіди в класі. Важливо, щоб кожен 
приносив у клас свої примірники Писань, і вчитель повинен 
постійно нагадувати членам кворуму про це, доки це не стане 
звичкою. 

На допомогу вчителеві 

У підручник включено матеріали на допомогу вчителеві, їх 
надруковано шрифтом меншого розміру в тексті кожного 
уроку. Ця допомога складається з запитань, що їх учитель 
може ставити, порад класові і вказівок щодо використання 
картинок та ілюстрацій. Вчителі, крім використання підруч-
ника, можуть застосовувати інші методи і способи навчання, 
на їхню думку ефективні, як доповнення до запитань, уміщених 
у бесідах, і рекомендованих методик. Майже для кожного 
уроку потрібні дошка й крейда, і вчителі повинні потур-
буватися, щоб вони були в класі завжди. (Більшість наочних 
засобів рекомендовано прикріплювати до дошки, так само, як 
карти.) 

Кількість уроків 
Потрібно підготувати 35 уроків, крім того, необхідно залишити 
час для інструкцій, коли провідники зможуть обговорювати в 
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групах священства необхідні, на їхню думку, ідеї і проблеми. 
Використовуйте цей додатковий час у такий спосіб: 
1. Обговорюйте і плануйте місцеві заходи або проекти або 
розглядайте спеціальні теми, які надаватиме провід священ-
ства. 
2. Обговорюйте послання Генеральних Авторитетів з гене-
ральних і теріторіальних конференцій, надрукованих у жур-
налах International Magazine або Ensign. 
3. Витрачайте більше, ніж один тиждень для розгляду теми, що 
потребує більш глибокого вивчення. 
4. Використовуйте час на користь володарям священства, як 
на те вказує Дух Господній. 
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Залучення членів Церкви 
з фізичними вадами 

Під час земного служіння Ісус якось зійшов на гору біля 
Галілейського моря. 

«І приступило до Нього багато людей, що мали з собою кривих, 
калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. І Він 
зціляв їх, 

так що весь народ дивувався, бо бачив, що говорять німі, 
каліки стають здоровими, криві ходять, і сліпі бачать: і славили 
вони Бога Ізраїлевого» (Від Матвія 15:30-31). 

Спаситель дав нам зразок співчування людям з фізичними 
вадами. Відвідавши Нефійців після свого воскресіння, він 
сказав: 

«Ось, надра мої сповнені співчуттям до вас. 
Чи є у вас хворі? Принесіть їх сюди. Чи є серед вас каліки або 
сліпі, криві або кульгаючі, прокажені або висохлі, або глухі, або 
ті хто має інші страждання? Принесіть їх сюди, і я зцілю їх, бо 
маю жаль до вас; внутрішність моя сповнена милосердям» (З 
Нефій 17:6-7). 

У вчителя в Церкві є чудова нагода виявити співчування 
членам з фізичними вадами. Він повинен розуміти їх і 
намагатися включити їх до активного навчального процесу в 
класі. Члени класу з будь-якими вадами потребують особливої 
уваги. Ось засоби, за допомогою яких учитель зможе впливати 
на членів з особливими потребами: 

• Визначте потреби і можливості кожного члена класу. 
• Заздалегідь призначайте членів з фізичними вадами перед 

тим, як викликати їх читати, молитись або якось інакше 
брати участь у навчальному процесі. Запитуйте їх у такий 
спосіб: «Як ти ставишся до читання в класі? Чи не зміг би ти 
молитися на людях?» 

• Встановіть з провідниками священства, з членами сім'ї або, 
якщо зручно, з самими членами Церкви, які мають вади, їхні 
особливі потреби. 

• Намагайтеся ширше залучати до навчання членів Церкви з 
фізичними вадами і сприяти їхньому глибшому навчанню. 
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• Переконуйтеся, що всі члени класу ставляться з повагою і 
розумінням один до одного. 

• Поводьтеся невимушено, по-дружньому і сердечно. Кожне 
дитя Боже потребує любові і розуміння незалежно від того, 
має воно вади, чи ні. 

Вчителі в Церкві повинні пам'ятати, що кожний член неза-
лежно від фізичних або інтелектуальних даних, темпераменту 
або соціального стану може прогресувати до Піднесення. 
Учитель повинен піклуватися, щоб кожна особа вивчила все, 
що в змозі вивчити. Пригадайте слова Спасителя: 
«... що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих 
- те Мені ви вчинили» (Від Матвія 25:40) 
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Священство 

Мета цього уроку - домогтися розуміння, що таке священство 
і як посилити покликання в священстві. 

Вступ 
Пригадайте день, коли ви одержали священство. Коли воло-
дарі священства поклали руки вам на голову та промовили 
певні слова, Дух Господній безсумнівно перебував з вами. 
Чоловіки, які мали повноваження, дарували вам священство. 
Думаючи про ці враження, запитайте себе: 
• Що насправді сталося зі мною того дня? 
• Чи став я іншим після одержання священства? 
• Чи інший я тепер, коли маю священство? 
• Чи здатний я служити іншим через своє священство? 
• Чи задоволений мій Небесний Батько тим, як саме я 

застосовую священство? 

Священство - це сила Божа. 
«Коли ми діємо в ім'я Господа, як володарі священства, ми 
діємо в ім'я і заради нашого Небесного Батька. Священство -
це сила, якою Небесний Батько діє через чоловіків» (Harold 
В. Lee, "Follow the Leadership of the Church", Ensign, July 1973, 
p. 98.). 
Священство - це сила Божа. Бог виконує Свою роботу через 
священство, яке він має. Він створив все цією силою, і править 
землею і небесами через цю силу. Оскільки священство - це 
сила Божа, воно вічне. В Дорогоцінній Перлині ми читаємо, що 
таке саме священство, «яке було на початку, буде також в кінці 
світу» (Мойсей 6:7). 
Бог та Ісус Христос дали чоловікам силу священства, щоб 
вони допомагали «надати людині безсмертя та вічне життя» 
(Мойсей 1:39). Отже священство - це Боже повноваження, 
надане людині, щоб у всьому діяти для спасіння людства. 

Маючи священство, ми маємо повноваження діяти в ім'я Бога. 
Пророк Божий, президент Джозеф Філдінг Сміт, звертаючись 
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до всіх носіїв священства, сказав: «Ми посередники Господні, 
представники Його, Він надав нам повноваження, яке дозво-
ляє нам робити все необхідне для спасіння і піднесення самих 
себе, а також інших Його дітей у світі. 
Ми посланці Господа Ісуса Христа. Наші повноваження -
представляти Його. Нам наказано діяти так, як Він діяв би на 
нашому місці» ("Our Responsibilities as Priesthood Holders", 
Ensign, June 1971, p. 49.). 

Родовід Священства 
Кожний володар священства повинен простежити свій 
«родовід священства» до Ісуса Христа. Це означає, що він має 
знати, хто висвячував його в священство, і хто, в свою чергу, 
висвячував того. Володар священства повинен вміти просте-
жити висвячення від особи до особи аж до Джозефа Сміта, 
якого висвятили Петро, Яків та Іоанн, що їх висвячував Ісус 
Христос. Це називається «родовід священства». Якщо у 
володаря священства нема письмового посвідчення цієї лінії 
повноваження, він може одержати її від того, хто висвячував 
його в священство. 
Заздалегідь попросіть когось з володарів священства принести в клас і 
показати свій «родовід священства», що простежується до Ісуса Христа. 

Сила священства приходить через праведне життя 
«Кожний з нас, володіючи священством, має повноваження 
діяти для Господа, але ефективність нашого повноваження -
або, якщо хочете, могутність, що приходить через те повно-
важення, - залежить від способу нашого життя, від нашої 
праведності» (Н. Burke Peterson, "Priesthood - Authority and 
Power", Ensign, May 1976, p. 33). 
Господь пояснив нам у Писаннях, що ми повинні жити 
праведно, щоб мати не тільки повноваження, але й силу 
священства. «Ось, багатьох покликано, але мало вибраних. 
Чому ж не вибрані вони? 
Через те, що серця їхні так зосереджені на цінностях світу 
цього і так прагнуть вони шани людської, що не спізнали уроку 
цього єдиного -
що права священства неподільно пов'язані з силою Небесною, 
а сила Небесна не може контролюватися або зберігатися 
інакше, як тільки в праведності. 
Бо ці права можуть бути даровані нам, істинно так; але, якщо 
ми починаємо покривати свої гріхи або удовольняти свою 
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гордість, свої марні амбіції, або вчиняємо контроль, або владу, 
або примус над душами дітей людських у будь-якій мірі 
неправедності, ось, Небеса відсуваються, Дух Господній 
засмучується, а коли вони відсунулися, наступає кінець 
священству або владі такого чоловіка» (УЗ 121:34-37). 
Чому з таких причин ми не зможемо мати силу в священстві? 

Джерело сили священства - Бог, який діє через Духа Святого. 
Щоб Святий Дух керував нами у застосуванні священства, ми 
повинні дотримуватися заповідей і жити гідно. Наш «родовід 
священства» простежується через тих, хто мав священство, 
аж до Ісуса Христа, проте сила священства приходить до нас 
тільки від Небесного Батька через Святого Духа. Силою 
священства ми можемо виконувати Господню роботу, без цієї 
сили ми не можемо її робити. 
Покажіть картинку 1-а ( - 1-а) «Володарі священства благословляють хворих 
так само, як це робив Христос у давнину». 

«Якщо так житимемо, то сила, яку дає Небесний Батько, може 
стати нашою, і вона принесе спокій стурбованій родині. 
Нашою може стати сила, що благословить і заспокоїть малих 
дітей, принесе сон заплаканим очам у короткі ранкові години. 
Нашою може стати сила, що принесе щастя в сімейний 
домашній вечір, сила, що заспокоїть нерви стомленої дру-
жини. Нашою може стати сила, що дасть пораду розгубленому 
й уразливому підлітку. Нашою - сила благословити доньку 
перед першим побаченням або перед храмовим шлюбом, а 
сина - перед від'їздом на місіонерське служіння чи до ко-
леджу. Нашою, мої молоді брати, може стати сила зупинити 
брудні думки групи хлопчаків, які брутально розмовляють. 
Нашою може стати сила зціляти хворих і заспокоювати 
самотніх. Ось деякі з важливих цілей священства» ( Н. Burke 
Peterson, "Priesthood - Authority and Power", Ensign, May 1976, 
p. 33). 
Заздалегідь попросіть володаря священства поділитися враженнями, що 
показують дію сили священства в його житті. 

Як досягти сили в священстві 
Ми можемо поступати певним чином, щоб досягти сили в 
священстві. 

ПРАГНІТЬ 
Насамперед, потрібно прагнути досягти сили в священстві. 
Писання вчать, що люди одержують все від Господа згідно зі 
своїми прагненнями (див. Алма 29:4, УЗ 4:3, УЗ 6:8, УЗ 7:1 -3) . 
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ЖИВІТЬ ПРАВЕДНО 
Потрібно намагатися виконувати всі заповіді Небесного 
Батька. Живучи праведно, ми можемо постійно спілкуватися з 
Святим Духом, і Він вкаже нам, що ми повинні робити (див. 
2 Нефій 32:5). 

БУДЬТЕ СКРОМНІ 
«Той, хто стане істинно скромним, і покається у гріхах своїх, і 
вистоїть до кінця, такий буде благословенний» (Алма 32:15). 
Ми повинні з бажанням сприймати поради і слідувати їм, 
виконувати завдання, що їх дають провідники священства, 
прагнути робити все необхідне для добробуту інших і бути 
чуйними до підказок Духа. 

ВИВЧАЙТЕ ПИСАННЯ 
Потрібно досліджувати Писання і замислюватися над ними. 
Тільки через індивідуальне вивчення Писань можна пізнати 
Божу волю; не знаючи Божої волі, ми не зможемо жити по-
євангельському. З тих же причин потрібно вивчати підручники 
священства, щоб знати наші обов'язки як володарів священ-
ства. 

МОЛІТЬСЯ 
Потрібно запитувати Небесного Батька, яких саме дій він 
чекає від нас. Ми повинні завжди молитися за Його провід у 
правильному використанні священства. Ми «повинні завжди 
пильнувати і молитись, щоб не впасти в спокусу, бо Сатана 
прагне оволодіти нами» (3 Нефій 18:18). 

ЛЮБІТЬ ЛЮДЕЙ 
Ісус Христос навчав нас, що сила священства має своєю 
основою любов і що ми повинні любити всіх людей (див. УЗ 
121:41-42,45-46). Любов починається вдома. Ми повинні 
любити своїх дружин і дітей і турбуватися про їхній добробут. 
Показати любов до членів сім'ї можна через використання 
свого священства для керування та благословення їхнього 
життя. 

1а (= 1-а) Володарі священства благословляють хворих так само, 
як це робив Христос у давнину. 

«Христос зціляє сліпого». Карл Блох. Оригінал у часовні королевської 
молитви церкви Фредеріксборзькоко замку, Данія. Використано з дозволу 
Національноко Історичноко Музею у Фредеріксборку. 

Урок 1 
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ЗАСТОСОВУЙТЕ СВЯЩЕНСТВО 
Застосовуючи священство, ми стаємо прикладом для інших 
володарів священства, для світу, а насамперед - для наших 
сімей. Члени сім'ї, побачивши, що ми використовуємо 
священство, знатимуть, що ми слуги Господні і в разі потреби 
будуть звертатися до нас за допомогою. Прикро думати, що 
деякі сім'ї не знають, які благословення йдуть через 
священство батька і синів, коли його використовують для 
добробуту сім'ї. 
Священство може змінити наші домівки. Президент Девід 
О. Маккей сказав: «Дім може переродитися, якщо чоловік 
володіє священством і шанує його» ("Priesthood", Instructor, 
Oct. 1968, p. 378). 
Якщо ми, маючи священство, живемо праведно, то повинні 
робити таке: 
• Чесно визначати праведні бажання членів сім'ї навіть тоді, 

коли вони не відповідають точно нашим бажанням. 
• Вислуховувати навіть найменшу дитину. 

• Віддавати перевагу добробутові сім'ї над власним спокоєм. 
• Вчитися контролювати себе. 
• В нашому голосі завжди повинна звучати любов і турбота 

про інших. 
У який спосіб можна ще посилити своє священство? 

Закінчення 
«Ми всі маємо усвідомити, що немає в світі нічого могутнішого 
за священство Боже» (N. Eldon Tanner, "Are You Taking Your 
Priesthood for Granted?" Ensign, May 1976, p. 41). 
Президент H. Елдон Теннер пояснював, як важливо бути 
гідним священства, через таку історію: 
«Коли я був єпископом, у моєму приході було шість юнаків, які 
за віком могли бути висвяченими в старійшини. Я зміг 
рекомендувати тільки п'ятьох з них, бо шостий ще не був 
готовий. Ми розмовляли з ним про це кілька разів, і він сказав 
мені: «Я не достойний». Він був дуже засмучений через те, але 
й сам не чекав рекомендації. . . . Його дядько прийшов до мене 
і сказав: «Ви не можете допустити, щоб хлопець відстав від 
своїх п'ятьох друзів». Він умовляв мене дати рекомендацію. Він 
сказав: «Якщо ви не зробите цього, ви відвернете його від 
Церкви». 
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Я пояснив цьому чоловікові: «Священство - це найважливіше, 
що ми можемо дати хлопцеві. Ми не роздаємо священство. . . . 
Ми з хлопцем зрозуміли один одного, і він не готовий бути 
старійшиною». І я не дав йому рекомендації. 
Через кілька років я був присутній на генеральній конференції 

до мене підійшов молодий чоловік і сказав: «Президенте 
Теннере, ви пам'ятаєте мене? Я той хлопець, якому ви не дали 
рекомендації для висвячення в старійшини». Ми потиснули 
один одному руки, і він сказав: «Я хочу подякувати вам за це. 
Тепер я єпископ у Каліфорнії. Якби ви рекомендували мене 
тоді, коли я був не достойний, то я, напевно, ніколи не оцінив 
би, що таке священство і чого воно вимагає, і, без сумніву, я б 
ніколи не став єпископом. ...» ("Priesthood Responsibilities" 
Ensign, 1973, p. 94). 

Ми всі повинні засвоїти цей важливий принцип, щоб ефек-
тивно використовувати священство. Потрібно вивчити, «що 
повноваження священства неподільно пов'язані з силою 
Небесною, а сила Небесна не може контролюватися або 
зберігатися інакше, як тільки в праведності» (УЗ 121:36). Щоб 
одержати силу від Бога, ми повинні бути достойними її. 
Потрібно завжди пам'ятати, що ми маємо Божі владу і силу, що 
представляємо Його. Використовуючи священство, ми по-
винні запитати себе: «Чого чекає від мене за цих обставин Ісус 
Христос? Чи я роблю те, що Він хоче?» 

Завдання 
1. Зобов'яжіться сумлінно вивчати матеріали цього підручника 
для священства і виконувати завдання кожного уроку. 
Виконуючи їх, ви досягнете сили в священстві, станете ближче 
до Небесного Батька і будете краще служити іншим людям. 
2. Майте родовід свого священства. Ви повинні вміти 
простежити своє священство до Ісуса Христа. 
3. Напишіть родовід свого священства на картці чи на аркуші 
паперу і дайте тому, кого ви висвятили у священство. 

Додаткові Писання 
УЗ 107:1-14 (різниця між Мелхіседековим та Аароновим 
священствами) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Вивчіть розділ 20 «Організація священства» в підручнику Основи Євангелії 
(скорочене видання). 
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2. Вивчіть УЗ 121:34-46. 
3. Заздалегідь призначте володаря священства, який покаже в класі свій 
«родовід священства», що простежує його священство аж до Ісуса Христа. 
4. Призначте ще одного володаря священства, який поділиться досвідом, що 
демонструє силу священства. 
5. Просіть кожного володаря священства приносити Писання на кожний урок 
і кожного разу читати та відмічати вірші у своїх примірниках. 
6. Пам'ятайте, що члени класу можуть самостійно тлумачити Писання і 
наводити приклади. 
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Священство 
від Адама до 
Відновлення 

Мета цього уроку - домогтися розуміння, що священство, 
одержане нами, таке саме, як і надане Адамові й іншим 
праведним людям усіх часів. 

Вступ 
Адам був першим чоловіком, який мав патріарше священство. 
Це означає, що Бог дав йому повноваження керувати сім'єю і 
виконувати обряди, необхідні для повернення до Нього. Адам 
був також першим пророком, який одержав ключі прези-
дентства, або повноваження керувати Божою церквою на 
землі. Через це повноваження він дарував багатьом людям 
священство і навчив їх, як використовувати його. Всі прези-
денти Церкви, починаючи з Адама, мали таке повноваження. 

Це повноваження керувати всіма володарями священства в 
Церкві в усіх їхніх багатьох чинах і обов'язках має тільки один 
чоловік - Президент Церкви (див. УЗ 81:1-2; 132:7). Хоч тільки 
один чоловік володіє цим особливим повноваженням 
священства сьогодні, багато людей мають священство, і це те 
саме священство, що ним володіли всі пророки з часів Адама, 
який одержав його першим. (Докладнішу інформацію про 
ключі священства вміщено в уроці 11 цього підручника). 

Адам одержав священство 
Невдовзі після того, як Адама і Єву було вигнано з Еденського 
саду, до них з'явився ангел і навчив їх Євангелії (див. Мойсей 
5:4-9). Було засновано Церкву, і Адам був хрищений водою, в 
той самий спосіб, як нам це сказано робити сьогодні (див. 
Мойсей 6:64-65). Після цього Адамові було надано священ-
ство, щоб у нього було повноваження виконувати всі обряди 
Євангелії для своєї сім'ї. Цим повноваженням він христив 
членів своєї сім'ї і дав священство тим своїм синам, котрі були 
праведні. 
Покажіть ілюстрацію 2-а (= 2-а) «Священство всіх поколінь». Поясніть, що карту 
поділено на 8 періодів, які мають назву «розподіли». Прочитайте в нижній час-
тині карти пояснення цього терміна. Зазначте, що точна кількість розподілів 
Євангелії нам невідома, але ці вісім належать до найголовніших. Показуйте 

9 

Урок 2 



С
вя

щ
ен

ст
во

 у
сі

х 
по

ко
лі

нь
 

П
ро

ро
ки

 к
о

ж
н

о
го

 р
о

зп
о

д
іл

у 
в

о
л

о
д

іл
и

 в
ищ

им
 с

в
ящ

ен
ст

в
о

м
 (

д
и

в
. 

У
З

 8
4:

17
).

 

2 - а І 
Р

оз
по

ді
л 

І 
А

да
м

а 

(У
З 

1
0

7
:4

0
-4

1
) 

^Ш
к 

-

ш
т

 
/ 

Б
ли

зь
ко

 3
76

5 
ро

кі
в 

до
 Р

.Х
. 

І̂ір
і 

Є
но

х 

Б
ли

зь
ко

 3
00

0 
ро

кі
в 

до
 Р

.Х
, 

Н
ой

 

Б
ли

зь
ко

 2
00

0 
р

о
кі

в 
до

 Р
.Х

. 

ІП
ІІ'іп

* [
* 

Br
a 

• 
'{ 

« 
; '
fl̂

fi
fl
 

Ш
І*

 
. 

Е
* 

'̂''Ш
^а

-'Щ
 

w
 

^f
r 

А
вр

аа
м

 

Б
ли

зь
ко

 1
50

0 
ро

кі
в 

до
 R

X
. 

^ь
 

w
 

1 
її 

Г 
ґл

Щ
 

j 
l^

p 
j^

jj
j 

£ 

М
ой

се
й

 

Б
ли

зь
ко

 6
00

 р
ок

ів
 д

о 
Р.

Х.
 

И
Ш

\ 
• 

Ш
Ш

Р
Щ

^
 

щ
 

Л
ег

ій
 

Р
оз

по
ді

л 
се

ре
ди

ни
 

ча
сі

в 

(Д
о 

Є
вр

еї
в 

5
:9

-1
0
; 

В
ід

 М
ат

ф
ея

 1
6:

19
; 

З 
Н

еф
ій

 1
1:

21
-2

2;
 

12
:1

) ff
V

^-

Р
оз

по
ді

л 
по

вн
от

и 
J 

ча
сі

в 

Ц
ер

кв
у 

ві
дн

ов
ле

но
 

(У
З 

20
:1

) 
С

вя
щ

ен
ст

во
 

ві
дн

ов
ле

но
 (

У
З 

13
; 

27
:8

, 
12

-1
3)

 

Р
оз

по
д

іл
: 

П
ер

іо
д

, 
ко

л
и

 Є
в

ан
ге

л
ія

 і
 в

л
ад

а 
св

ящ
ен

ст
в

а 
з 

ос
об

л
и

в
и

м
и

 к
л

ю
ча

м
и

 н
ад

аю
ть

ся
 о

б
р

ан
и

м
 Б

ог
ом

 
л

ю
д

ям
 д

л
я 

то
го

, 
щ

о
б

 в
чи

ти
 і

 н
ап

р
ав

л
ят

и
 д

іт
ей

 Б
ож

и
х 

на
 з

ем
л

і. 



Урок 1 

потрібну картинку кожного разу, коли будуть згадуватися розподіли, і читайте 
фрагменти з Писань, вміщені на кожній картинці. Ці писання вчать, що кожний 
пророк мав Мелхіседекове священство. 

Патріарший розподіл 
Адам навчав Євангелії своїх синів і онуків, простежував, щоб 
вони одержували необхідні Євангельські обряди і керував 
Церквою згідно з патріаршим порядком. Патріарший порядок 
священства означає, що організація Церкви зосереджується в 
сім'ї і що священство передається від батька до сина. Серед 
великих патріархів, які жили під час цього розподілу, були Сиф, 
Єнос, Кенан, Магалал'їл, Яред та Єнох (див. УЗ 107:40-52). 
Покажіть з ілюстрації 2-а ( - 2-а) «Священство всіх поколінь» картинку 
Адамового розподілу і прочитайте УЗ 107:40-41. 

Перше велике відступництво 
У людей є свобода вибору. Маючи її, деякі діти Адама вибрали 
шлях порушення заповідей. Коли багато хто з них зробив цей 
вибір і відвернувся від істини, вони «з того часу стали хтивими, 
плотськими й диявольскими» (Мойсей 5:12-13). Коли настає 
такий відхід від істини, ми називаємо це відступництвом. 
Адам і ті, хто додержувалися заповідей, проповідували серед 
цих людей і намагалися привести їх до покаяння. Більшість 
людей не покаялася, за винятком тих, які об'єдналися навколо 
пророка Єноха і звалися Сіон. Писання розповідають нам, що 
«Єнох і всі люди його перебували з Богом . . . і було так, що не 
стало Сіону, бо прийняв Бог його до грудей своїх» (Мойсей 
7:69). 
Покажіть картинку розподілу Єноха на карті і прочитайте УЗ 107:48-53. 

Після того, як Єноха і його людей було взято від Землі, 
нечестивих людей стало дуже багато. Господь послав пророка 
Ноя попередити їх і закликати до покаяння. Ной сказав 
нечестивим, що їх буде стерто з лиця землі великим потопом, 
якщо вони не покаються. Однак тільки сім'я Ноя послухалася 
його і додержувалася заповідей. Стався, як попереджав Ной, 
потоп, і врятувалися лише Ной і його сім'я. 
Покажіть картинку розподілу Ноя на карті і прочитайте Мойсей 8:19-20. 

Священство після потопу 
Після потопу Ной дав священство своїм праведним синам і 
онукам. Один праведник, який жив після Ноя і мав священство, 

2-а (= 2-а) Священство усіх поколінь 
«Ті, хто одержує це священство, одержує мене, каже Господь» (УЗ 84:35) 
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звався Мелхіседек. Мелхіседек був настільки великим 
праведником, що його ім'ям було названо священство (див. УЗ 
107:2-4). Мелхіседек висвятив у священство Авраама, а Авра-
ам висвячував інших. Таким чином Мелхіседекове священство 
продовжувалося до часів Мойсея. 
Покажіть картинку розподілу Авраама на карті і прочитайте УЗ 84:14. 

Мелхіседекове священство було забрано в Ізраїля 
Як розповідають нам Писання, Авраам надав священство 
своєму синові Ісаакові, а Ісаак - своєму синові Якову, ім'я Яків 
було змінено на Ізраїль, і з тієї пори нащадків Якова звуть 
дітьми Ізраїлевими. 
В Мойсееві дні, після того, як він вивів дітей Ізраїлевих з 
Єгипту, Господь запропонував ізраїльтянам повноту Своєї 
Євангелії. Однак вони відмовилися, тому Господь забрав у них 
Мелхіседекове священство і вищі обряди Євангелії. їм було 
залишено лише нижчі обряди Євангелії (такі, як закон 
жертвування), і ці обряди виконувалися владою нижчого 
священства, названого за ім'ям Аарона - Мойсеевого брата. 
Господь також залишив їм головні морально-етичні принципи 
Євангелії. На додаток до цих духовних законів було дано також 
закони, що скеровували фізичне або матеріальне життя 
людей. Більшість цих законів вміщено у книгах Вихід, Левіт й 
Повторення Закону. Це не означає, що вони замінювали 
Євангелію, їх було надано лише як додаток до тієї частини 
Євангелії, що була залишена, і це було способом підготовки 
дітей Ізраїлевих до життя у повноті Євангельських принципів у 
подальші часи. 

Незважаючи на те, що Мелхіседекове священство було 
забрано у Ізраїльського народу, воно не було зовсім забране 
від землі. Від Мойсея до Ісуса Христа декілька пророків мали 
Мелхіседекове священство. Серед них були Ілля, Ісая, Єремія, 
Легій, Даниїл та Єзекиїл. 

Покажіть картинку розподілу Мойсея на карті і прочитайте УЗ 84:6,19-27. 

Священство часів Книги Мормона 
Коли Легій і його сім'я залишили Єрусалим і переселилися до 
Америки, вони мали священство. Таким чином, впродовж 
історії часів Книги Мормона праведні люди виконували обряди 
священства для народу. Двоє чоловіків говорять про 
священство в ті часи - це Цар Веніамін і Алма. 
Покажіть відповідну картинку і прочитайте Мосія 6:3 і Алма 13:1-2, 8-9. 
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Священство в дні Ісуса. 
Коли Ісус прийшов на землю, Він відновив Євангелію у її 
повноті. Він мав ключі, або повну владу священства, і 
висвячував апостолів (Матвій 10:1—4) і семидесятників (Лука 
10:1). Серед Своїх послідовників Він організував Церкву і, коли 
Він зрештою покинув землю, владу висвячувати інших у різні 
чини священства було надано апостолам (див. Дії 14:23). В 
такий спосіб священство передавалося і залишалося основою 
Церкви Ісуса Христа. 
Покажіть відповідну картинку і прочитайте Матвій 16:19, До євреїв 5:5-10 і З 
Нефій 11:19-22; 12:1. 

Велике відступництво 
Деякий час після вознесіння Ісуса на Небеса Церква про-
довжувала навчати істині, і тисячі людей з багатьох міст приєд-
налися до Церкви. Однак з часом історія знову повторилася. 
Деякі з тих, хто приєднався до Церкви, відмовлялися викону-
вати закони і обряди Євангелії і змінювали їх відповідно до 
свого розуміння. У той же час багатьох членів, включаючи 
апостолів та інших провідників священства, переслідували і 
вбивали. Коли цих людей було вбито, а інші відступилися від 
істини, Церква втратила владу священства. Настав час, коли 
священства в Церкві більше не було. 

Багато століть над землею панувала темрява. Утворені під час 
великого відступництва Церкви священства вже не мали. 
Через це вони не могли одержувати настанови від Бога і 
виконувати обряди спасіння. Як пророкував про них Ісая, вони 
«переступили закони, постанову порушили, зламали заповіт 
одвічний» (Ісая 24:5). 
Покажіть ілюстрацію 2-6 (= 2-Ь) «Чоловікам надається священство через 
рукопокладання тих, кому було надане повноваження від Бога». 

Відновлення священства 
Це велике відступництво продовжувалося на землі до того дня 
навесні 1820 року, коли один молодий чоловік молився Богові, 
щоб дізнатися, до якої церкви йому треба приєднатися. У 
відповідь на молитву до нього з'явилися Бог Батько і Його Син 
Ісус Христос. Ісус, сказавши йому не приєднуватися до жодної 
з церков, мовив: «Вони наближаються до мене вустами 
своїми, але серця їхні далеко відступили від мене, вони 
навчають ученням і заповідям людським, мають побожний 
вигляд, але заперечують саму силу Божу» (Joseph Smith-
History 2:19). 

1 3 





Урок 1 

Через Джозефа Сміта Господь повернув на землю Свою 
істинну Церкву і відновив всі необхідні закони і обряди Своєї 
Євангелії. Щоб здійснити це, Господь дав Джозефові Сміту 
священство, яке було в Адама та в інших праведників усіх 
часів. Це священство ми маємо і сьогодні, і Господь обіцяв, що 
в цьому розподілі - розподілі повноти часів - священство не 
буде більше забрано з землі. Воно перебуватиме тут і тоді, 
коли Христос повернеться на землю. 
Покажіть картинку розподілу повноти часів на карті і прочитайте УЗ 20:1; 13; 
27:8, 12-13 і 86:10. 

Закінчення 
Священство, яке ми маємо сьогодні, це те саме священство, 
що було надано Адамові і таке, яке мав Ісус. Так само, як Адам 
та інші пророки, ми є Божими представниками на землі. Через 
те, що ми представники Божі на землі, ми маємо силу 
допомагати собі, нашим сім'ям і Церкві повернутися до Бога. 
Маючи дозвіл єпископа або президента приходу, ми можемо 
христити своїх дітей, надавати їм Дар Святого Духа і 
висвячувати своїх синів у священство. В такий спосіб, а також 
багатьма іншими шляхами священство може приносити 
щастя в наше життя і життя інших людей. 

Завдання 
1. Обговоріть тему священства з своєю сім'єю. В різний спосіб 
допомагайте своїм синам ставати гідними одержати священ-
ство. 
2. В належний час (якщо ви маєте повноваження це робити) 
охристіть і конфірмуйте своїх дітей і висвятіть синів у священ-
ство. 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Вивчіть розділ 20 «Організація священства» в підручнику Основи Євангелії 
(скорочене видання). 
2. Нагадайте кожному володареві священства, щоб він мав свої Писання на 
заняттях для священства. 
3. Призначте членів класу читати Писання і історії, вміщені в цьому уроці. 

2-6 (= 2-Ь) Чоловікам надається священство через рукопокладання тих, 
кому було надане повноваження від Бога. 
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Відновлення 
священства 

Урок З 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти, що Боже священ-
ство, забране від землі після часів Христа, було відновлено. 

Вступ 
Як володарі священства, ми маємо такі самі повноваження, які 
Бог надавав своїм слугам у минулому. 
Покажіть картинку 3-а (= 3-а) «Христос висвятив дванадцятьох апостолів і 
надав їм ключі священства». 

Ось деякі обряди, які ми можемо виконувати, маючи 
священство: 
• Христити, як Іоанн Христитель і нефійці (див. Матвій 3:15-17 

та 3 Нефій 11:19-26); 
• Благословляти причастя, як Ісус (див. Від Луки 22:19-20); 
• Дарувати Святого Духа, як Павло і нефійці (див. Дії 19:5-6 та 

З Нефій 18:37); 
• Зціляти хворих, як Петро (див. Дії 3:1-8); 
Ці обряди священства виконувалися в минулому багатьма 
носіями священства, які мали велику віру. 
Чому ми спроможні виконувати ці обов'язки священства сьогодні? 

Ми можемо виконувати роботу священства сьогодні, бо 
священство Боже нині перебуває на землі. Бог визнає роботу, 
виконану владою священства, бо гідним чоловікам Його 
Церкви надане таке саме священство, яке було у Його слуг в 
давнину. 

Велике відступництво і відновлення 
Як про це йшлося в тексті 2-го уроку, після часів Христа 
сталося велике відступництво. Це означає, що через людське 
нечестя священство і більшість істинних учень Ісуса Христа 
зазнали змін або їх було втрачено. Багато великих пророків 
передрікали, що прийде час, коли люди відступлять від істини. 
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3-а (= 3-а) Христос висвятив дванадцятьох 
апостолів і надав їм ключі священства. 





Одним з них був Ісая. Він сказав про відступництво, що люди 
«... переступили закони, постанову порушили, зламали . . . 
заповіт відвічний» (Ісая 24:5). Пророцтво Ісаї здійснилося. 
Через відступництво після часів Христа істинну організацію 
священства було забрано з землі. Люди, про яких йдеться в 
Книзі Мормона, деякий час єдині на землі насолоджувалися 
благословеннями священства, але врешті навіть вони 
відступили від істини. Через це відступництво люди землі не 
могли більше почути істинну Євангелію і одержати спасительні 
обряди священства. 
Але Небесний Батько хоче, щоб всі його діти повернулися до 
Нього. Тому було необхідно відновити священство і його 
обряди та інші істини, необхідні для повернення до Нього. 
Багато пророків передбачали цей час. Ісая, наприклад, проро-
кував час, коли Господь «предивне вчинить з цим народом, 
вчинить чудо й диво» (Ісая 29:13-14). Також Петро передрікав 
часи, коли відбудеться «відновлення всього» (Дії 3:19-21). 
Відновлення означає повернення чогось забраного або загуб-
леного. Священство і Євангелію треба було відновити, інакше 
б все людство мусило загинути. Це відновлення почалося 1820 
року, коли Бог Батько і Господь Ісус Христос явилися 
Джозефові Сміту. 

Джозеф Сміт і відновлення священства 
Джозеф Сміт був одним з «великих і благородних» духовних 
синів нашого Небесного Батька. Як і Авраам, він був обраний 
ще до земного народження для надзвичайно важливої місії 
(див. Авраам 3:22-23). Саме тому про місію Джозефа Сміта 
знало багато давніх пророків. Син Якова Йосип, що жив у 
Єгипті, і Легій - пророк Книги Мормона, знали про Джозефа 
Сміта і його місію. Легій розповідав своєму синові Йосипу про 
пророцтво Йосипа1 в Єгипті щодо сучасного нам пророка, 
якого також звуть Йосип2. 
Прочитайте 2 Нефій 3:6-15. 

Джозеф Сміт почав пошуки істини, ще будучи зовсім молодим. 
Коли йому виповнилося лише чотирнадцять, він пішов до лісу 
і попросив Бога сказати йому, до якої церкви приєднатися. В 
результаті цього Бог і Ісус Христос явилися до нього в своєму 
істинному вигляді, як істоти з плоті й кісток. Через три роки, у 
1823 році, ангел Мороній явився Джозефові Сміту і сказав йому 

'Син Якововий (Ізраїлевий) 
2В англійській транскрипції Джозеф 
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про Книгу Мормона. Невдовзі Мороній дав Джозефові Сміту 
цей священний літопис давніх мешканців Америки. З допо-
могою Божою Джозеф зміг перекласти літопис. Книга Мор-
мона й одкровення, надані Джозефові Сміту, відновили багато 
істин, втрачених у часи відступництва. 
Але тільки відновлення істини про Бога і Його вчення ще не 
досить. Джозеф Сміт народився, коли на землі не було 
священства. Існувала необхідність відновлення і надання 
священства через тих, хто має ключі, або повноваження 
висвячувати, бо без священства Джозеф не зміг би виконати 
свою місію. У 1838 році Джозеф Сміт описав, як він і Олівер 
Каудері одержали Ааронове священство. 
Покажіть картинку 3-6 (= 3-Ь) «Іоанн Христитель покладає Ааронове 
священство на Джозефа Сміта і Олівера Каудері». 

«Ми ... продовжували працювати над перекладом, коли наступ-
ного місяця (травень 1829 року) пішли одного разу до лісу 
помолитися і звернутися до Бога із запитанням про хрищення 
для відпущення гріхів, посилання на яке ми знайшли у 
перекладі листів. В той час, коли ми . . . молилися і зверталися 
до Господа, з неба зійшов посланець у сяйві світла і, поклавши 
свої руки на нас, дарував нам священство Ааронове. 

. . . Ангел, який відвідав нас тоді і висвятив у священство, 
сказав, що ім'я його Іоанн, що він є той, кого називають у 
Новому Завіті Іоанном Христителем і що він діє під керів-
ництвом Петра, Якова та Іоанна, які мають ключі священства 
Мелхіседекового, яке буде надано нам пізніше. . . . Це сталося 
15 травня 1829 року, коли нас через рукопокладання цього 
посланця було висвячено в священство і охрищено» (Joseph 
Smith-History 2:68-72. Див. також УЗ 13). 
Згодом того самого 1829 року Джозефу Сміту і Оліверу Каудері 
було надано священство Мелхіседекове. До них з'явилися 
давні Ісусові апостоли Петро, Яків та Іоанн, поклали руки на 
їхні голови і висвятили їх (див. УЗ 27:12). Отже, Джозеф Сміт 
одержав обидва - Ааронове і Мелхіседекове - священства. 
Владу священства було відновлено: ті, хто володів нею в 
давнину, повернули на землю Божу владу. 

Ааронове священство 
Ааронове священство є частиною Мелхіседекового і діє під 
його керівництвом. Покладаючи Ааронове священство на 
Джозефа Сміта і Олівера Каудері, Іоанн Христитель повідомив, 
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що йому сказали висвятити їх у це священство Петро, Яків та 
Іоанн, які мали ключі Мелхіседекового священства. 
Ааронове священство названо за ім'ям Аарона, брата Мойсе-
евого. Аарон діяв під керівництвом Мойсея, виконуючи Божу 
роботу. Тобто, володарі Ааронового священства мають меншу 
владу, ніж ті, хто має Мелхіседекове священство. Тому Ааро-
нове священство подекуди називають меншим священством, 
«бо воно є додатком до більшого, або Мелхіседекового священ-
ства» (УЗ 107:14). Це не означає, що воно є маленьким або 
незначним. Через Ааронове священство чоловіки - молоді й 
старі - виконують велику роботу. 

Повноваженнями і обов'язками Ааронового священства є: 
• Володіти ключами служіння ангелів. Це означає, що ми 

маємо право одержувати допомогу від ангелів для 
виконання Божої роботи. 

• Дарувати Ааронове священство іншим. 
• Проповідувати покаяння і хрищення. 
• Виконувати священний обряд причастя. 
• Навчати Євангелії та посилювати свідчення членів Церкви. 
• Збирати пожертвування для Церкви. 
• Допомагати будувати храми, церкви й інші будівлі. 
• Доглядати за бідними, вдовицями й сиротами. 
• Брати участь у господарських справах Церкви (таких, як 

прибирання церкви) під проводом єпископа і президента 
кворуму. 

Обов'язки дияконів, учителів і священиків у Аароновому 
священстві розрізняються. Ці обов'язки визначено в УЗ 
20:46-59. 
Прочитайте УЗ 20:46-59. 

Отже, Ааронове священство є підготовчим. Воно готує шлях 
для тих, хто здійснює благословення Мелхіседекового священ-
ства, і це дає володарям Ааронового священства досвід, 
необхідний для здобуття Мелхіседекового священства. 
Які обов'язки і повноваження Ааронового священства? 

3-6 (= 3-Ь) Іоанн Христитель покладає Ааронове священство 
на Джозефа Сміта і Олівера Каудері. 
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Мелхіседекове священство 
Мелхіседекове священство названо за ім'ям Мелхіседека, 
сучасника старозавітного пророка Авраама. До нього воно 
звалося Святим Священством за чином Сина Божого. Але, 
щоб уникнути надто частого повторення ім'я Божого, давня 
Церква одержала вказівку називати священство за ім'ям 
Мелхіседека, «бо Мелхіседек був великим первосвящеником» 
(УЗ 107:1-6). 

Учення і Завіти відкривають, що володарі Мелхіседекового 
священства мають право президентства над всіма чинами 
Церкви. Це означає, що усі чини священства Церкви є 
частиною Мелхіседекового священства. Не існує більшої 
влади або священства. До того ж це священство має владу 
виконувати всі духовні обряди, необхідні нам для повернення 
до Небесного Батька (див. УЗ 107:8-19). 
Повноваженнями і обов'язками Мелхіседекового священства є: 
• Надавати Дар Святого Духа. 
• Висвячувати гідних чоловіків у Мелхіседекове священство. 
• Виконувати целестіальні шлюби. 
• Виконувати храмову роботу для живих і мертвих. 
• Благословляти хворих. 
• Дбати про духовний стан і матеріальний добробут усіх 

людей. 
• Одержувати знання Боже для Церкви. 
Чини старійшини, семидесятника, первосвященика, патріарха 
й апостола розрізняються тільки обсягом їхніх особливих 
обов'язків. Володарі Мелхіседекового священства можуть 
виконувати всі обов'язки володарів Ааронового, бо обов'язки 
Ааронового священства є частиною обов'язків Мелхіседе-
кового. Через Мелхіседекове священство ми готуємо себе й 
інших людей до того, щоб одного дня увійти до Царства 
Небесного. 
Призначте заздалегідь когось з володарів священства прочитати або 
розповісти про випадок у Діях 19:1-6, коли Павло вдруге охристив деяких 
послідовників. Чому цим людям було необхідно вдруге охриститися? 

Закінчення 
Якби на землі не було священства, ми б не могли виконувати 
Божу роботу і істинна Церква не змогла б існувати. Через це 
ніхто не мав би вічного життя. Його успадковують лише ті, хто 
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дотримується принципів Євангелії і одержує її обряди, а 
обряди Євангелії неможливо виконувати без священства. 
Через те, що священство - це не людська, а Божа влада, 
людина не може надати священство сама собі. Не може вона 
також надати його іншим, якщо не одержала його через 
належні повноваження (див. УЗ 42:11). Саме тому священство 
було відновлено і надано Джозефові Сміту небесними послан-
цями. Сьогодні священство перебуває в істинній Церкві Ісуса 
Христа, відновленій для того, щоб виконувати Господню 
роботу заради блага всього людства (див. УЗ 84:17). 

Кожний член Церкви чоловічої статі, який одержав священство 
Боже, має велику відповідальність допомагати собі, своїй сім'ї 
і всім людям навколо себе насолоджуватися благословеннями 
вічного життя. 

Завдання 
1. Вивчіть можливості і обов'язки вашого чину священства. Це 
можна зробити, читаючи Писання, молячись і постячись, 
вивчаючи цей підручник для священства і одержуючи 
настанови від провідників. 
2. Виконуйте обов'язки у священстві якнайкраще і завжди 
шукайте шляхів удосконалення. 
3. Підтримуйте тих, хто має повноваження керувати вами, 
будьте обачливими і не беріть на себе повноваження і владу, 
яких не одержували. 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте УЗ 13; 20; 84; 107; 121 і 124, щоб зрозуміти, що таке священство. 
2. Вивчіть розділ 20 «Організація священства» і розділ 19 «Церква ісуса Христа 
сьогодні» у підручнику Основи Євангелії (скорочене видання). 
3. Призначте членів класу читати Писання і історії, вміщені в цьому уроці. 
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Кворум 
Священства 

Урок 4 

Мета цього уроку - домогтися розуміння, яким чином кворуми 
священства можуть допомогти окремим особам, сім'ям і 
Церкві. 

Вступ 
Як володарям священства нам надано свободу і відпові-
дальність багато в чому діяти самостійно, без окремих 
настанов від провідників Церкви (див. УЗ 58:26-29). Ми 
можемо виконувати свою роботу; ми можемо піклуватися про 
членів сім'ї; ми можемо бути послушними і робити багато 
доброго для себе, для сім'ї і для інших людей. Однак необхідно 
усвідомлювати, що часом ми самі потребуємо допомоги. Ми 
можемо опинитися у безпорадному становищі, занедужати, не 
маючи сили піти за допомогою, нам буде краяти серце 
неслухняність дітей або ми впадемо у відчай через те, що всі, 
здається, байдужі до нас. 

Якось один селянин збирався знести сіно до стодоли, коли 
побачив, що наближається злива. Якби він не зібрав сіно до 
початку зливи, воно б зіпсувалося, і через те йому знадо-
билася негайна допомога. Він звернувся до сусідів, і вони 
зібрали сіно до зливи. І ця допомога врятувала йому врожай. 
Так само, якщо виникають особисті або сімейні проблеми, які 
ми не можемо вирішити самі, не слід боятися звернутися за 
допомогою. 
Хто може допомогти нам? Куди звертатися за допомогою? 

Мета кворумів священства 
Небесний Батько встановив кворуми священства, щоб 
допомогти його носіям звеличувати священство і працювати 
разом, щоб служити людям, розбудовуючи Церкву. Вони також 
призначені допомагати членам кворуму в служінні один 
одному в скрутних обставинах. 
Кворум священства - це група, утворена з чоловіків, які мають 
однаковий чин священства. У деяких складових одиницях 
Церкви, де священство мають мало чоловіків, усі вони 

2 4 



Урок 1 

утворюють окрему групу, незалежно від того, який чин має 
кожний з них. 
В тих об'єднаннях Церкви, де священство мають багато чоло-
віків, утворюються окремі кворуми первосвящеників, старій-
шин, учителів, священиків і дияконів. На чолі кожного кворуму, 
за винятком кворуму священиків, стоїть президент і два 
радники. Кворум священиків у приході очолює єпископ, який 
має двох помічників. 
Щоб допомогти членам кворуму зрозуміти обов'язок допо-
магати один одному і навчати один одного іншим обов'язкам, 
кожної неділі проводяться збори кворуму. На цих зборах 
розглядають справи кворуму, тут надаються покликання в 
священстві, навчають Євангелії, зміцнюють свідчення і відбу-
вається зростання духовності кожного члена. 

Писання вчать нас, як виконувати обов'язки і нести 
відповідальність у священстві. 
Прочитайте УЗ 107:99-100. 

Президентство кворуму або провідництво групи зобов'язані 
навчати нас обов'язкам у священстві і надавати можливість 
навчатися в процесі виконання цих обов'язків. Коли ми за-
своїмо обов'язки, нашим зобов'язанням буде сумлінна праця 
у межах відповідного чина священства. Звеличуючи свої 
покликання у священстві, служачи іншим і одержуючи 
завдання від президентств кворумів, ми зростаємо у розумінні 
вчення і здатності служити. 
Запросіть кількох членів до обговорення деяких обов'язків священства, які 
вони засвоїли і виконували. 

Як діють кворуми священства 
Кворуми священства сприймають і застосовують усі прин-
ципи Євангелії, які Господь відкрив нам через пророків. 
Найголовніші з них - це праведність, єдність, допомога і 
дружба. 

ПРАВЕДНІСТЬ 
Господь сказав, що «права священства нерозривно пов'язані з 
силами небесними, а сили небесні можуть контролюватися і 
надаватися не інакше, як на основі праведності» (УЗ 121:36). 
Сила кворуму священства залежить від сили його членів. Чим 
більшої праведності ми набуваємо, тим більшу силу і більший 
провід одержуємо від Господа. 
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ЄДНІСТЬ 
«Кворум має бути настільки згуртованим, щоб його члени 
могли допомагати один одному не тільки духовно, але й 
фінансово або в якийсь інший спосіб. Якщо ми зможемо у 
кворумі отримати дух єдності, то почнемо розуміти повне 
значення організації священства в Церкві» (David О. McKay, 
"The Fundamental Basis for Home Teaching" Improvement Era, July 
1963, p. 615). 

ДОПОМОГА 
«Всім кворумам священства Господь заповів вишикувати свої 
сили і в дусі й силі священства слідкувати за тим, щоб кожен 
страждаючий одержував допомогу від свого кворуму і ставав 
самостійним» (Harold В. Lee "The Place of the Priesthood Quorum 
in the Church Security Program" Improvement Era, Oct. 1937, 
p. 634). 

ДРУЖБА 
В часи, коли Церкву щойно заснували, чоловіки були цілковито 
віддані й вірні своїм кворумам. . . . Ми ніколи повною мірою не 
пізнаємо силу і красу дружби, створеної у тих кворумах 
священства. Коли відкривалися місії, чоловіки піклувалися про 
сім'ї один одного. Злидні і смуток були спільними, і створю-
валася єдність. . . . Чоловіки жертвували самим життям заради 
один одного. . . . 
«Це правда, що нам не загрожують ті фізичні небезпеки, що 
існували колись, але ми оточені незліченними іншими 
небезпеками, які, як мені здається, часом гірші за своїми 
наслідками від тих, що поставали перед нашими предками. Чи 
не потребуємо ми друзів у цих ситуаціях? Певно, що 
потребуємо!» (Stephen L. Richards, "The Priesthood Quorum; A 
Three-fold Definition" Improvement Era, May 1939, p. 294). 
Для нас джерелом утіхи має стати знання про те, що коли ми 
потребуємо посилення у Євангелії, все вірне братство нашого 
кворуму об'єднається, щоби застерегти нас, посилити духов-
но і допомогти повернутися до активності. Старійшина Бойд К. 
Пекер говорив: «Чоловік, який стає неактивним, не втрачає 
свого членства у кворумі. Він може втратити інтерес до 
кворуму, але кворум ніколи не повинен втрачати інтересу до 
нього. Кворум завжди несе постійну відповідальність за 
кожного свого члена. Ігнорувати неактивного члена, втратити 
інтерес до нього і припинити спілкування з ним означає 
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знищити його права як носія священства» [A Royal Priesthood 
[Melchizedek Priesthood study guide, 1975], p. 134). 

Церква заінтересована у «кожному члені, щоб усі разом 
одержували напучення, щоби система могла зберігати 
досконалість» (УЗ 84:110). На сьогодні організація Церкви є 
найдосконалішою на землі, а кворуми священства є суттєвою 
частиною цієї організації. Якщо кворум священства дотриму-
ється своїх обов'язків, кожному членові кворуму має бути 
приділено увагу. Старійшина Пекер сказав: «Фактично немож-
ливо, щоби чоловік (або хлопець) провалився на будь-якому 
ступені життєвої відповідальності, якщо його кворум священ-
ства діє належно і його підтримують брати по кворуму» 
{A Royal Priesthood [Melchizedek Priesthood study guide, 1975], 
p. 134). 

Кворум працює належним чином тоді, коли кожний член 
кворуму виконує свою частину роботи. Наприклад, служачи 
домашніми вчителями, носії священства здійснюють зв'язок 
між президентом кворуму і кожною сім'єю в кворумі. Коли 
проблеми визначено і домашні вчителі повідомили про це, 
кворум може вжити відповідних заходів. Маючи цю інфор-
мацію, кворум, скерований президентством кворуму, може в 
разі потреби допомогти членам кворуму. 
Після сім'ї кворум є найпершим джерелом допомоги. Тому 
члени кворуму повинні відгукуватися на заклик допомогти 
братам. 
Які існують шляхи взаємодопомоги у кворумі? 

Виконання нашої частини роботи у кворумі священства 
Запросіть членів прочитати і відмітити у своїх примірниках УЗ 108:7. Що в 
Писаннях сказано про допомогу у зміцненні один одного? 

Перечисліть на дошці способи взаємодопомоги, що згадуються у Писанні. 

Поміж іншим, Господь зазначає, що володар священства може 
зміцнювати своїх братів через те, з чим він звертається до них 
і чому навчає. Президент Дж. Рубен Кларк молодший сказав, 
що кворум не сильніший тієї любові, яку виявляють члени 
кворуму один до одного. 
«Допомога кворуму може виявитися у формі підтримки одного 
з нужденних братів у його невідкладних потребах і проблемах 
- допомогти звести дім, започаткувати невеликий бізнес, або, 
якщо він майстровий, подарувати йому набір інструментів, 
або, якщо він фермер - насіння, допомогти йому у посівній або 
в збиранні врожаю, або вирішити термінову проблему з 
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кредитами, або допомогти йому одягом, притулком, їжею, 
медичною допомогою, або у навчанні його дітей, або надати 
допомогу у будь-який інший спосіб» (Church Welfare Plan: 
A Discussion by President J. Reuben Clark Before the First Citizens' 
Conference on Government Management at Estes Park, Colorado, 
June 20, 1939, p. 20). 
Чому уподібниться кворум, якщо ми по-справжньому любитимемо один 
одного? 

Мета кворуму священства - допомогти кожному носієві 
священства навчитися використовувати священство і вчасно 
допомагати товаришам по кворуму тоді, коли вони цього 
потребують. Цієї мети можна досягти, якщо кожен член 
кворуму бажає допомогти і якщо певні потреби членів кворуму 
визначено. Саме тому ми повинні інформувати провідників 
про потреби, які бачимо, і мати бажання звертатися за 
допомогою, коли самі її потребуємо. Члени кворуму не в змозі 
допомагати один одному, доки не взнають потреб один 
одного. Звичайно, кожний повинен намагатися вирішити 
проблеми самотужки, але настає час, коли ми потребуємо 
допомоги кворуму. Нам не треба соромитися просити 
допомоги, бо це надає іншим можливість служіння. 
Ось історія про те, як кворум допоміг одному з своїх членів: 
«Восени 1918 року, того чи не найбільш критичного року 
першої світової війни, коли понад 14 мільйонів чоловік померло 
від того жахливого бича - 'чорної чуми', або іспанського грипу, 
. . . зима прийшла рано . . . і заморозила в землі більшу частину 
врожаю цукрового буряка. Мій батько і брат Френсис робили 
відчайдушні спроби збирати щоденно один віз буряків, які 
треба було витягнути з землі, зрізати бадилля і, перекидавши 
по одному у величезний червоний буряковий віз, перевезти на 
цукровий завод. Це була повільна і нудна праця, ускладнена 
морозом і відсутністю помічників, бо я і мій брат Флойд були в 
армії. . . . 

У той час, коли вони таким чином були зайняті збиранням 
врожаю - єдиного джерела сімейного заробітку, якось під час 
вечері зателефонував старший брат Джордж Алберт, . . . і ми 
почули трагічну звістку, що Кеннет, дев'ятирічний син нашого 
брата Чарльза, захворів на страшну 'іспанку' і вже через кілька 
годин жахливої хвороби помер на руках у свого батька; він 
запитав, чи не зміг би наш тато приїхати в Огден, забрати тіло 
хлопчика додому і поховати його на сімейній ділянці на 
Легієвому кладовищі. 
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Мій батько попрямував до Файв Пойнтс, що в Огдені, щоб 
забрати додому свого маленького онука для поховання. 
Приїхавши, він побачив «Чарла» розпростертим над холодним 
тілом свого дорогого сина, . . . просто палаючим у лихоманці. 
«Забери мого хлопчика додому, - тихо вимовив знесилений 
молодий батько, - поховай його на сімейній ділянці і 
повертайся за мною». 

Батько привіз Кеннета додому, зробив труну у своїй теслярні, 
а мати і сестри - оббивку і подушку, після чого тато разом з 
Францем і двома люб'язними сусідами пішли копати могилу. 
Вмирало так багато людей, що сім'ї мусили самі викопувати 
могили. Коротка похоронна церемонія - ось усе, що ми змогли 
собі дозволити. 
Люди ще тільки повернулися з цвинтаря, коли знову 
задзвонив телефон, і це був Джордж Алберт (Берт) з черговим 
жахливим повідомленням. Помер Чарл, а дві його чудові 
маленькі дочки - семирічна Веста і п'ятирічна Елейн - були у 
критичному стані, і дві крихітки також були інфіковані -
чотирьохрічний Релдон і трьохрічна Полін. 

Наші дорогі кузини . . . спромоглися дістати труну для Чарла і 
відправити його тіло додому залізницею в товарному вагоні. 
Батько і молодий Франц доставили тіло з вокзалу. . . . 

Наступного дня мого стійкого, незламного старого тата 
покликали на ще одну таку саму скорботну місію - цього разу 
доставити додому Весту, смішливу чорняву дівчинку з 
великими блакитними очима. 
Коли він приїхав, то застав Джульєтту - майже божевільну від 
страждань матір - на колінах біля ліжка дорогої маленької 
Елейн - ангелятка з блакитними очима і золотими кучерями. 
Джульєтта стомлено схлипувала і молилася. . . . 
Батько ще не доїхав додому з тілом Вести, як знову прийшла 
сумна звістка. Елейн відправилася услід за своїм батьком, 
братом Кеннетом і сестрою Вестою. І батькові знову довелося 
вирушити у скорботні мандри, щоб привезти додому і 
поховати четвертого протягом тижня члена сім'ї. 

Ввечері того дня, коли поховали Елейн, телефон більше не 
дзвонив, і наступного ранку також не було більше сумних 
повідомлень. . . . 
Після сніданку тато сказав Францеві: «Ну, сину, поїхали на 
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поле і спробуємо набрати ще віз буряків, доки вони остаточно 
не вмерзли в землю. Збирайся, поїдемо». 
Френсіс правив чотирикінною повозкою, а батько сидів на ній. 
Коли вони їхали Саратозьким шляхом, повз них у напрямку 
фабрики проїжджали вози, наповнені буряками; ними пра-
вили сусіди-фермери. Проїжджаючи, кожний візник привітно 
підіймав руку: «Привіт, дядьку Джордже!», «Щиро співчуваємо, 
Джордже!», «Кріпися, Джордже!», «У тебе багато друзів, 
Джордже!» 
Останньою повозкою правив Джаспер Ролф. Він привітно 
помахав рукою і вигукнув: «Це вже останній, дядьку Джордже!» 
Тато обернувся до Френсіса і сказав: «От якби все так було у 
нас.» 
Під'їхавши до воріт, Френсіс зіскочив з великого червоного 
бурякового воза і відчинив ворота, крізь які ми проїжджали на 
поле. Він протягнув, а потім зупинив повозку і декілька секунд 
оглядав поле на усі боки - і диво! - на всьому полі не 
залишилося жодного буряка. Тепер він зрозумів, що мав на 
увазі Джаспер Ролф, коли вигукнув: «Це вже останній, дядьку 
Джордже!» 
Тато зліз з воза, набрав повну жменю родючої бурої землі, яку 
він так любив, стиснув у лівій руці, на якій бракувало великого 
пальця, бурякове бадилля і роздивлявся хвилину ці символи 
своєї праці, немовби не вірячи власним очам. 
Після цього батько сів просто на кагат буряків - цей чоловік, 
який привіз для похорону чотирьох своїх улюблених діточок 
упродовж всього шести днів; робив труни, копав могили і 
навіть допомагав одягати небіжчиків - цей дивовижний 
чоловік, який ніколи не втрачав мужності, не здригався від 
болю і не похитнувся під час цього болісного випробування -
сів на кагат буряків і заплакав, як маленьке дитятко. 

Згодом він підвівся, витер очі великою червоною хусткою, 
подивився на небо і сказав: «Дякую, Отче, за старійшин 
нашого приходу» (Les Goates, as quoted by Vaughn J. 
Featherstone "Now Abideth Faith, Hope and Charity" Ensign, July 
1973, pp 36-37). 

Закінчення 
Всі кворуми в Церкві утворено, щоб здійснювати цілі Господні. 
Як носії священства, ми повинні виконувати надані нам 
обов'язки, за які несемо відповідальність. 

ЗО 



Урок 1 

Президент Джозеф Філдінг Сміт писав: «Ще ніколи за всю 
історію Церкви відповідальність, що дана священству, не 
потребувала здійснення такою мірою, як сьогодні. Ніколи ще 
не мали ми більшого обов'язку служити Господові, і додержу-
ватися Його заповідей, і звеличувати надані нам покликання» 
(Doctrines of Salvation, 3:117). 

Завдання 
1. Виконайте надане вам завдання. 
2. Дізнайтеся про потреби інших членів воруму. 
3. Звертайтеся в разі потреби за допомогою до кворуму. 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте УЗ 107:21-26, 58-66, 85-100. 
2. Підготуйте крейду і дошку. Вони вам знадобляться для більшості уроків, тож 
потурбуйтеся, щоб вони були кожного тижня. 
3. Призначте членів класу читати Писання і історії, вміщені в цьому уроці. 
4. Відкрийте збори гімном «The World Has Need of Willing Men» Hymns, # 252. 
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Обов'язки 
диякона 

Урок 5 

Мета цього уроку - домогтися розуміння обов'язків диякона. 

Вступ 
Головний єпископ Церкви дав таку пораду дияконам Церкви: 
«Всі люди - діти Божі, але ви маєте дещо більше. Вам надано 
повноваження діяти від Його імені. Це встановлює дистанцію 
між вами і світом. Це не робить автоматично вас кращими за 
інших, проте зобов'язує жити достойніше за інших. 
Ви знаєте, що ви дитя Боже і володієте священством, тому від 
вас очікується більше, ніж від того, хто не має цього великого 
благословення» (Victor L. Brown, "The Aaronic Priesthood -
A Sure Foundation", Ensign, July 1972, p. 90). 

Обов'язки диякона 
Як диякони, ми маємо Господнє доручення (див. УЗ 64:29). 
Господня праця - наша праця. Коли ми шануємо священство, 
виконуючи свої обов'язки, ми шануємо Спасителя. Отже, один 
з найкращих способів виявити любов до Спасителя - це 
виконувати дияконські обов'язки. Це такі обов'язки: доглядати 
за Церквою і розносити причастя. 
Напишіть на дошці або на аркуші паперу «Доглядати за Церквою» і «Розносити 
причастя». 

Доглядати за Церквою означає, окрім іншого, допомагати 
членам у їхніх матеріальних потребах. Мати що їсти, де спати 
і що вдягнути - ось що становить матеріальні потреби. 
Диякони допомагають єпископові дбати про матеріальні 
потреби членів Церкви, збираючи пожертвування від посту, 
працюючи у гуманітарних програмах і служачи нужденним: 
Ось історія про збирання пожертвувань від посту, яка показує, 
як один молодий диякон пізнав важливість цього обов'язку. Це 
сталося багато років тому, коли члени Церкви надавали 
продукти харчування, одяг і паливо як пожертвування від посту 
для розподілу серед нужденних. 
«Як диякон, я був призначений збирати «піст» у нашому 
кварталі. Бородатий немолодий джентльмен, брат Пітер Рейд, 
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був доглядачем, і то був його обов'язок - доглядати за 
збиранням і розподілом серед нужденних пожертвувань від 
посту. . . . 
Я мав відвідати кожну домівку у нашому кварталі . . . і надати 
людям нагоду пожертвувати щось на допомогу бідним. Одна 
сім'я приготувала велику брилу вугілля, інша - трохи дров, ще 
одна - ківш борошна, банку варення, чашку цукру, шмат 
бекону та інше. . . . 

Однієї суботи мала грати наша футбольна команда, і я палко 
бажав взяти участь у грі. Я знав, що повинен був збирати «піст» 
і було б неправильно знехтувати цим, але над усе на світі я 
прагнув взяти участь у тій грі. Я вибрав розвагу замість 
обов'язку і грав у футбол. . . . 

Наступного дня, рано-вранці, брат Рейд постукав у наші двері 
з чорного ходу і запитав про мене. Моя совість була нечистою 
- я хотів втекти і сховатися - але, понурившись, став перед 
ним. Він лиш тільки сказав: «Уїлард, чи ти маєш час трохи 
прогулятися зі мною?» 
То був холодний осінній день. 

Я пішов з ним, спочатку до невеликого будинку на подвір'ї на 
розі Першої Північної і Третьої Західної вулиць. Він тихенько 
постукав в одні з дверей, і нам відчинила бідна невелика 
худорлява жінка. 
Вона сказала: «Брате Рейде, ми вчора не одержали їжі, І в 
нашому домі немає нічого їстівного». 
Брат Рейд сказав: «Прошу пробачення, сестро, але я певен, що 
ми дістанемо щось на кінець дня для вас». 
Ми підійшли ще до одних дверей у верхній частині двору. 
Постукавши, ми почули запрошення увійти. 
Увійшовши, ми побачили літнього чоловіка і його дружину, які 
лежали в ліжку. Він сказав: «Брате Рейде, ми не маємо вугілля 
і змушені залишатися у ліжку, щоб не мерзнути». 
В іншій частині двору нас покликала молода матір з 
маленькими дітьми, які горнулися до неї. Немовлятко плакало, 
а обличчя інших дітей були заплакані. 
Цього було достатньо! . . . 

Я ледь не плакав, усвідомивши весь жах знехтування 
обов'язками. . . . Ті люди одержали їжу і вугілля ще до обіду - а 
я засвоїв найцінніший урок» (Program Outline for Teaching 
Observance of the Law of the Fast, 1965, pp. 19-20). 
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Збирання пожертвувань від посту, однак, є тільки одним з 
способів догляду за Церквою. Ще, наприклад, можна допо-
могти вдові посадити город, поливати й полоти його. Ми 
можемо допомогти їй зібрати врожай. Так ми допоможемо їй 
вирішити матеріальні проблеми. 
Покажіть картинки 5-а (= 5-а) «Один з обов'язків дияконів - збирання 
пожертвувань від посту» і 5-6 (= 5-Ь) «Праця у кворумі в проектах благополуччя 
- один із способів догляду за Церквою». 

Догляд за Церквою також включає допомогу її членам у 
додержанні заповідей. 
Як ми можемо допомагати членам додержуватися заповідей? (Ми можемо 
робити це, навчаючи їх Євангелії словом і ділом). 

Запропонуйте членам класу прочитати УЗ 20:58-59. Які є способи 
попередження, навчання і запрошення всіх прийти до Христа? 

Попереджуючи, запрошуючи і навчаючи, ми задовольняємо 
духовні потреби членів Церкви. Одним з способів здійснення 
цього є промови в Церкві. Коли ми з молитвою готуємо наші 
промови, Святий Дух засвідчує істинність наших слів членам 
Церкви. Інші способи виконання обов'язків - це попередження 
членів про збори і домашнє вчителювання, коли нас покликано 
для цього. 
Одним з найбільш священних способів допомоги членам у 
задоволенні духовних потреб є розношення причастя. Роблячи 
це, ми повинні відчувати Дух Господній і важливість обряду. Ми 
даємо причастя святим в ім'я Господнє, тому ми повинні бути 
Його гідними представниками. Потрібно діяти і бути одяг-
неним так, як Він хоче. 
Один Генеральний Авторитет згадує своє дияконське слу-
жіння такими словами: «Я пам'ятаю, що вважав за честь брати 
участь у такій священній службі, як причастя. Я дуже добре 
пам'ятаю, як батьки вчили мене, що мої руки і серце повинні 
бути вимитими і чистими, щоб бути достойним участі у цьому 
обряді» (Victor L. Brown, "The Aaronic Priesthood - A Sure 
Foundation", Ensign, July 1972, pp. 89-90) . 
Розносячи причастя належним чином, ми виконуємо ще один 
обов'язок диякона. Той обов'язок є посилення, або зміцнення 

5-а (= 5-а) Один з обов'язків дияконів - збирання пожертвувань від посту 
5-6 (= 5-Ь) Праця у кворумі в проектах благополуччя -

один із способів догляду за Церквою 
5-в ( - 5-е) Розносити причастя - священний обов'язок 
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один одного (див. УЗ 107:85). Дивлячись на те, як ми 
присвячуємо себе цьому обов'язку, члени одержать напучення 
і більше прагнення виконувати свої обов'язки. 
Покажіть картинку 5-в (= 5-е) «Розносити причастя - священний обов'язок». 

Що саме з того, що може зробити диякон для здійснення свого 
покликання, ми згадували? Напишіть відповіді на дошці або на 
аркуші паперу (вони повинні включати ідеї, перелічені під 
рубрикою «Рекомендації вчителеві»). 

Як диякони вивчають свої обов'язки 
Як диякони ми можемо навчатися своїм обов'язкам багатьма 
способами. Один з них - через самонавчання і молитву. Для 
цього потрібно знайти час і місце, щоб наодинці вивчати свої 
обов'язки, як це пояснено в Писанні, і молитися про те, щоб 
нам допомогли їх зрозуміти. 
Ми також дізнаємося про свої обов'язки вдома від батьків або 
старших братів. Цим обов'язкам можна навчитися на сімейних 
домашніх вечорах. Цим настановам також навчає на зборах 
священства у неділю президент кворуму дияконів. Господь 
заповідав президентові кворуму дияконів очолювати дияконів 
у кворумі і навчати їх обов'язкам (див. УЗ 107:85). Він може 
допомогти нам зрозуміти обов'язки і те, як діяти у чині 
диякона. Він може це зробити, бо його навчає цим обов'язкам 
порадник священства, або член єпископату, або президенства 
філії. (Там, де немає кворумів Ааронового священства, 
єпископство, президентство філії або старші чини священства 
очолюють Ааронове священство і виконують обов'язки прези-
дентів різних кворумів священства). 

Один з найкращих способів вивчити обов'язки - виконувати їх. 
Виконуючи обов'язки, ми їх краще розуміємо і тим подо-
баємося Господові. А якщо Господь задоволений нами, Він 
відкриє нам багато чого через Святого Духа. Як диякони, ми 
повинні завжди жити гідно, щоб мати Святого Духа. 

Як кворум дияконів допомагає дияконам 
Члени кворуму можуть допомагати один одному багатьма 
способами. Зустрічаючись на зборах кворуму, ми можемо 
здружитися. Ми також можемо допомогти один одному у 
пізнанні обов'язків і плануванні заходів, і це допоможе нам 
виконувати їх. Ці обов'язки включають допомогу членам у 
вирішенні їхніх матеріальних проблем, приготування до 
місіонерського служіння і здійснення його, генеалогічну роботу 
і хрищення за мертвих, заохочення до активності молодих 
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людей віку кворуму і вивчення Євангелії. Кворум надає 
можливість працювати разом, виконуючи ці обов'язки. А 
виконуючи їх, ми допомагаємо будувати царство Боже. 
Через служіння у кворумі ми також можемо самі зростати в 
Євангелії. Ми зростаємо в знанні, коли вивчаємо Євангелію і 
виконуємо обов'язки; наша здатність керувати зростає, коли 
ми служимо у проводі кворуму. 
Запросіть членів класу прочитати УЗ 107:60-62, 85. Хто повинен головувати у 
кворумі дияконів? Які він має обов'язки? 

Ті, хто має повноваження очолювати нас, вибирають прези-
дента кворуму і покликають його служити. Президент вибирає 
двох радників, які мають бути підтвердженими і покликаними 
тими, хто має повноваження. Порадник кворуму навчає 
провідників їхнім обов'язкам. Він також дає уроки Євангелії на 
зборах кворуму. Провідники кворуму навчають членів кворуму 
обов'язкам священства. В такий спосіб або в інші, подібні до 
цього, члени кворуму дізнаються, як доглядати за Церквою. 

Кворум надає нам також місце, де можна знайти допомогу і 
здружитися. Якщо ми занепали духом або невпевнені в істині, 
то можемо одержати моральну підтримку і знайти відповіді на 
наші проблеми у членів кворуму. Ось історія, яка ілюструє, як 
саме ми можемо зміцнювати один одного, турбуючись про 
товаришів. У цьому випадку турботу виявили про неактивного 
члена кворуму. 
Один диякон не був активним у Церкві, а це означало, що він 
ніколи не відвідував збори священства і збори Церкви. У 
неділю він звичайно працював біля свого будинку. Багато разів 
він цікавився, як проходять збори священства і відчував 
потребу в товаришах. Але через те, що ніхто ніколи не запро-
шував його, він не відчував себе потрібним. Однієї неділі, коли 
він фарбував кімнату у своєму будинку, до нього завітало 
президентство кворуму дияконів. Вони спитали його, чи не 
хоче він відвідати збори священства наступної неділі. Він 
відмовився. Його відповідь могла збентежити їх, але вони 
вирішили не відступати. Втрьох вони продовжували відві-
дувати його кожної неділі з тим самим запрошенням. 

Хоч цей неактивний хлопець ніколи не відвідував церкву, 
будучи дияконом, любов і турбота президентства кворуму 
посилили його і справили на нього глибоке враження. Ця 
турбота спричинила до того, що коли він став дорослішим, то 
відчув потяг до церкви. Тепер він активний у Церкві і виконує 
свої обов'язки у священстві. 
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Закінчення 
Коли ми дізнаємося про свої обов'язки і звеличуємо своє 
священство як диякони, то посилюємося самі і допомагаємо 
іншим робити те саме. Це означає «доглядати за Церквою, 
бути постійними слугами Церкви» (УЗ 84:111). 

Завдання 
1. Живіть за Євангелією і будьте добрим прикладом носія 
священства. 
2. Вивчайте Писання, що навчають нас обов'язкам диякона, і 
моліться, щоб зрозуміти їх. 

3. Коли дають доручення, збирайте пожертвування від посту. 
4. Будьте шанобливим під час причастя; розносячи причастя, 
дійте і одягайтеся так, як належить представникам Спасителя. 

Додаткові Писання 
1 До Тимофія 3:8-10 (вимоги до диякона) 

УЗ 84:30-32 (чин диякона як додаток меншого священства) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте УЗ 20:38-60 і УЗ 107 
2. Приготуйтеся записати надошці під час уроку (якщо дошки немає, напишіть 
на аркуші паперу) такі обов'язки диякона: 

Обов'язки диякона 
1. Доглядати за Церквою 
2. Розносити причастя 

Шляхи виконання обов'язків 
1. Навчайте Євангелії словом і ділом 
2. Сповіщайте членів про збори 
3. Допомагайте членам у матеріальній скруті через -

А.Збирання пожертвувань від посту 
Б. Працю в проектах благополуччя 

4. Приймайте призначення розносити причастя 
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Обов'язки 
вчителя 

Урок 6 

Мета цього уроку - домогтися розуміння обов'язків учителя. 

Обов'язки вчителя 
Обов'язки вчителя включають усі обов'язки диякона. Повнова-
ження і обов'язки диякона ми матимемо завжди, незалежно 
від чину у священстві. Так само, якщо нас висвячено у свя-
щеники, наші обов'язки включають усі обов'язки диякона і 
вчителя. Дехто з нас уже став учителем, інші ще стануть, тому 
ми повинні вивчати обов'язки цього чину. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 20:53. Які обов'язки має вчитель? 
Перечисліть їх на дошці (вони повинні включати обов'язки, наведені у рубриці 
«Рекомендації вчителеві», вміщеній у кінці цього розділу). 

Бути з членами Церкви і посилювати їх означає знати їх, разом 
з ними брати участь у Церковній діяльності, допомагати задо-
вольняти їхні потреби і допомагати їм служити іншим. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 20:54-55. Які ще обов'язки має вчитель? 
Перечисліть їх на дошці. 

У вірші 54-му сказано, що вчителі мають насаджувати єдність 
і любов серед членів Церкви. Ми можемо робити це, допо-
магаючи їм, таким різним людям, пристосуватися один до 
одного і заохочуючи їх служити один одному. У вірші 55-му 
сказано, що вчителі призначені також допомагати членам 
виконувати їхні обов'язки. 

Як учитель виконує свої обов'язки? 
Для вчителя є багато шляхів виконання своїх обов'язків. Він 
може служити прикладом, бути хорошим домашнім учителем, 
вітати членів на зборах, готувати причастя, допомагати вдома 
і бути миротворцем. 

СЛУЖИТИ ПРИКЛАДОМ 
Один із способів, яким ми можемо посилювати членів, є 
особистий приклад. Алма, говорячи до свого сина Коріантона, 
пояснював йому, що коли Зорамійці побачили його грішну 
поведінку, «вони не вірили моїм словам» (Алма 39:11). Наше 
життя, так само як Коріантонове, має вплив на інших, 
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незалежно від того, де ми є або що ми робимо. Це дуже 
важливо - служити прикладом праведності завжди і скрізь. 

БУТИ ХОРОШИМ ДОМАШНІМ ВЧИТЕЛЕМ 
Покажіть картинку 6-а (= 6-а) «Домашнє вчителювання - важливий обов'язок 
вчителя». 

Підносити своє покликання навчати і посилювати членів 
Церкви можна через домашнє вчителювання. Виконуючи цей 
обов'язок, слід пам'ятати, що ми маємо право на Господнє 
натхнення. Господь сказав, що всі ті, хто настановлений 
проповідувати Євангелію, мають робити це «Духом, а саме 
Утішителем, посланим навчати істині» (УЗ 50:13-14). 
Як можна знати, чому саме слід навчати сім'ї, у які нас призначено? 

Домашній вчитель, який навчав пророка Джозефа Сміта і його 
сім'ю, розповідає, що саме потрібно робити для тих, кого ми 
навчаємо вдома. 
«Я відчував свою слабкість як учителя, відвідуючи пророка і 
його сім'ю. Я почував себе так, немовби я відступив від моїх 
обов'язків. Зрештою я таки дійшов до його дверей і постукав, і 
за хвилину пророк відчинив. Тремтячи, я вимовив: «Брате 
Джозефе, я прийшов відвідати тебе як домашній вчитель, якщо 
це зручно тобі». 
Він сказав: «Брате Уільяме, заходь, я радий бачити тебе; сідай 
ось тут на стілець, а я піду покличу сім'ю». 
Невдовзі вони прийшли і посідали. Тоді він сказав: «Брате 
Уільяме, я передаю себе і свою сім'ю до твоїх рук», - і сам сів. 
«Тепер, брате Уільяме, - сказав він, - запитуй все, про що ти 
хочеш». 
Цієї ж хвилини переляк і тремтіння зникли, і я сказав: «Брате 
Джозефе, чи намагаєшся ти жити за вірою своєю?» 
Він відповів: «Так». 
Я тоді сказав: «Чи маєте ви сімейну молитву?» 
Він сказав: «Так». 
«Чи навчаєш ти свою сім'ю принципам Євангелії?» 
Він відповів: «Так, я намагаюся це робити». 
«Чи просите ви благословення для їжі?» 
Він відповів: «Так». 
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«Чи намагаєшся ти жити у мирі і гармонії зі своєю сім'єю?» 
Він відповів ствердно. 
Тоді я звернувся до сестри Емми, його дружини, і сказав: 
«Сестро Еммо, чи намагаєшся ти жити за вірою своєю? Чи 
навчаєш ти своїх дітей слухатися батьків? Чи навчаєш ти дітей 
молитися?» 
На всі ці запитання вона відповіла: «Так, я намагаюся це 
робити». 
Тоді я повернувся до Джозефа і сказав: «У мене немає більше 
запитань, як у вчителя; і тепер, якщо ти маєш настанови для 
мене, я буду щасливий їх одержати». 

Він сказав: «Благослови тебе Господь, брате Уільяме; і, якщо 
ти будеш скромним і вірним, ти матимеш силу перебороти всі 
труднощі, що можуть виникнути у тебе як у вчителя». 
Під кінець я як учитель благословив усіх їх і пішов» (William 
Farrington Cahoon, "Recollection of the Prophet Joseph Smith", 
Juvenile Instructor, Aug 15, 1896, pp. 492-93). 

Так само, як цей домашній вчитель, ми можемо посилювати 
сім'ї, визначені для нас програмою домашнього вчителю-
вання, молячись з ними, заохочуючи їх до виконання сімейних 
обов'язків і допомагаючи їм жити за Євангелією. Якщо сім'ї, які 
ми навчаємо, потребують допомоги, потрібно доповісти про 
їхні нужди провідникам священства. 
Відвідуючи визначені для нас сім'ї, слід пам'ятати, що ми 
робимо це з дозволу глав цих сімей. Вони відповідальні перед 
Господом за свої сім'ї, тому ми повинні завжди навчати сім'ї 
під їхнім керівництвом. Тільки навчаючи під їхнім керівниц-
твом, ми можемо виконати свій обов'язок вчителя. 

Здійснюючи домашнє вчителювання так, як того хоче Господь, 
ми розвиваємо в Церкві любов і єдність. Ось історія, яка є 
хорошим зразком того, що дає серйозне ставлення до свого 
покликання: 
«Нещодавно . . . одного чоловіка і його сина вчительського віку 
було призначено в нашу сім'ю домашніми вчителями. Ми 
знали про відданість Євангелії батька, але не знали, чого 
чекати від його сина, хоч вигляд і поведінка молодого чоловіка, 
здавалося, відображали таку саму відданість. Під час їхніх 
перших відвідин я не зводив очей з юнака. Але він був у міру 
спокійний; все, що він робив і говорив, виказувало повагу до 
священства, яким він володів. Невдовзі вони дізналися, що 
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наш молодий син помер рік тому, і що ми зараз чекаємо 
дитину. Від тієї хвилини вони стали особливою частиною 
нашого життя, вони молилися за нас і підбадьорювали. На 
закінчення тих перших відвідин я попросив молодого чоловіка 
проказати молитву. У своїй молитві він просив Господа підтри-
мати нас у втраті нашого сина і благословити дитя, яке мало 
незабаром народитися. Він найбільше молився, щоб у моєї 
дружини не було ускладнень при пологах. Нас з дружиною 
покорили щирість і чуйність молодого вчителя. Упродовж 
наступних днів і тижнів ці брати регулярно цікавилися нашими 
справами (набагато частіше, ніж раз на місяць). Після 
народження дитини, молодий чоловік із батьком вручили нам 
подарунок. Коли ми всі стали навколішки для молитви, вчитель 
висловив подяку Господові за вдалі пологи» (Н. Burke Peterson 
in "The Role of the Teacher", New Era, May 1974, pp. 10-11). 
Що ви можете робити, щоб ставати кращим домашнім вчителем? 

ПРИВІТАТИ ЛЮДЕЙ У ЦЕРКВІ 
Підносити покликання бути прикладом можна, вітаючи членів, 
коли вони приходять до Церкви. Можна потиснути їм руки і 
запитати про те, як ідуть у них справи. Виявляючи так біля 
дверей Церкви теплі, дружні почуття, ми допомагаємо 
зростанню любові і єдності серед членів. 

ГОТУВАТИ ПРИЧАСТЯ 
Спаситель навчав нас, що істинне служіння означає робити 
щось, не чекаючи подяки за це. Приготування причастя -
хороший приклад цього принципу. Члени Церкви не завжди 
замислюються над тим, що причастя готують вчителі, бо воно 
часто буває приготовлене без будь-якої подяки тим, хто готує. 
Проте це є виконанням служіння, і Господь задоволений, бо це 
істинне служіння. 
Що треба робити, щоб підготуватися фізично і духовно для приготування 
причастя? (Нагадайте про те, що треба бути чистими фізично.) 

ДОПОМАГАТИ ВДОМА 
Як вчителі ми повинні допомагати власним сім'ям. Дуже 
важливо допомагати в прибиранні і ремонті будинку, 
підтримувати в належному стані подвір'я і виконувати 
сільськогосподарські роботи. До того ж, як володарі 
священства, ми можемо допомагати нашим сім'ям жити за 
Євангелією. 
Покажіть картинку 6-6 (= 6-Ь) «Вчитель, який підносить своє покликання у 
священстві, сприяє духовному посиленню своєї сім'ї». 
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Ця історія розповідає про неактивного володаря священства, 
який палив і не робив необхідних кроків до того, щоб запе-
чатати до себе дружину і підлітка- сина у храмі. Його син, 
почувши одного ранку на уроці для священства про храмовий 
шлюб, став глибоко цікавитися сполученням вічної сім'ї. Урок 
надихнув хлопця поговорити з батьком про це. В результаті 
їхньої розмови життя чоловіка змінилося. Батько усвідомив, 
що любить свого сина і хоче бути з ним завжди. Згодом сім'я 
була запечатана в храмі на час і навічно - і все завдяки тому, 
що один член сім'ї, вчитель, був зацікавлений у створенні 
любові і єдності в ній. 

БУТИ МИРОТВОРЦЕМ 
Ми виконуємо обов'язки вчителя, стаючи миротворцями у 
наших сім'ях і у Церкві. Один з способів робити це - шукати 
хороше в людях. Шукаючи хороше в інших, ми посилюємо їхнє 
почуття гідності. Також слід уникати пліток і поширення чуток, 
які могли б зашкодити репутації іншої людини, треба завжди 
поводитися з людьми ласкаво і з любов'ю. Розвиваючи ці 
«знаряддя» і використовуючи їх, ми зможемо допомогти бага-
тьом людям відчути мир. 

Закінчення 
Як вчителі ми завжди повинні намагатися зміцнити Церкву, 
впроваджувати єдність і любов і допомагати членам вико-
нувати їхні обов'язки. Навіть у юних і новонавернених до 
Церкви є влада надихати інших на добрі справи. Потрібно 
завжди пам'ятати, що Господь не дає нам жодної заповіді, «без 
того, щоб не приготувати шлях для них (для нас), аби вони 
могли виконати те, що він наказав їм» (1 Нефій 3:7). 
Розробіть з класом конкретний план, втілення якого зміцнить любов і єдність 
у вашій церковній общині. 

Завдання 
1. З молитвою визначте потреби сімей, у які ви призначені. 
2. Спираючись на Духа, підготуйте урок, що відповідає потре-
бам кожної сім'ї. 
3. Відвідуйте з вашим компаньйоном сім'ї, у які вас при-
значили, на початку кожного місяця. 
4. Моліться з цими сім'ями. 

Урок 1 
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5. Робіть все можливе для сімей, у які вас призначено. 
Сповіщайте провідників кворуму про ті їхні потреби, які ви не 
можете задовольнити самотужки. 

Додаткові Писання 
Яків 1:17-19 (як саме вчителі повинні підносити свої 
покликання у священстві). 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте УЗ 20:53-60 і урок 4 «Кворум священства». 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Напишіть під час уроку перелік обов'язків учителя на дошці або на великому 
аркуші паперу: 

Обов'язки вчителя 
1. Виконувати всі обов'язки диякона 
2. Мати тісний зв'язок з Церквою і зміцнювати її 
3. Сприяти єдності і любові в Церкві 
4. Допомагати членам Церкви виконувати їхні обов'язки 

4. Призначте членів класу читати Писання і історії, вміщені в цьому уроці. 
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Обов'язки 
священика 

Урок 7 

Мета цього уроку - домогтися розуміння обов'язків свяще-
ника. 

Вступ 
Господь заповідав кожному носієві священства «бути стійким 
у своєму чині священства і працювати у своєму покликанні» 
(УЗ 84:109). Для цього потрібно спочатку вивчити свої 
різноманітні обов'язки у священстві, а потім виконувати їх. Як 
священики, ми зобов'язані навчати, христити, благословляти 
причастя, відвідувати членів Церкви і висвячувати інших у 
священство. Виконуючи ці обов'язки, ми не тільки допома-
гаємо будувати царство Боже, а й готуємо себе до одержання 
Мелхіседекового священства. Після одержання нами Мелхісе-
декового священства у чині старійшини, нас можуть покликати 
на місіонерське служіння. Ефективність цього служіння зале-
жатиме від рівня нашої підготовки до нього. Ми можемо добре 
підготуватися до місіонерського служіння, підносячи свої 
покликання священика. 

Обов'язки священика 
Господь надав священикам багато обов'язків, включаючи всі 
обов'язки диякона і вчителя. Особливі обов'язки священика 
перелічено в Ученнях і Завітах. 
Запросіть членів класу прочитати і відмітити УЗ 20:46-48. Які обов'язки має 
священик? Напишіть відповідь на дошці (вона повинна включати обов'язки, 
перелічені під рубрикою «Рекомендації вчителеві» в кінці цього уроку). 

НАВЧАТИ 
Одним з обов'язків священиків є - «проповідувати, навчати, 
тлумачити, увіщувати» (УЗ 20:46). Це означає, що ми повинні 
навчати принципам Євангелії іншіх. А для того, щоб навчати 
Євангельським принципам, ми маємо спочатку пізнати їх. 
Господь сказав: «Прагніть не проголошувати моє слово, але 
прагніть спершу одержати моє слово, а потім язик ваш буде 
розв'язаний; тоді, якщо ви будете прагнути, ви матимете мій 
Дух і моє слово, так, силу Божу на переконання людей» 
(УЗ 11:21). 
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Ми одержуємо слово Боже кількома шляхами. Ми чуємо його 
вдома від батьків, у кворумах священства - від тих, хто навчає 
нас, на заняттях недільної школи і на причасних зборах. 

Один з найкращих способів навчитися слову Божому -
щоденно особисто вивчати Писання. Жоден носій священства 
не зайнятий настільки, щоб не мати можливості регулярно 
вивчати Писання. Якщо ми досліджуємо Писання і замис-
люємося над ними, Господь допоможе нам зрозуміти їх. Тоді, 
зрозумівши Євангелію, ми зможемо навчати їй інших. 
Ми можемо також виконувати обов'язок навчати інших 
Євангелії через власний праведний приклад. Постійно пока-
зуючи хороший приклад, ми заохочуємо інших жити за 
Євангелією. 
Що саме ми можемо зробити, щоб навчати людей Євангелії? 

Покажіть картинку 7-а (= 7-а) «Коли священик христить людину, він пропускає 
її у Царство Небесне». 

ХРИСТИТИ 
Христити - це ще один обов'язок священика (див УЗ 20:46). 
Хрищення, яке виконується через належне повноваження, є 
одним з найважливіших і найсвященніших обрядів Церкви, бо 
через цей обряд ми входимо в Царство Боже. Священний 
обов'язок володаря цього чину - виконувати цей спаситель-
ний обряд, коли його уповноважують на це ті, хто має владу. 
Покажіть картинку 7-6 (= 7-Ь) «Священики мають священний обов'язок 
благословляти причастя для членів Церкви». 

БЛАГОСЛОВЛЯТИ ПРИЧАСТЯ 
Честь благословляти причастя надається переважно свяще-
никам. Цей обряд виконується через причасні молитви, отже, 
будучи священиками, ми, таким чином, повинні знати ці мо-
литви, одягатися належним чином і мити руки перед обрядом. 
Найголовніше, ми повинні бути гідними виконувати цей 
священний обряд, бо ми - представники Господа. 

ВІДВІДУВАТИ ЧЛЕНІВ ЦЕРКВИ 
Господь заповідав священикам «відвідувати домівки кожного 
члена і увіщувати їх молитися на людях і наодинці і виконувати 
всі сімейні обов'язки» (УЗ 20:47). Ми виконуємо ці заповіді, 
навчаючи як домашні вчителі сім'ї, до яких ми призначені. Під 
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час таких відвідин ми можемо визначити потреби членів сім'ї, 
молитися з ними, навчати їх принципам Євангелії і заохочу-
вати дбати про сімейні обов'язки. Нам слід по-дружньому 
спілкуватися з членами сімей на церковних зборах і в повсяк-
денному житті. Ми також можемо разом з ними брати участь у 
церковній, шкільній і громадській діяльності. 

ВИСВЯЧУВАТИ ІНШИХ 
Священики також мають повноваження висвячувати інших у 
чин священика, вчителя і диякона (див. УЗ 20:48), але тільки 
маючи дозвіл вищого повноваження священства, у якого є 
ключі, або повноваження надавати цей дозвіл. Ця влада 
надавати Іншим священство священна. її було відновлено на 
землі через Іоанна Христителя, коли він висвятив Джозефа 
Сміта і Олівера Каудері у Ааронове священство (див. УЗ 13). 
Самого Іоанна Христителя висвятив ангел, який діяв в ім'я 
Боже (див. УЗ 84:28). Отже, влада висвячувати інших прихо-
дить до нас від Бога. Щоб виконувати цей важливий обряд, ми 
повинні бути гідними і мати в собі Святого Духа (більш докла-
дну інформацію дано у розділі 3 «Відновлення священства»). 
Покажіть картинку 7-в ( - 7-е) «Допомагати місіонерам - водночас обов'язок і 
честь» 

БУТИ МІСІОНЕРОМ 
Покликання священика також включає допомогу в місіонер-
ській роботі. Це покликання було частиною діяльності давньої 
Церкви, і Господь навчив Джозефа Сміта, що чини Ааронового 
священства сьогодні також повинні допомагати старійшинам 
в їхній місії. їхній особливий обов'язок - домовлятися про 
зустрічі і готувати шлях для старійшин (див. УЗ 84:107-108). Ми 
можемо сприяти місіонерській роботі, допомагаючи місіоне-
рам нашої місцевості виявляти сім'ї для навчання і домов-
лятися про місіонерські зустрічі з ними. Можна також допо-
магати у місіонерській роботі, готуючи себе самого до місії. 

Піднесення покликання у священстві 
Як священики, ми повинні вивчати обов'язки навчати, хрис-
тити, благословляти причастя, відвідувати членів Церкви, 
висвячувати інших і допомагати у місіонерській роботі. 
Вивчаючи і виконуючи ці обов'язки, ми здобуваємо право на 
захист і провід Господній. Президент Уілфорд Вудраф, який, 
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будучи священиком, служив місію разом із своїм компань-
йоном-старійшиною, так сказав про неї: 
«Я був священиком, а мій компаньйон - старійшиною, і ми 
проїхали тисячі миль, і багато чого відкрилося нам. Я прагну 
донести до вас те, що немає ніякої різниці, священиком чи 
апостолом є чоловік, якщо він підносить своє покликання. 
Священик володіє ключами служіння ангелів. Ніколи в моєму 
житті, ані тоді, коли я був апостолом, ані тоді, коли був 
семидесятником чи старійшиною, я не мав більшої опіки 
Господньої, ніж тоді, коли був священиком. Господь відкривав 
мені багато чого через видіння, одкровення і через Святого 
Духа» (Millennial Star, Oct. 5, 1891, p. 629). 

Єпископ Віктор Л. Браун наводить спогади стосовно того, як 
саме священики повинні підносити своє покликання: 
«Молодий чоловік . . . написав: «Якось я відвідував приход, в 
якому майже зовсім не було володарів Мелхіседекового Свя-
щенства, але брак духовності зовсім не відчувався. Навпаки, 
багато членів свідчили про найбільший прояв сили свя-
щенства, який вони будь-коли знали. 

В священиках була сила. Вперше в житті вони були покликані 
виконувати всі обов'язки священиків і служити своїм това-
ришам у приході. їх було покликано на серйозне домашнє 
вчителювання - не бути тільки позіхаючим додатком до 
старійшини у виконанні громадського покликання, але благо-
словляти своїх братів і сестер. 

Раніше я зустрічався в різних ситуаціях з чотирма цими 
священиками. Тоді я причисляв їх до звичайних хуліганів. Вони 
змушували кожного вчителя семінарії залишати її через два-
три місяці. Вони спустошували природу в скаутських мандрах. 
Але коли вони стали потрібними - коли їм довірили життєво 
важливу місію - вони були серед тих, хто сяяв найяскравіше у 
служінні священства. 
Секрет полягав у тому, що єпископ покликав священство 
Ааронове піднятися до рівня людини, якій справді допома-
гають ангели; і вони зросли до цього рівня, милосердно 
служачи тим, хто прагнув цього, і посилюючи тих, хто 
потребував посилення. Стали на ноги не тільки члени приходу, 
а й самі члени кворумів. Велика єдність запанувала в приході, 
і кожний член почав відчувати смак того, що означає бути 
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людьми одного розуму і одного серця. Не було нічого 
нез'ясованого у всьому цьому; це було лише належне викори-
стання Ааронового священства» ("The Vision of the Aaronic 
priesthood", Ensign, Nov. 1975, p. 68). 
Попросіть членів класу розказати про випадки, коли вони мали 
благословення, виконуючи обов'язки священства. 

Підготовка до ефективного місіонерського служіння 
Якщо ми будемо виконувати всі обов'язки священиків, ми 
набуватимемо досвіду у тих питаннях, які треба буде вирі-
шувати, коли станемо місіонерами. Як місіонери ми будемо 
навчати Євангелії, христити навернених, благословляти в разі 
потреби причастя, відвідувати хворих і висвячувати інших в 
священство. Виконуючи ці обов'язки, ми духовно посилює-
мося і стаємо краще підготовленими до майбутнього місіонер-
ського служіння. 
Однією з цілей Ааронового священства є підготовка до 
одержання Мелхіседекового священства. Гідний священик, 
який підносить Ааронове священство, одержить Мелхісе-
декове священство і буде висвячений у старійшини. 
Місіонерська робота виконується сьогодні переважно 
старійшинами. Більшість з тих, хто нині гідно несе Ааронове 
священство, буде висвячено у старійшини у вісімнадця-
тирічному віці. Це дасть нам один рік для того, щоб вивчити і 
застосувати на практиці обов'язки старійшини і підготуватися 
до місіонерського служіння. Ця підготовка включає зосеред-
женість наших сердець на божественному, служіння Господові 
і праведне головування над іншими (див. УЗ 121:34-38). 
Роблячи це, ми навчаємося довіряти Господові; а коли ми 
довіряємо Господові, він підтримає і захистить нас у випро-
буваннях і скорботах. 
Уілфорд Вудраф розповідав про випадок, коли його життя 
захистив Господь. Одного дня він за вказівкою Духа пішов 
попередити відступника, Хейкмена-отця, який казав, що Книга 
Мормона походить від диявола. Брат Вудраф розповідає: 
«Я тричі одержував сильне духовне напучення йти й попере-
дити Хейкмена. . . . Коли я втретє прийшов до нього, 
здавалося, ніби його дім був наповнений злими духами, і я, 
розмовляючи з ним, відчував духовне збентеження. Закін-
чивши попередження, я пішов від нього. Він послідував за 
мною з наміром вбити мене. Я не мав сумнівів щодо його 
наміру, бо це було відкрито мені у видінні. Наздогнавши мене, 
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він впав мертвим біля моїх ніг, немовби вражений блискавкою 
з неба. Тоді я був лише священиком, але Бог захистив мене і 
зберіг мені життя» (The Discourses of Wilford Woodruff, 
pp. 297-98). 
Такі критичні випадки, як цей, можуть ніколи не трапитися в 
житті праведного носія священства. Однак у багатьох 
випадках, знаних або незнаних нами, Господь продовжує 
захищати своїх вірних слуг. 
Чому для священиків важливо приготуватися для місії і спланувати її? 

Закінчення 
Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Часто запитують, чи 
мусить кожна молода людина відслужити місію? Господь 
відповів на це запитання ствердно. Кожна молода людина 
мусить відслужити місію. Господь сказав: 
«Пошліть старійшин Церкви моєї до народів, які вдалині,, .на 
острови морські; пошліть їх у землі закордонні; звертайтеся до 
всіх націй, спочатку до Іновірців, потім до Іудеїв (УЗ 133:8)» 
("When the World Would Will Be Converted", Ensign, Oct.1974, 
p. 8). 

Завдання 
Самовіддано виконуйте обов'язки у Аароновому священстві 
для того, щоб: 
1. Зміцнювати у вірі членів вашого кворуму і приходу або філії. 
2. Готуватися до одержання Мелхіседекового священства і 
місіонерського служіння. 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте УЗ 20:46-49. 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Напишіть на дошці або на аркуші паперу для використання під час 
навчальної бесіди такі обов'язки священика: 

Обов'язки священика 
1. Виконувати обов'язки диякона і вчителя 
2. Навчати Євангелії 
3. Христити 
4. Благословляти причастя 
5. Відвідувати членів Церкви 
6. Висвячувати інших в Ааронове священство 
7. Виконувати місіонерську роботу 

4. Призначте членів класу читати Писання і історії, вміщені в цьому уроці. 
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Обов'язки 
єпископів і прези 
дентів філій 

Урок 10 

Мета цього уроку - домогтися розуміння обов'язків єпископів 
і президентів філій, щоб ми знали, як підтримувати їх і 
допомагати їм. 

Вступ 
Основною складовою частиною Церкви є сім'я. В тих частинах 
світу, де члени Церкви живуть відокремлено, окремі сім'ї діють 
як церковні одиниці. Під керівництвом гідного носія священ-
ства сім'ї можуть проводити причасні збори, заняття в 
недільній школі та інші збори, і брати участь у багатьох видах 
діяльності, так само як більші церковні громади. 
Філія Церкви утворюється, коли в певній місцевості живуть дві 
і більше сімей і осіб і щонайменше один з членів є гідним 
священиком або носієм Мелхіседекового священства (див. 
Підручник для філії, ст. 1). Філія, по суті, є малою моделлю 
приходу, і на практиці вона перетворюється на приход, коли 
кількість членів стає достатньою. 
Філії очолюються президентами; приходи очолюються єпис-
копами. В міру зростання Церкви все більше носіїв священства 
прикликаються на ці відповідальні посади провідництва. 
Багато з них мають невеликі церковний досвід і євангельські 
знання. Але вони скромні, і вони потребують віри, молитв і 
підтримки членів, яким вони служать. 

Призначення єпископів і президентів філій 
Хто призначає єпископів? Яким священством володіє єпископ? 

Єпископ покликається за натхненням Господнім і висвячу-
ється президентом колу під керівництвом Першого Прези-
дентства Церкви і Ради Дванадцяти (див УЗ 68:14-15). 
Приходський єпископат складається з трьох первосвящеників 
- єпископа і двох радників. Єпископ є головуючим перво-
священиком і очолює всіх членів у своєму приході. До того він 
являється президентом кворуму священиків і провідником 
священства, який відповідає за духовне і матеріальне благо-
получчя молодих жінок приходу (див. УЗ 107:13-17, 71-72). 
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Президенти філій прикликаються через натхнення прези-
дентом колу або місії бути головними провідниками у своїх 
філіях. Вони мають Мелхіседекове священство, і у службі їм 
допомагають радники. Відповідальність президентів філій 
така сама, як у єпископа. Цитати з Писань, де йдеться про 
єпископів, звичайно стосуються також і президентів філій. 
Багато членів Церкви розглядають свого єпископа або 
президента філії лише як головного носія священства у 
приході або філії. Вони не знають, що у нього є багато іншіх 
матеріальних і духовних обов'язків, і він не зможе повноцінно 
служити, доки не матиме їхньої підтримки і схвалення. 

Матеріальні обов'язки єпископів і президентів філій 
Матеріальні обов'язки - це такі, що стосуються фізичного 
благополуччя членів філії або приходу. 
Важливим матеріальним обов'язком єпископів і президентів 
філій є збирання десятини і пожертвувань. Як представник 
Господній, президент філії підзвітний Йому за належне 
одержання, реєстрацію і розподіл цих пожертвувань, Пожерт-
вування від посту дають члени, які мають сильну віру і 
постяться впродовж двох прийомів їжі кожного місяця, щоб 
допомогти бідним (Тим, хто фізично неспроможний поститися, 
слід здавати тільки благодійні внески у фонд пожертвувань від 
посту). Єпископ або президент філії знають членів своїх 
парафій, і в разі необхідності можуть допомогти їм, викори-
стовуючи пожертвування від посту або прикликаючи членів 
парафії на допомогу (див. УЗ 84:112). 

Наступна історія засвідчує, як єпископ прийшов на допомогу: 
«Поруч з пожвавленою автострадою, що оточує Солт-Лейк-
Сіті, стоїть дім шестидесятирічного самотнього чоловіка, який 
через каліцтво не знав жодного дня без болю і цілими днями 
залишався на самоті. Прийшовши до нього одного зимового 
дня, я довго чекав біля дверей, поки він одзоветься на дзвоник. 
Я увійшов до його старенької оселі; на кухні було холодно -
+ 4°С, бо не було достатньої кількості грошей для опалення 
всіх кімнат. Стіни потребували нових шпалер, стелю треба 
було знизити, шафи - заповнити. 
Під враженням від цих відвідин друга я зв'язався з єпископом, 
і внаслідок цього диво любові відбулося. Члени приходу 
організувалися, І робота любові почалася. Через місяць мій 
друг Лу подзвонив мені і запросив прийти і подивитися, яке 
диво сталося. Тротуари, зіпсовані корінням великих тополь, 
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було прокладено в іншому місці, ґанок дому перебудовано, 
встановлено нові двері з блискучим металевим оздобленням, 
стелю знижено, шпалери наклеєно, дерев'яні частини 
пофарбовано, дах перестелено, а шафи заповнено. Дім більше 
не був холодним і непривітним. Здавалося, що тепер він 
шепоче тепле запрошення. Лу не відпустив мене, доки не 
показав предмет своєї гордості і радості: на його ліжку лежав 
чудовий стьобаний плед з фамільним гербом Макдональдів, з 
любов'ю вишитий членами Товариства Допомоги. Перед 
відходом я дізнався, що кожного тижня члени Товариства 
Молодих Людей приноситимуть йому гарячі обіди і 
влаштовуватимуть домашні вечори. Замість холоду стало 
тепло; відремонтовано все зношене за довгі роки; але 
найважливішим було те, що надія розігнала відчай, і тепер 
тріумфувала любов» (Thomas S. Monson, "The Way of the Lord", 
Ensign, Nov. 1977, p. 9.). 

Єпископи і президенти філій мають інші матеріальні обов'язки, 
такі як зберігання записів про всі церковні справи і підтримка 
у належному стані церковних будівель і майна. Вони також 
збирають інші внески членів Церкви, зокрема, у бюджет і 
будівельні фонди. 

Духовні обов'язки єпископів і президентів філій 
Єпископи і президенти філій покликані піклуватися про духовне 
благополуччя членів свого Церковного об'єднання. їхній 
особливий обов'язок - бути загальним суддею святих (див. УЗ 
107:74). Щоб допомогти їм у цих обов'язках, Господь обіцяв 
єпископам і президентам філій дар проникливості (див. УЗ 46:27). 
Через дар проникливості єпископ або президент філії здатні 
пізнати істину, зрозуміти різницю між добром і злом і навіть 
дізнаватися, що у людини на серці. Через те що він має цей 
дар, ми можемо йти до нього за порадою, і він скаже нам, яких 
саме дій Господь чекає від нас, щоб ми зростали духовно. 
В історії, що наводиться далі, розповідається, як єпископ 
через дар проникливості допоміг молодому чоловікові зі свого 
приходу. 
«Крейг, 16-річний священик, був прекрасним молодим чоло-
віком. Він завжди мав готовність і бажання виконати будь-яке 
завдання свого єпископа. Однак, одного дня єпископ Уелс 
відмітив, що Крейг уникає його. Навіть на зборах кворуму 
священства Крейгові очі постійно дивилися кудись в інший бік. 
Єпископ Уелс хотів покликати Крейга секретарем кворуму 
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священиків, але відчув, що не все у нього гаразд. І він покликав 
Крейга до свого офісу для бесіди. Під час інтерв'ю Крейг 
сповідався, що має моральну проблему. Він сказав, що 
соромиться і відчуває себе не гідним свого священства. 
Єпископ Уелс поговорив з ним і запевнив його, що він може 
покаятися і знову почувати себе добре. Після цієї бесіди Крейг 
знав, як подолати свою проблему; і через покаяння він 
отримав прощення і знову став щасливим і повним ентузіазму. 
Тоді єпископ Уелс зміг покликати його на посаду секретаря 
кворуму священиків». 
Як використання єпископом дару проникливості допомогло Крейгові зрости 
духовно? 

Єпископ або президент філії є загальним суддею в Ізраїлі, 
тому ми можемо сповідуватися йому в гріхах, і він допоможе 
нам покаятися. Коли члени серйозно грішать і не каються, 
вони можуть втратити членство в Церкві. У таких випадках 
єпископ повинен скликати дисциплінарну нараду. На цих 
нарадах єпископ не осуджує, а закликає членів до покаяння. 
Наради проводяться в обстановці любові і призначені допо-
могти людині покаятися і знову насолоджуватися благо-
словеннями Євангелії (див. УЗ 58:42-43 і 58:14, 17-18). До 
цього обов'язку не можна ставитися легковажно, бо єпископ 
несе відповідальність за свій суд (див. "Church Courts" 
statement issued by the First Presidency [adapted from "Courts of 
Love", Ensign, July 1972, pp. 48-49, by Robert L. Simpson]). 

Якщо гріхи треба розглянути в межах філій місії, наради 
мусить проводити президент місії (див. General Handbook of 
Instruction). 
Додаткові духовні обов'язки єпископів і президентів філій такі: 
• Головувати на причасних зборах і допомагати у їхньому 

плануванні. 
• Керувати домашнім учителюванням для всіх сімей. 
• Проводити збори (зокрема збори комітету гуманітарної 

служби). 
• Вибирати і покликати членів на різні посади в приході або 

філії. 
• Затверджувати висвячування в чини Ааронового священ-

ства і просування в ньому. 
• Рекомендувати братів для просування до Мелхіседекового 

священства. 
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• Інтерв'ювати членів для одержання храмової перепустки і 
патріаршого благословення. 

• Проводити розрахункові бесіди по десятині. 
• Давати благословення поради і втіхи. 
• Готувати місіонерські рекомендації. 

Надання підтримки провідникам священства 
Наш єпископ або президент філії був покликаний Господом. 
Він представляє Господа і Президента Церкви. З цієї причини 
важливо, щоб ми підтримували його у покликанні. Старійшина 
Бойд К. Пекер сказав: «Людина, яка каже, що буде підтри-
мувати Президента Церкви або Генеральних Авторитетів, але 
не підтримує свого єпископа, обманює сама себе. Людина, 
яка не підтримає єпископа свого приходу і президента свого 
колу, не буде підтримувати і Президента Церкви» (Elder Boyd 
К. Packer, "Follow the Brethren", Speeches of the Year, BYU, Mar. 
23, 1965, pp. 4 -5 ) . 

Писання вчать нас, як підтримувати провідників священства 
Запросіть членів класу проаналізувати кожен наведений уривок Писання. 
Після того, як кожний уривок буде прочитаний, запитуйте членів класу, що 
саме в ньому сказано про підтримку наших провідників. 

ПИСАННЯ ПОРАДА 
УЗ 6:9 Навчайте покаянню і живіть за заповідями 
1 Нефій 3:7 Приймайте і виконуйте всі надані вам покли-

кання 
УЗ 60:2 Діліться талантами 
Малахія 3:8-10 Платіть десятину і пожертвування 
До Євреїв 13:17 Слідуйте порадам провідників 
УЗ 64:9-10 Будьте поблажливими до слабкостей інших, 

включаючи провідників 
Успіх, який має наш єпископ або президент філії у своєму 
покликанні, значною мірою залежить від нашої підтримки. Ми 
повинні завжди молитися за нього, щоб Небесний Батько 
направляв його вести нас правильним шляхом. 

Закінчення 
Служіння, яке виконують єпископи і президенти філій, є 
життєво важливим для нашого благополуччя. Гідні чоловіки, 
покликані служити єпископами і президентами філій, 
покликані давати настанови членам Церкви. Вони служать нам 
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і люблять нас, і ми повинні робити все можливе, щоб допо-
могти у виконанні їхніх обов'язків. 

Завдання 

1. Моліться самі і з сім'єю за своїх Церковних провідників. 
2. Утримуйтеся від критики або розповсюдження пліток про 
Церковних провідників. 
3. Підтримуйте Церковних провідників, виконуючи їхні 
праведні поради. 

Додаткові Писання 
1 До Тимофія 3:1-7 (вимоги до єпископа). 
До Тита 1:5-9 (вимоги до єпископа). 

Рекомендації вчителеві 

Перед уроком: 
1. Запросіть єпископа або президента філії відвідати клас, щоб він відповів на 
запитання про своє покликання. 
2. Нагадайте членам класу, щоб вони приносили Писання на збори 
священства. 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Обов'язки 
старійшини 
і первосвященика 

Мета цього уроку - домогтися розуміння обов'язків старій-
шини і первосвященика. 

Вступ 
Коли ми дізнаємося про наші обов'язки у священстві і 
виконуємо їх, то благословляємо життя інших, бо являємося 
представниками Спасителя. Він дав нам своє священство, 
отже, виконуючи свої обов'язки, ми допомагаємо тим, кому 
служимо, вдосконалюватися до вічного життя. Це насамперед 
важливо для тих з нас, хто має Мелхіседекове священство, бо 
це священство містить «ключі всіх духовних благословень 
Церкви» (УЗ 107:18). Ті з нас, хто одержав Мелхіседекове 
священство, висвячений в чин старійшини або первосвя-
щеника в межах цього священства. Кожний з цих чинів має 
свої певні обов'язки, проте багато з них співпадають. 

Обов'язки Мелхіседекового священства 
Ми готуємося до одержання Мелхіседекового священства, 
сумлінно виконуючи обов'язки у Аароновому священстві. З 
наближенням часу висвячення у Мелхіседекове священство 
уповноважені особи проводять з нами співбесіду. Один з носіїв 
Ааронового священства так описав свої думки і почуття після 
співбесіди перед наданням Мелхіседекового священства: 
«Президент колу пильно дивився мені у вічі, коли задавав 
останнє питання і слухав відповідь. Він сказав тоді: «Джордже, 
я відчуваю, що ти готовий і гідний Мелхіседекового священ-
ства і висвячення у чин старійшини». Через кілька хвилин я 
крокував вечірньою вулицею. . . . Ще ніколи я не був таким 
заспокоєним і захопленим. . . . Невдовзі я стояв на колінах у 
своїй кімнаті. Я вирішив, що повинен робити все можливе, аби 
використати священство з честю: ніколи не лаятися, не 
розповідати непристойних історій, не ображати нікого. Я 
вирішив, що дійсно намагатимуся бути Божою людиною. Я 
завжди пам'ятатиму той вечір. То був початок усього. Це було 
так гарно - бути покликаним у священство. Це так гарно зараз 
- прагнути всім серцем бути достойним використання цього 
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священства; бути благословенням для своєї с ім ' ї , . . . і для моїх 
друзів» (George D. Durrant, Kentucky Louisville Mission New Letter, 
Oct. 19, 1974.). 
Які зобов'язання зробив молодий чоловік після співбесіди? Які зобов'язання 
ми повинні зробити, коли стаємо носіями Мелхіседекового священства? 

Всі ми повинні прагнути навчитися нашим обов'язкам і бути 
достойними використати священство (див. УЗ 107:99-100). Як 
володарі Мелхіседекового священства, ми всі маємо певні 
обов'язки, незалежно від чину. 
Покажіть картинку 9-а (= 9-а) «Влада священства дарується через рукопо-
кладання тих, кому було надане повноваження від Бога». 

Ось обов'язки Мелхіседекового священства: 

ОСОБИСТЕ НАВЕРНЕННЯ 
Ми повинні самі бути наверненими до Євангелії Ісуса Христа і 
безумовно зобов'язатися жити за її принципами. 

ДОМАШНІ І СІМЕЙНІ СТОСУНКИ 
Ми повинні навчати членів наших сімей основам Євангелії і 
спрямовувати їх у всіх ділах з любов'ю і розумінням. 

ГЕНЕАЛОГІЧНА І ХРАМОВА РОБОТА 
Ми повинні домогтися храмового достоїнства і одержати 
храмову перепустку, дістати благословення храму для себе і 
для своїх сімей, знайти імена наших предків і виконати храмові 
обряди для них. Ми повинні допомагати «приверненню сер-
дець батьків до дітей і сердець дітей - до батьків», зберігаючи 
сімейні записи (особисті щоденники, сімейні літописи, сімейні 
історії) і підтримуючи організацію сім'ї (див. УЗ 128:17-18). 

БЛАГОДІЙНЕ СЛУЖІННЯ 
Ми повинні по-Божому піклуватися про себе і про свої сім'ї і 
допомагати задовольняти потреби бідних і страждаючих. 

МІСІОНЕРСЬКА РОБОТА 
Ми повинні брати участь у відповідній місіонерській діяльності, 
наприклад, допомагати членам сім'ї приготуватися до місії і 
відслужити її, дружити з тими, хто не є членами Церкви, 
знаходити людей для бесід з місіонерами, самим відслужити 
місію, а також фінансово підтримувати місіонерську роботу. 

ДОМАШНЄ ВЧИТЕЛЮВАННЯ 
Ми повинні зрозуміти наші повні обов'язки домашніх вчителів 
і старанно «наглядати . . . і бути разом, і зміцнювати» тих, кому 
ми покликані служити (див. УЗ 20:53). 
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УЧАСТЬ І СЛУЖБА В КВОРУМІ І В ЦЕРКВІ 
Ми повинні старанно служити в церковних покликаннях, 
виконувати інші обов'язки в Церкві і в кворумі і брати участь у 
відповідних церковних зборах і діяльності, щоб таким чином 
будувати Царство Боже. 

СЛУЖІННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА І УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ 
ЖИТТІ 
Нам слід шанувати, підтримувати закон і бути законопослуш-
ними, лояльними громадянами і добрими сусідами і поліп-
шувати суспільство, у якому живемо (From Annual Guidelines 
1978-79, "The Melchizedek Priesthood", p. 1.). 
Покажіть картинку 9-6 (= 9-b) «Мелхіседекове священство благословляє 
духовне життя інших». 

Разом з Мелхіседековим священством нам надається сила 
благословляти духовне життя інших. Мелхіседекове священ-
ство «обслуговує Євангелію і містить у собі ключ до знання 
Божого. Відтак у її обрядах виявляється сила благочестя» 
(див. УЗ 84:19-21). Через владу Мелхіседекового священства 
ми можемо освячувати олію, благословляти хворих, дарувати 
священство і надавати Дар Святого Духа, призначати інших в 
чини священства, освячувати могили, давати благословення 
підтримки, дарувати батьківське благословення дітям і брати 
учать у вищих Євангельських обрядах. 
Як виявляється сила Божа в цих обрядах? Які благословення ви одержали 
через Мелхіседекове священство? 

Особливі обов'язки старійшин і первосвящеників 

СТАРІЙШИНА 
Слово старійшина має два значення в Церкві. У загальному 
значенні, воно стосується кожного носія Мелхіседекового свя-
щенства. Наприклад, місіонери, головні церковні провідники і 
Генеральні Авторитети - всі звуться старійшинами. Старій-
шина також належить до окремого чину в Мелхіседековому 
священстві. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 124:137. Що це за обов'язок чину 
старійшини, про який згадується у цьому Писанні? 

9-а (= 9-а) Влада священства дарується через рукопокладання тих, 
кому було надане повноваження від Бога 
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Окрім того, що старійшини є постійними священнослужи-
телями в Церкві, вони повинні виконувати обов'язки у будь-
яких покликаннях, які можуть надаватися їм. Президент 
Джозеф Ф. Сміт пояснював, що старійшини можуть бути 
покликані для храмової роботи, працювати у домашньому 
служінні, а також допомагати. . . . проповідувати Євангелію 
світові (see Gospel Doctrine, pp. 184-85). 

ПЕРВОСВЯЩЕНИК 
Первосвященик має обов'язок обслуговування духовних сил і 
благословень Церкви (див. УЗ 107:10). Він також має пре-
зидентські покликання. Президентські покликання включають, 
окрім інших покликань, чини Генеральних Авторитетів, прези-
дентів місій, президентів колів і єпископів. Головуючи у своїх 
багатьох покликаннях, первосвященики мають владу відправ-
ляти духовні благословення своїх особливих покликань, а 
також робити все, що можуть робити старійшина або носій 
Ааронового священства. 
Закінчення 
Мелхіседекове священство містить у собі ключі всіх духовних 
благословень Церкви. Різні обов'язки старійшини і первосвя-
щеника є обов'язками Мелхіседекового священства. Отже, 
коли ми виконуємо обов'язки старійшини і первосвященика, 
ми можемо благословляти водночас духовне і матеріальне 
життя тих, кому ми служимо. 

Завдання 
1. Визначте обов'язки вашого чину в священстві і сплануйте, 
як краще виконувати їх. 
2. Визначте особливі потреби у власному домі. Вирішіть, у 
який спосіб ви будете удосконалюватися як батько і член сім'ї 
через праведне використання священства у вашому домі. 

Додаткові Писання 
Мосія 18:7-30 (обов'язки членів Церкви). 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте УЗ 107, 
2. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 

9-6 (= 9-Ь) Мелхіседекове священство благословляє духовне життя інших 
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Патріархи 
і патріарші 
благословення 

Мета цього уроку - домогтися розуміння ролі патріарха і 
підготувати нас до одержання патріаршого благословення. 

Вступ 
Господь любить усіх своїх дітей і прагне благословити їх. Проте 
наші вчинки і рішення визначають міру його благословення. 
Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: «Кожен одержить свою 
справедливу нагороду за зроблене добро і за кожний свій 
вчинок. Але хай усі пам'ятають, що всі благословення, котрі ми 
одержимо, чи то зараз, чи в майбутньому, мають прийти до 
нас як результат нашої послушності законам Божим, на яких 
грунтуються ці благословення» ("What Is to Become of Such As 
Me?" Improvement Era, Nov. 1912, p. 71) 

Коли ми одержуємо патріарші благословення, нам говорять 
наперед про багато які благословення, що їх Небесний Батько 
приготував для нас у цьому світі і в вічності. Ми одержимо ці 
благословення, якщо проживемо життя в істині і з вірою. 
Знання про таке майбутнє може спонукати нас стати гідними 
одержання обіцяних благословень. 

Хто такий патріарх? 
Патріархи - це отці. Адам був батьком роду людського, тому 
він був першим патріархом. Як патріарх він мав відпові-
дальність благословляти своє потомство і допомагати йому 
жити праведно. Одним з останніх актів служіння, які Адам 
виконував для своїх дітей, було надання їм патріаршого 
благословення. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 107:53-57. 

У видінні Джозеф Сміт бачив Адама, який збирав своїх дітей і 
надавав їм патріарші благословення. Потім він бачив, як 
Господь явився їм, і Адам передрік, що мало статися з його 
сім'єю у майбутньому. Розповідаючи про цю велику подію, 
пророк Джозеф Сміт казав: «Ось чому Адам благословив своє 
потомство; він хотів привести його до Бога» (Teaching of the 
Prophet Joseph Smith, pp. 158-59). 
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Слово патріарх також означає чин у Мелхіседековому 
священстві. В церковній організації за часів Ісуса патріархи 
звалися євангелістами (див. До Ефесян 4:11). 
З відновленням Церкви було відновлено і цей чин священства. 
Джозеф Сміт пояснив, що «евангеліст є патріархом. . . . Коли б 
Церква Христова не встановлювалася на землі, завжди 
повинен бути патріарх для благополуччя потомства святих» 
(Teachings, p. 151). 
Покажіть картинку 10-а (= 10-а) «Патріарші благословення відкривають 
походження і обіцяють благословення, які можна отримати через праведне 
життя». 

У більшості колів Церкви є щонайменше один гідний носій 
Мелхіседекового священства, якого покликає і висвячує на 
патріарха колу президент колу під керівництвом члена 
Кворуму Дванадцяти. Як первосвященик, він має право 
виконувати всі обов'язки, первосвященика; але як патріарх 
має ще один, особливий - дарувати благословення тим 
членам колу, які прагнуть цього. 
Патріархи мають право і натхнення давати патріарші благо-
словення в ім'я Господнє. Ці благословення можуть принести 
втіху в годину печалі або турботи, можуть зміцнити віру і 
спонукати нас досягти тих благословень, які Господь зберігає 
для нас (See Doctrines of Salvation, 3:170). 

Що таке патріарше благословення? 
У 1957 році Перше Президентство Церкви пояснило, що 
патріарше благословення містить натхненне об'явлення 
походження. Нам також надаються натхненні і пророчі вказівки 
і обіцяння стосовно нашої місії в житті. Ці благословення 
включають обіцяння духовних дарів, благословення цього 
життя, поради і застереження, які допоможуть нам виконати 
місію нашого життя (See the General Handbook of Instructions, 
p. 49). 
Важливою частиною патріаршого благословення є об'явлення 
нашого походження, яке засвідчує, через яке саме коліно 
Ізраїлеве ми одержуємо наші благословення. Наше поход-
ження дає право одержати, відповідно до нашої праведності, 
такі самі благословення, які були надані Адамові, Авраамові, 
Якову та іншим великим пророкам Божим (See Eldred G. Smith, 
"All May Share in Adam's Blessings", Ensign, June 1971, 
pp. 100-101). 

71 





Урок 10 

Приєднуючись до Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
ми стаємо спадкоємцями Небесного Батька. Це означає, що 
нам надано право одержати всі благословення, які має для нас 
Небесний Батько - якщо ми житимемо праведно. Тільки діти 
Ізраїлеві мають це право. Член Церкви є або прямим 
нащадком Авраама, або усиновленим одним з колін Ізраї-
левих, оскільки він сприйняв істинну Євангелію (див. До 
Римлян 8:14-17; До Галатів 3:26-29; УЗ 86:8-10; 63:20). 

Ще однією важливою частиною благословення є розуміння 
нашої місії у цьому житті. Через патріарші благословення 
Небесний Батько каже нам, яким є наше призначення на землі 
і як виконати його. Сповнення наших благословень, однак, є 
зумовленим. 
Старійшина Джон А. Уідсоу навчав, що деякі з цих благо-
словень можуть не відбутися у цьому житті: «Завжди треба 
пам'ятати, що виконання обіцянь може відбутися або в цьому 
житті, або в майбутньому. Людей можуть часом охоплювати 
сумніви, бо обіцяні благословення не відбулися у цьому житті. 
Вони забувають, що, за Євангелією, життя з усіма його видами 
діяльності продовжується вічно і що земна праця може бути 
продовжена на Небесах» (Evidences and Reconciliations, 
p. 323). 
Попросіть призначеного члена поділитися свідченням про те, як патріарше 
благословення стало в його житті проводом і підтримкою. 

Одержання патріаршого благословення 
Щоб одержати патріарше благословення, ми повинні відпо-
відати певним вимогам. Ми повинні: 
• Бути гідними, охрищеними членами Церкви. 
• Мати прагнення одержати настанову від Господа. 
• Вивчати Євангелію і знати мету патріаршого благословення. 
• Бути достатньо зрілими, щоб оцінити значимість благо-

словення і одержати заохочування від нього. 
• Одержати рекомендацію від нашого єпископа або пре-

зидента філії. 
• Домовитися про зустріч з нашим патріархом для одержання 

свого благословення. 

10-а (= 10-а) Патріарші благословення відкривають походження і обіцяють 
благословення, які можна отримати через праведне життя 
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Збираючись одержувати благословення, ми повинні молитися 
і, якщо можливо, поститися, щоб підготуватися духовно. Ми 
також повинні молитися за патріарха, щоб він міг одержати 
натхнення заради нас. 
Попросіть призначену особу описати, як він готувався до одержання 
патріаршого благословення. 

Даючи благословення, патріархи записують їх. Вони роблять 
це, щоб дати нам друковану копію благословення. Ще одну 
копію передають до архіву Церкви. Отже, якщо хтось загубить 
запис свого благословення, він може взяти копію в Церкві. 
Патріарше благословення персональне і священне, тому його 
треба зберігати у надійному і зручному місці. Його змістом 
можна ділитися тільки з близькими людьми і якщо так підказує 
Дух. Щоб патріарші благословення допомагали нам, ми 
повинні часто звертатися до них. Роблячи це, ми дізнаємося, 
що повинні робити, аби одержати обіцяні благословення. 

Закінчення 
Наведена далі історія показує, як Бог благословив одного 
чоловіка, який намагався з вірою слідувати пораді, даній у 
патріаршому благословенні. 
«Я завжди відчував, що маю якусь мету в житті, і що повинен 
виконати велику місію, але я не знав, як здійснити це, бо дожив 
до своїх літ, так і не вміючи пристойно читати і писати. 
Мені здавалося, що я так само кмітливий, як і інші хлопці, але 
мій шкільний щоденник свідчив про інше - я був круглий 
двієчник. Спеціальна підбірка шкільних тестів, основаних на 
читанні, показала, що я не був надто здібним - виходило, що 
мені, небезпечно навіть просто крокувати вулицею. Дуже 
прості академічні задачі, які інші хлопці виконували з легкістю, 
були надто тяжкими для мене. В юності один хлопець 
попросив мене сказати по буквах слово «газ», і я не зміг 
правильно зробити це. Моя репутація була виключно нега-
тивною, і я почав відчувати себе справді дурним, про що часом 
мені натякали, хоч і не казали прямо. 

Я закінчив середню школу тільки тому, що для школи це було 
найпростішим способом звільнитися від проблеми надання 
освіти учневі, якого вони самі визначили неспроможним 
оволодіти навіть простими навичками читання на рівні 
третього класу. 

Досить дивно, що моє перше зіткнення з істинами відновленої 
Євангелії відбулося, коли мені було чотирнадцять років і я 
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шукав у сімейній книжковій шафі якусь книжку для читання. 
Випадково я наткнувся на Книгу Мормона, що належала моїй 
матері, охрищеній в члени Церкви на сільськогосподарському 
півдні штату Тенессі багато років тому. Але вона була відірвана 
від інших членів Церкви і її не навчали Євангелії, тож невдовзі 
вона відійшла від Церкви, так що їй бракувало знань і бажання 
навчати своїх дітей Євангелії, що містилася у Книзі Мормона. 

Я з зусиллям прочитав свідчення Джозефа Сміта, читаючи 
тільки прості слова і пропускаючи складні, не зрозумілі мені. 
Для мене це було звичним - читати, часом не зовсім 
розуміючи зміст, але, з якоїсь причини, Дух зійшов на мене і я 
був переконаний: те, що я намагався читати, істинне. Те, що я 
зміг прочитати, дало мені бажання більше дізнатися про 
Церкву, і недільного ранку я проїхав попутними автомашинами 
через місто, щоб відвідати Мормонську Церкву. Це був початок 
восьмирічного періоду, протягом якого я накопичував свід-
чення Євангелії, достатнє для того, щоб нарешті позбутися 
становища «сухого» мормона і увійти у води хрищення у 
двадцятидвохрічному віці. 

Тепер, коли я був членом Церкви і стояв на шляху до 
целестіального піднесення, мене більше не задовольняли 
недоліки в особистому розвиткові і брак досягнень. Я мав 
бажання зростати як особистість у гідності і корисності для 
Його Царства, а щоб здійснити це, я мав багато чому 
навчитися, включаючи вміння читати. 

Тоді я зробив так, як нам завжди радять робити, коли ми 
приймаємо рішення і прогнозуємо, що саме буде впливати на 
наш вічний прокрес: я звернувся до Господа за його проводом, 
і його було дано мені у патріаршому блакословенні, в якому 
мені було сказано: 
«Ти є обраний в очах Божих, як був обраний апостол Павло, 
обраний слуга, якому було надано владу і здатність робити 
добро. Продовжуй пошук знання і молися, щоб одержати 
мудрість, аби ти міг прославити Небесного Батька своїм 
розумом». 
Якщо Господь думав, що я здатний до навчання, то я міг 
навчатися! Але я розумів, що це благословення не можна 
одержати легко, воно не могло здійснитися автоматично, без 
подальших роздумів і дій з мого боку. Здійсненню цього 
благословення, як це буває з усіма патріаршими благо-
словеннями, повинні були передувати мої гідність і прагнення 
робити все необхідне для того, щоб ці благословення 
звершилися. 

Урок 10 
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І тепер я мав віру, що з Господньою допомогою я можу 
навчатися, якщо тільки буду прикладати свої зусилля, і я робив 
так, починаючи з шостої години ранку до темряви, шість днів 
на тиждень. 

Я витратив триста доларів на підбірку платівок, які містили 
основні терміни в алфавітному порядку. Я провів багато ночей, 
запам'ятовуючи алфавіт, звучання букв, і так я навчився читати 
і писати. Я ще не міг робити це вільно, але міг, розбиваючи 
слова на склади, читати їх, доки не починав розуміти їх. 
Повний довіри до моєї новонадбаної здатності читати і писати, 
я вступив до університету штату Огайо. Я спробував вести 
конспекти на лекціях професорів, але мав труднощі з 
правильним написанням слів. Я все ще розбивав майже всі 
слова фонетично на склади, і через це встигав конспектувати 
лише невелику частину професорських лекцій. А без акурат-
них і повних записів неможливо вчитися і належно готуватися 
до екзаменів, тож знову моя академічна спроба закінчилася 
невдачею, і я був змушений залишити університет. 

Це збентежило мене, і я почав сумніватися у своїй здатності 
набути академічних досягнень, але мені було дано благо-
словення і обіцяння, що я можу вчитися. Отже, розуміючи, що 
здійснення того обіцяння залежить виключно від моєї віри і 
роботи, я продовжував працювати над поліпшенням читання і 
письма. 

Пам'ятаючи слово Господнє, що він благословить мене, якщо 
робитиму все що слід, я поступив до Рікс Коледжу. Я ніколи не 
забував виконувати домашнє вчителювання і старанно вико-
нував усі церковні обов'язки - і навчався щоденно по 18 годин. 
Я ще мав працювати над читанням, але вже міг одразу про-
читувати ті слова, що їх раніше доводилося розбивати на 
склади. Коли я йшов на іспити, я пам'ятав кожне слово у своїх 
записах і міг написати їх під час іспитів. Коли я закінчив Рікс, я 
міг добре читати і був добрим студентом, з середнім балом 
3,6! 

Тепер я маю ступінь бакалавра мистецтв після Університету 
Брігама Янга, закінчивши навчання з обраних дисциплін з 
середнім балом 3,2. 

Обіцяння Господнє, «що мені дана можливість виконати добре 
діло», було здійснено, як будуть здійснені інші обіцяння, дані 
мені в патріаршому благословенні, якщо я тільки буду мати 
віру в нього і працювати для здійснення того благословення» 
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(Dorvis Rodgers, "You Shall Glorify Your Father in Heaven With Your 
Intelligence", When Faith Writes the Story, pp. 34-37) . 
Цей хлопець був послушний і підготовлений до благословення; 
в результаті патріарше благословення було для нього 
джерелом проводу і втіхи. Ми повинні виявляти таку саму віру 
в досягненні благословень, обіцяних нам у патріарших бла-
гословеннях. 

Завдання 
1. Приготуйтеся до одержання патріаршого благословення, 
якщо ви ще не одержали його. 
2. Якщо ви одержали благословення, читайте його часто і 
прагніть жити гідно, щоб обіцяні благословення збулися. 

Додаткові Писання 
Буття 49:1-28 (патріарх Ізраїль благословляє своїх синів). 
УЗ 107:39-56 (дванадцять апостолів повинні висвячувати 
служителів; патріарше священство в давні часи). 
УЗ 124:91-92 (патріархи одержують ключі для надання 
благословення). 
Мойсей 6:1-6 (книга спомину, що зберігалася для благо-
словення дітей Адамових). 

Рекомендації вчителеві 

Перед уроком: 
1. Попросіть члена класу, який одержав патріарше благословення, поділитися 
свідченням про те, як саме воно приносило благословення і провід у його житті 
(Попередьте його, що патріарше благословення є особистим і його не треба 
читати іншим. З тієї ж причини йому не треба детально розповідати про 
обіцяння і настанови, надані йому в благословенні). 
2. Призначте члена класу, який розповість, що саме він робив для одержання 
патріаршого благословення. 
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Потреба 
у Генеральних 
Авторитетах 

Мета цього уроку - домогтися розуміння, чому Господь 
покликає Генеральних Авторитетів, і які благословлення ми 
здобуваємо, підтримуючи їх. 

Вступ 
Коли Спаситель жив на землі, він організував свою Церкву і 
висвятив чоловіків у священство. Серед тих, кого він покликав, 
було дванадцять Апостолів та інші чини, призначені для того, 
щоб свідчити про Нього і допомагати наглядати за Церквою. 
Після смерті і воскресіння він відвідав Нефійський народ в 
Америці і організував свою Церкву за таким же порядком. Він 
висвятив дванадцятьох своїх послідовників служити Нефійцям 
так само, як дванадцять Апостолів служили Церкві у Старому 
Світі. 
В ці останні дні Господь знову встановив істинну Церкву Ісуса 
Христа через пророка Джозефа Сміта. Її було організовано 
через одкровення, вона так само має дванадцятьох Апостолів, 
як Церква тих часів, коли Спаситель був на землі. Окрім 
Апостолів Господь покликав інших допомагати вести і скеро-
вувати всю Церкву. Ці люди - Генеральні Авторитети. 
Генеральний Авторитет - це носій Мелхіседекового священ-
ства, покликаний Господом служити на одній з таких посад: 
Покажіть картинку 11-а (= 11-а) «Генеральні Авторитети Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів». 

ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
Перше Президентство складається з Президента Церкви і 
його радників, які водночас є Генеральними Авторитетами. 
Президент володіє всіма ключами і всією владою, відновленою 
для Церкви в наш час. Разом зі своїми радниками президент 
наглядає за всією Церквою і має владу і повноваження 
виконувати обов'язки всіх чинів у священстві і у Церкві. 

11 -а (= 11-а) Генеральні Авторитети Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
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Генеральні Авторитети 
Церкви Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів 

Президент Томас С. Монсон 
Перший Радник 

Перше Президентство 

Президент Гордон Б. Хінклі Президент Д ж е й м с Е. Ф а у с т 
Д р у г и й Радник 

Рада Дванадцяти 

Б о й д К . Пекер Л.Том Перрі Дев ід Б. Хейт Ніл А. Максвелл 

Расел М. Нельсон Делін Г. Оукс М. Расел Беллерд Д жозеф Б. Віртлін 

Річард П Скотт Р о б е р т Д . Гейлз Джеффрі Р. Голланд Генрі Б. Аерінг 

1 1 - а 



Президент Церкви має ключі священства, щоб благословляти 
всі духовні і матеріальні справи Церкви. Він має право давати 
президентам колів, єпископам, патріархам та іншим «ключі», 
що стосуються окремих чинів у їхніх регіонах. 
Президент Джозеф Ф. Сміт написав з цього приводу, що 
«кожний чоловік, висвячений у будь-який ступінь священства, 
має доручене йому повноваження. Але необхідно, щоб кожне 
діяння, вчинене під цим повноваженням, було виконане в 
належний час і в належному місці, належним способом і згідно 
з належним порядком. Влада скеровувати ці дії становить 
ключі священства» (Gospel Doctrine, p. 136) 

КВОРУМ ДВАНАДЦЯТЬОХ АПОСТОЛІВ 
Дванадцять Апостолів покликані Господом бути особливими 
свідками Христа. Вони діють під керівництвом Першого Пре-
зидентства. 

КВОРУМИ СЕМИДЕСЯТНИКІВ 
Кворуми семидесятників працюють під керівництвом Кворуму 
Дванадцятьох і Першого Президентства. Вони мають особ-
ливий обов'язок проповідувати Євангелію і через місіонерську 
роботу приводити до Церкви навернених. Кожний з таких 
кворумів має включати не менше семидесяти чоловіків. 

ГОЛОВНИЙ ЄПИСКОПАТ 
Головний Єпископат являється президентством Ааронового 
священства і працює під керівництвом Першого Президент-
ства. Головний Єпископ і його радники наглядають за фізич-
ними, тобто матеріальними справами Церкви. 
Крім Генеральних Авторитетів, велика кількість людей покли-
кана як регіональні представники Дванадцятьох. Вони не є 
Генеральними Авторитетами, але покликані представляти 
Дванадцятьох і допомагати будувати Церкву у певних місце-
востях світу. 

Обов'язки Генеральних Авторитетів 
Генеральні Авторитети є представниками Ісуса Христа. Гос-
подь особисто є главою Церкви і скеровує її через одкровення, 
які дає пророкові та іншим Генеральним Авторитетам. Через 
цих людей Господь відкриває свою волю і навчає нас всьому 
необхідному для нашого спасіння. 
Генеральні Авторитети представляють Спасителя багатьма 
способами: 
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• Подорожують по всьому світі, допомагаючи членам Церкви 
і місцевим Церковним керівникам і навчаючи їх. 

• Бережуть єдність Церкви і переконуються, що Церква 
навчає правильним ученням. 

• Висвячують місцевих провідників священства, зокрема 
президентів колів. 

• Готують повідомлення і виступають з ними на Генеральних і 
регіональних конференціях, інших зборах. Коли ці люди 
говорять під впливом Святого Духа, це те саме, якби 
говорив сам Христос. «Те, що я, Господь, сказав, я сказав . . . 
або моїм власним голосом, або голосом моїх слуг - одна-
ково» (УЗ 1:38). Це означає, що вони навчають і надихають 
членів і не членів Церкви. 

• Дванадцять Апостолів покликані бути особливими свідками 
Ісуса Христа для всього світу. Вони свідчать про 
божественність Христа всюди, куди б не прийшли. Інші 
Генеральні Авторитети також несуть своє свідчення про 
Спасителя. 

• Мають обов'язок наглядати за усіма адміністративними 
справами Церкви. 

• Поряд з усіма цими обов'язками вони також є батьками і 
чоловіками. Подібно до інших батьків у Церкві, вони 
відповідальні за керівництво власними сім'ями і ведення їх 
до целестіального царства. 

Наша потреба у Генеральних Авторитетах 
Протягом усієї історії людства Небесний Батько відкривав 
свою волю людям на землі через своїх пророків. Це є істиною, 
- говоримо ми про часи Мойсея, або Христа, або Джозефа 
Сміта. Умови можуть змінюватися, але не істина, як і наша 
потреба у Божому проводі. Господь любить нас, тому він дав 
нам Пророка і Апостолів, а також інших Генеральних Автори-
тетів, щоб вони вели нас сьогодні. 
Ця історія розповідає, як група людей отримала благосло-
вення, виказавши послух пророкові. 
«Нарешті в липні 1959 року підготовку було завершено. 
Тридцять глибоко віруючих таїтян працювали, накопичували 
гроші і жертвували, щоб зібрати кошти на поїздку до Гавай-
ського Храму. Багато праці було вкладено, щоб привести 
Параїту (у дослівному перекладі - Великий Вождь), яхту місії, 
до сухого доку, відремонтувати її і перефарбувати. Потім були 
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проблеми з французьким урядом. (Шкіпер, брат Тапу, зреш-
тою переконав начальника порту, а вдвох вони переконали 
французького правителя дозволити святим пливти на Параїті 
на Гаваї). 

Брат Тапу одержав не тільки дозвіл від французьких урядовців, 
але й написав до Солт-Лейк-Сіті, щоб одержати дозвіл від 
президента Девіда О. Маккея. Цей дозвіл було одержано, і все 
було готове до відплиття. 
Тоді прозвучав фатальний дзвінок з офісу місії. Всі ті, хто мали 
взяти участь у мандрівці, повинні були зібратися в домі 
приміщення місії перед відплиттям. . . . 
Того дня спеціальний посильний, Ернест С. РосІтер . . . прибув 
прямо від президента Маккея з Солт-Лейк-Сіті. Повідомлена 
ним новина була приголомшлива. Святих просили не 
здійснювати своєї довгожданої поїздки. Як каже брат Тапу, 
Президент Маккей не дав ніякого пояснення. Він лише 
попросив брата Росітера «піти і зупинити їх. Вони не повинні 
робити цього, і якщо ми дозволимо їм їхати, ми будемо мати 
неприємності з Французьким урядом. Ми будемо відповідати 
за них. Тож йди і зупини їх». 

В місіонерському щоденникові Президент Християнсен (пре-
зидент місії) писав, турбуючись про те, як саме йому 
повідомити про це святих, які були вже готові зійти на 
корабель: 
«Я був дуже стурбований і відчував, що потребую Господньої 
допомоги, щоб дати пояснення цим скромним, вірним членам, 
які мали такі великі сподівання на одержання храмового дару 
у Його Святому Домі. Я постився і молився про це. Я призначив 
збори членів священства на 15 липня 1959 року, на 8.00, а 
також попросив шістьох вірних братів прийти до моєї кімнати 
о 7.30, і разом з президентом Росітером ми розповіли їм про 
рішення, що прийшло від Першого Президентства, і сказали 
їм, що потребуємо їхньої віри і молитв, щоб доповісти повідом-
лення членам священства, які зберуться о 8.00. Після того, як 
Президент РосІтер і я закінчили розмову з цими чоловіками, 
вони у відповідь коротко висловили свої думки, і, слухаючи їх, 
я сповнився великою радістю, бо вони говорили про своє 
прагнення слухатися поради нашого пророка тут, на землі. 

Ми зустрілися з членами священства. Вислухавши послання 
Першого Президентства, вони висловили переконаність, що 
оскільки ці слова прийшли від провідників Церкви, то мали 
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прийти через натхнення від Господа, і єдиний спосіб показати 
їхню любов і подяку за благословення, які Він дав їм, це 
сприйняти дану пораду. Тоді я закликав їх проголосувати, і всі 
підняли руки за рішення Першого Президентства. 
Таким чином поїздку було скасовано, і ні Президент Росітер, ні 
Президент Християнсен, ні вірні таїтянські святі не знали, чому 
саме пророк Божий не радив їм їхати. Вони скасували поїздку, 
бо мали віру у пророка. 
Пізніше брат Тапу, шкіпер, повернувся на своє судно, і там 
механік сказав йому, що маленька шестерня має пошкод-
ження і зможе працювати лише 100-150 годин. Незважаючи на 
це, судно було спущено на воду і поставлено на якір. . . . 
«А через кілька днів (розповідає брат Тапу, шкіпер судна) мені 
подзвонили. Дзвінок застав мене в офісі місії, де я працював 
над нашим місцевим церковним журналом. Дзвонив началь-
ник порту. Він сказав: «Овва! твій корабель тоне!» 
Я сказав: «Як тоне! Я тільки-но одержав його з сухого доку!» Він 
повторив: «Твоє судно тоне. Поспішай!» Я прибіг до порту, коли 
судно вже наполовину затонуло. Мій перший помічник був 
внизу, вишукуючи, що сталося. Він знайшов, що витяжна труба 
з камбуза була гнилою. Ремонтник зафарбував деякі майже 
зовсім гнилі дошки та іржаву трубу. Вони зруйнувалися, і вода 
почала прибувати. 
Що б ви сказали, якби ми опинилися за дві або три сотні миль 
від берега в рятувальному човні? Якби ми вийшли за нашим 
розкладом, ми були б саме на такій відстані, коли б зруйну-
валися гнилі деревина і труба». 
Коли таїтянські святі прийняли пораду пророка, вони не могли 
зрозуміти причини, з якої стурбувався Президент Маккей. Але 
тепер вони розуміють путі Божі. Брат Тапу так висловив це 
розуміння: «Через це я завжди маю свідчення Президента 
Маккея, істинного пророка Божого» (R. Lanier and JoAnn М. 
Britsch, "A Prophet's Warning", New Era, Mar. 1976, pp. 12, 14). 

Генеральні Авторитети говорять від Христа. Господь сказав: 
«все, що вони скажуть під впливом Святого Духа, буде 
Писанням, буде волею Господа, буде словом Господа, буде 
голосом Господа і силою Божою для спасіння» (УЗ 68:4). 
Ці люди є представниками Спасителя на землі, тому нам 
важливо знати сказане ними і слідувати їхнім ученням. При-
гадайте деякі з Господніх учень, на яких наголосили Генеральні 
Авторитети в наш час. Вони порадили нам проводити домашні 

8 3 



сімейні вечори. Вони попросили нас допомагати будувати 
храми і проводити генеалогічну роботу. Вони навчили нас 
особистій і сімейній готовності (включаючи зберігання хар-
чових запасів). І вони висловили необхідність проведення 
місіонерської роботи кожним членом. 
Попросіть членів класу подумати, як швидко змінюється світ в останні десять-
двадцять років. Як допомагає нам те, що ми слухаємо пророків, зустрічати 
виклики сьогодення? 

Підтримка Генеральних Авторитетів 
Господь не буде жодного з нас примушувати слухатися його 
слуг. Ми можемо сприйняти або відкинути їх. Однак це велике 
благословення - мати змогу прийняти і підтримати Генераль-
них Авторитетів та інших наших провідників. Ми робимо це на 
спеціальних зборах, коли нас просять віддати наші схвальні 
голоси провідникам Церкви. Ми виказуємо бажання підтри-
мати їх, підіймаючи праву руку. Але, щоб підтримати 
Генеральних Авторитетів, треба більше, ніж просте підняття 
правиці. Ми справді підтримуємо Генеральних Авторитетів, 
сприймаючи їхнє вчення і слідуючи їхнім порадам і проводу. 

Ці чоловіки є представниками Ісуса Христа і одержують 
постійні одкровення від нього. Ми шануємо Спасителя, 
шануючи його представників. Ми шануємо і поважаємо наших 
живих пророків, виявляючи послух їхнімученням, молячись про 
них і про силу слідувати їм (див. До Євреїв 13:17-18 і УЗ 107:22). 
Ми також підтримуємо їх, коли підтримуємо нашого єпископа 
або президента філії, бо вони діють під їхнім керівництвом. 
Великі благословення приходять до тих, хто підтримує 
Генеральних Авторитетів. Господь сказав, що той, хто вірить у 
вчення пророків і терпить з вірою до кінця, одержить все, що 
має Бог (див УЗ 84:36-38). Книга Мормона розповідає про 
великого чоловіка на ім'я Амулек, який прийняв пророка 
Божого. До Амулека прийшов ангел і сказав, що його 
збирається відвідати пророк Алма. Ангел сказав: « Ти 
приймеш його у свій дім і будеш годувати його, і він 
благословить тебе і твій дім; і благословення Господнє зійде на 
тебе і твій дім» (Алма 10:7). Амулек прийняв Алму у свій дім і 
пізніше свідчив про великі благословення, які прийшли до 
нього і його сім'ї, тому що він прийняв пророка. 
Прочитайте Алма 10:10-11. Як ми можемо одержати благословення, описані 
Амулеком? 

Можливо, ніхто з Генеральних Авторитетів не відвідає наш дім, 
але ми можемо одержати подібні благословення, якщо 
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сприймаємо Генеральних Авторитетів, слідуючи їхнім натх-
ненним порадам у наших домівках. 
Якщо хтось з членів класу зустрічав Генерального Авторитета або слухав його 
промову, попросіть його розповісти, яке це справило враження на нього і чому 
важливо слухати Генеральних Авторитетів і бути послушними. 

Закінчення 
Генеральні Авторитети є особистими представниками Спа-
сителя. Вони мають священство і ключі скеровувати роботу 
Господньої Церкви. Якщо ми будемо слідувати їхнім порадам і 
підтримувати їх з вірою, послушністю і молитвами, ми одер-
жимо великі благословення. 
Президент Гарольд Б. Лі сказав: «Хтось сказав . . . і я вірю, що 
це абсолютна істина: «Людина не навернена істинно, доки 
вона не побачить силу Божу, яка перебуває з провідниками 
цієї церкви, і доки не зійде це в її серце як вогонь». Доки члени 
цієї церкви не мають переконання, що вони їх ведуть 
правильним шляхом і що ці люди Божі мають натхнення і 
належним чином призначені рукою Божою, вони не навернені 
істинно» ("The Strenght of the Priesthood", Ensign, July 1972, 
p. 103). 

Завдання 
1. У сімейній і особистій молитвах ввечері попросіть Господа 
благословити Генеральних Авторитетів. 
2. Моліться про свідчення і силу, щоб слідувати пророкові та 
іншим Генеральним Авторитетам. 

Додаткові Писання 
Числа 12:6 (Господь являється своїм пророкам) 
Амос 3:7 (Господь відкриває таємниці своїм пророкам) 
Лука 1:59-79 (Господь завжди говорить до людей через 
пророків) 
УЗ УЗ 43:1-7 (одкровення для Церкви даються тільки через 
пророка) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Сплануйте, щоб на початку або в кінці уроку заспівати гімн «Ми вдячні Тобі 
за Пророка». 
2. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Батькова 
відповідальність за 
благополуччя сім'ї 

Мета цього уроку - домогтися розуміння відповідальності 
батька у плануванні і забезпеченні потреб своєї сім'ї. 

Вступ 
Пророк Господній сказав: «Сім'я - це найважливіша органі-
зація, що існує тимчасово або вічно. Наша мета в житті -
створювати для себе вічні сімейні об'єднання» (Joseph Fielding 
Smith, "Counsel to the Saints and to the World", Ensign, July 1972, 
p. 27). 
Вічна сім'я є патріархальною сім'єю. Це означає, що батько діє 
як глава сім'ї і що чоловік і жінка запечатані в храмі. Всі сімейні 
об'єднання повинні будуватися за подобою вічної сім'ї, де 
батько діє як справжній глава сім'ї. 

Батько має забезпечувати потреби сім'ї 
Писання вчать, що батько є главою сім'ї (див. До Ефесян 5:23). 
Тому він повинен забезпечувати матеріальні і духовні потреби 
сім'ї (див. Мосія 4:14-15). Цей священний обов'язок, даний 
нам Господом, є найважливішою роботою, яку має виконувати 
батько. Президент Девід О. Маккей стверджував, «що ніякий 
успіх в інших справах не може компенсувати провалу в сім'ї» 
(David О. McKay, Conference Report, Apr. 1964, p. 4). 
Саме в сім'ї треба піклуватися про дітей і навчати їх вічним 
принципам. «Найважливішою з Господніх робіт є та, що вико-
нується в наших власних оселях», - сказав Президент Гарольд 
Б. Лі (Regional Representatives' Seminar Report, Apr.1972, p. 2). 
Жодний вчитель не може впливати на наших дітей так, як ми, 
їхні батьки. Саме тому ми повинні навчати своїх дітей водночас 
прикладом і словом. Нам обіцяно, що ми зможемо жити як вічні 
сім'ї у целестіальному царстві, якщо будемо запечатані в храмі 
з нашими дружинами і дітьми і вірно житимемо за принципами 
Євангелії (див. розділи 36 «Вічне життя» і 32 «Жити разом 
вічною сім'єю» у підручнику Основи Євангелії [скорочене 
видання]). 
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Забезпечення матеріальних потреб сім'ї 
Від нас, батьків, очікується забезпечення матеріальних потреб 
наших сімей. Щоб забезпечити все необхідне для наших сімей 
в матеріальному плані, ми повинні: 
• Працювати на чесній роботі для забезпечення потреб сім'ї. 
• Разом з дружиною планувати бюджет сім'ї. 
• Навчати своїх дітей працювати. 
• Керувати програмою домашнього виробництва і створення 

запасів. 
Сучасні Писання вчать, що той, хто може працювати, але не 
працює, «не буде ані хліб їсти, ані одежину трударя вдягати» 
(УЗ 42:42). Господь сказав, що якщо ледащий не змінить шляхів 
своїх, він не одержить тих благословень, які одержать ті, хто 
працює. Він не зможе навіть займати свою позицію в Церкві 
(див. УЗ 75:29). Безумовно, не має значення, яку роботу ми 
виконуємо, якщо вона чесна і приносить задоволення. 
Разом з дружиною чоловік повинен планувати сімейний бюд-
жет. Доход, який він одержує, не належить йому одному - він 
належить усій сім'ї; чоловік лише управляє ним. Він відповідає 
за визначення фінансових потреб кожного члена сім'ї, а не 
тільки своїх власних. Якщо він докладе найбільше зусиль на 
забезпечення матеріальних потреб сім'ї, Господь благо-
словить його, а його дружина і діти зможуть у межах сім'ї 
задовольняти свої потреби. 
Покажіть картинку 12-а (= 12-а) «Сім'ї, що працюють разом, благословленні 
водночас матеріально і духовно». 

Дітей треба заохочувати і дозволяти їм одержувати макси-
мально можливу освіту, щоб готувати їх до майбутньої праці. 
Наскільки можливо, їх не треба забирати зі школи для роботи. 
Це не означає, що діти повинні увільнятися від домашньої 
роботи. Президент Гарольд Б. Лі закликав батьків давати дітям 
певні господарські доручення, щоб уберегти їх від нудьги і 
створювати їм умови для розвитку навичок дорослої роботи 
(see "Preparing Our Youth", Ensign, Mar. 1971, p. 3). 
Один з обов'язків, що може бути наданий дітям - це догляд за 
сімейним городом. Нам дано пораду мати городи для сім'ї, 
щоб задовольняти деякі наші потреби у продуктах і запасати 
максимально можливу кількість їжі. Президент Спенсер 
В. Кімбол радив кожній сім'ї «вирощувати все, що підходить 
для харчування, на вашій землі. . . . Удосконалюйте свої на-
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вички у домашньому зберіганні і запасах. Ми знову підтвер-
джуємо пораду, яку завжди одержувала Церква - створювати 
і зберігати запаси на один рік» (Spencer W. Kimball, "Family 
Preparedness", Ensign, May 1976, p. 124). 
Які завдання ви можете вирішувати сім'єю, щоб навчати дітей працювати? 
Якщо немає можливості забезпечити матеріальні потреби сімей, де можна 
одержати допомогу? (Ми завжди повинні шукати допомоги спочатку у членів 
сім'ї і родичів, які мають можливість допомогти. Якщо вони не можуть 
допомогти нам, слід звернутися до Церкви і контактувати з провідниками 
кворумів. Звертатися за допомогою до урядових гуманітарних структур 
потрібно тільки тоді, коли Церква не може повністю задовольнити нашу 
потребу у допомозі). 

Забезпечення духовних потреб сім'ї 
Щоб зрозуміти духовні потреби наших сімей, потрібно: 
• Навчати Євангелії дружин і дітей. 
• Кожний день молитися з сім'єю. 
• Робити наш дім місцем, що запрошує Духа Господнього 

залишатися з нами. 
• Платити десятину і пожертвування Господові. 
• Проводити цікаві домашні сімейні вечори. 
Все це священні обов'язки. Учення і Завіти найперше наголо-
шують на важливості одного з цих обов'язків. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 68:25, 28. Чому саме заповідав Господь 
навчати наших дітей? 

Батько повинен напевне знати, що його сім'я навчається 
Євангелії в сім'ї. Один з найкращих способів почати це 
навчання - зробити це на домашньому сімейному вечорі. Це 
дає змогу регулярно спілкуватися з сім'ями і повчати їх. 
Перше Президентство наполягає, щоб усі батьки «зустрі-
чалися з сім'ями вечорами в понеділок і навчали їх Писанням 
. . . і свідчили їм. Батьки повинні використовувати цю нагоду, 
щоб зблизитися з дітьми, вислухати їхні проблеми, дізнатися 
про прагнення і дати їм особисту настанову, якої вони так 
сильно потребують» ("Message from the First Presidency", Family 
Home Evening manual, 1976-77, p. 3). 
Щоб належним чином навчати дітей, батько мусить так 
організувати свій час, щоб часто бувати дома з сім'єю. Йому 
також треба виказувати свою радість від життя за Євангелією, 

12-а (= 12-а) Сім'ї, що працюють разом, 
благословленні водночас матеріально і духовно 
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регулярної сплати десятини і внесення пожертвувань Церкві, 
сприймання і виконання церковних покликань і дотримання 
інших заповідей. 
Як Церква допомагає нам навчати наших дітей? 

Благословення батькам і сім'ям 
Покажіть картинку 12-6 (= 12-Ь) «Цар Веніамін забезпечував матеріальні і 
духовні потреби своєї сім'ї» 

Книга Мормона розповідає про великого пророка і батька, 
царя Веніаміна (див. Мосія 2:12, 14). Незважаючи на те, що він 
був царем і пророком, він працював власноручно, забезпе-
чуючи свою сім'ю. Він не чекав, доки інші люди допоможуть 
йому. Як батьки, ми повинні наслідувати його приклад і 
забезпечувати свої сім'ї. 
Інший батько, на прикладі котрого можна будувати життя, це 
Авраам. За його вірність йому було обіцяно праведну сім'ю, а 
також велике потомство (див. Буття 17:3-8). Авраам був 
благословен за свою старанність у наслідуванні Господові і 
належне піклування про сім'ю. Через те, що ми походимо від 
Авраама, ми можемо мати такі самі благословення, якщо 
дбатимемо про духовні і матеріальні потреби наших сімей. 
Любов у нашому домі зростатиме набагато швидше, і наші 
сім'ї будуть духовно прогресувати. 

Закінчення 
Ось історія, яка описує, як був благословен батько і його сім'я, 
коли він прийняв Євангелію і жив за нею. Доки Джозеф Гарсія 
не приєднався до Церкви, він полюбляв пиячити з приятелями 
і мало бував вдома. Тому його дружина часто була змушена 
працювати прибиральницею, щоб заробити гроші на утри-
мання сім'ї. Його діти ледве пізнавали його. Вони боялися його 
більше, ніж поважали або любили. 
І ось одного дня його познайомили з мормонськими місіоне-
рами. За шість місяців зустрічей з місіонерами його життя 
повністю змінилося. Він перестав спілкуватися зі своїми 
приятелями в барах і невдовзі приєднався до Церкви. Він 
почав проводити час із своїми дітьми, полюбив гуляти з ними 
і дружиною і влаштовувати домашні сімейні вечори. Він перед-
обачливо спланував сімейний бюджет, що дозволило його 
дружині залишити роботу і проводити весь свій час вдома. 
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Він швидко відчув, що його сім'я і той час, який він проводить 
з дружиною, подобаються йому набагато більше, ніж його 
колишні приятелі. Його діти навчилися любити його і сьогодні 
намагаються слідувати його прикладові праведного життя. 

Завдання 
1. Оцініть те, як ви забезпечуєте духовні і матеріальні потреби 
вашої сім'ї. 
2. Зобов'яжіться задовольняти потреби своєї сім'ї. 
3. Сплануйте разом з дружиною і дітьми, як перетворити ваше 
життя відповідно до Писань і порад Церковних провідників. 
Додаткові Писання 
1 До Тимофія 5:8 (батьки повинні забезпечувати свої сім'ї) 
Мосія 27:14, 22 -24 (Господь чує молитви батьків за своїх дітей) 
УЗ 68:30-31 (діти ледарів зростають у злочестивості) 
УЗ 75:25, 28 -29 (батьки повинні забезпечувати членів сімей) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділи 30 «Відповідальність членів сім'ї і взаємодопомога» і 32 
«Жити разом вічною сім'єю» у підручникові Основи Євангелії (скорочене 
видання). 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Можна скласти на дошці або на великому аркуші паперу перелік деяких 
способів, за якими батько може зрозуміти матеріальні і духовні потреби своєї 
сім'ї. 
4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Сімейна 
рада 

Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти нам укріпити наші сім'ї, 
радячись з нашими дружинами і дітьми. 

Вступ 
Заспівайте гімн «Вдома мир». 

Носій священства є провідником своєї сім'ї 

Наші земні доми є початком небесних домів. В цьому значенні, 
батьківство є підготовкою до Божествування. Ті батьки, які 
знають це, розуміють, що вони мають священний обов'язок 
проводити, скеровувати свої сім'ї і правити ними в правед-
ності. Президент Н. Елдон Теннер сказав: «Кожний дім 
сучасного святого повинен бути зразковим домом, де батько 
є главою домоправління, але головує з любов'ю і в гармонії з 
праведними прагненнями матері. Разом вони повинні 
прагнути до здійснення єдиних цілей для сім'ї, і діти повинні 
відчувати любов і гармонію» ("Fatherhood", Ensign, June 1977, 
p . 2 ) . 

Як одружені носії священства, ми маємо відповідальність 
виховувати праведні сім'ї і, звичайно, не робимо це самі. Нам 
допомагають наші дружини. Разом ми можемо створити міцну 
сім'ю і привести її назад до присутності Господа. Це означає, 
що ми повинні любити наших дружин і радитися з ними, якщо 
ми хочемо насолоджуватися Духом Господнім у наших 
домівках. 

Виказування любові і уважності до наших дружин 
Прочитайте Мосія 4:14. 

В Писанні Господь наставляє нас засновувати дома любові і 
миру. Щоб мати такі дома, ми повинні впровадити стиль щирої 
любові і взаєморозуміння в той час, коли наше подружнє життя 
тільки починається. Якщо цього немає зараз у наших домах, 
ми повинні це встановити. Це вимагає регулярного спільного 
моління, виказування любові і поваги один до одного і спіль-
ного вивчення Писань. Мабуть найважливішим є додержання 
заповідей Божих і обіцянь, даних під час наших шлюбних 
обітниць. 
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Сильний носій священства буде добрим і дбайливим до своєї 
дружини (див. До Ефесян 5:25). Як стверджував Президент 
Дж. Рубен Кларк молодший, якщо сім'я хоче стати целесті-
альною, чоловік і жінка повинні любити, шанувати і поважати 
один одного. Вони мають бути терплячими один до одного і 
бути вірними своїм шлюбним обітницям. їхня вірність повинна 
«огортати дім, неначе світло доброти». Якщо вони роблять це, 
їхня покора до Божої волі «буде вести і втішати їх» (See 
Immortality and Eternal Life, Vol. 2 [Melchizedek Priesthood study 
guide, 1969], pp. 14-15). 
Що саме ми можемо робити, щоб показати нашим дружинам любов і повагу? 
Як атмосфера любові допоможе нам заснувати доми миру і любові? 

Наради з нашими дружинами 
Покажіть картинку 13-а (= 13-а) «Провідництво у сім'ї стає набагато легшим і 
набагато ефективнішим, коли чоловік радиться з своєю дружиною». 

Дуже важливо спілкуватися з нашими дружинами. Більшість 
шлюбних і сімейних проблем можна подолати, якщо радитись 
з дружинами і шукати допомоги і проводу Господнього. 
Прочитайте Алма 37:37. Як може одержання порад Господніх допомогти нам? 

Якщо ми хочемо бути мудрими носіями священства, ми 
повинні з молитвою обговорювати проблеми і цілі з нашими 
дружинами і залучати їх до прийняття рішень. Якщо ми 
любимо наших дружин, ми будемо скоріше шукати їхньої 
допомоги, ніж прагнути вирішити головні сімейні проблеми 
самотужки. Щоб здійснювати це, ми повинні встановити 
певний час, коли ми можемо поговорити про дітей, фінанси, 
релігію, домашні сімейні вечори, інші особисті і сімейні справи, 
які кожен з нас має. Тільки таким чином ми будемо об'єднані у 
провідництві наших сімей. 

Наші дружини - це наші партнери в шлюбі і тому вони важливі 
для шлюбного співробітництва. Ми повинні дати їм знати про 
їхню важливість. Деякі чоловіки думають, що, маючи священ-
ство, вони мають право приймати всі рішення, але Писання 
кажуть нам, що це неправильно. 
Прочитайте УЗ 121:39, 41. 

Це зловживання священством - «проявляти неправедну звер-
хність». Як володарі Мелхіседекового священства, ми маємо 

13-а (= 13-а) Провідництво у сім'ї стає набагато легшим і набагато 
ефективнішим, коли чоловік радиться з своєю дружиною 
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обов'язок слухати своїх дружин з любов'ю і піклуванням. А 
коли ми слухаємо, ми повинні слухати не як начальники, бо 
вони наші партнери і наша рівня. Слідуючий приклад показує, 
як один володар священства радився зі своєю дружиною. 
Брат Джексон був освічений і мудрий чоловік. Він міг легко сам 
прийняти всі рішення для своєї сім'ї. Але натомість він завжди 
сідав і обговорював проблеми і можливі рішення із своєю 
дружиною. Щонайменше один раз на тиждень, звичайно 
ввечері у неділю, вони сідали за кухонний стіл і обговорювали 
сімейні проблеми, іноді у бесідах приймали участь діти. 
Радячись, цей чоловік і його дружина майже завжди погод-
жувалися у питаннях виховання дітей. Вони ніколи не 
сперечалися і не сварилися, а ставилися один до одного з 
любов'ю. Цей чоловік робив мудро, завжди прохаючи свою 
дружину давати корисні поради. Він встановив близький до 
целестіального стиль в своєму домі і сьогодні його прикладу 
слідують всі його шість синів у своїх власних домівках. 
Як спільна нарада чоловіка і дружини може допомогти уникнути суперечок і 
проблем у їхньому домі? Як це може збільшити любов у їхньому домі? 

Радячись з нашими сім'ями 
Покажіть картинку 13-6 (= 13-Ь) «Проведення сімейних нарад допомагає 
батькові праведно очолювати своїх дітей». 

Після того, як чоловік порадиться з дружиною, ВОНИ ПОВИННІ 
зібратися разом з дітьми і обговорити з ними сімейні цілі і 
плани. Корисно радитися з усією сім'єю. Це може поліпшити 
життя сім'ї і посилити любов членів сім'ї один до одного. Діти 
будуть заздалегідь ознайомлені з сімейними планами, будуть 
знати, що роблять інші, і внаслідок цього встановляться 
гармонія і порядок. Коли це можливо, дітям треба дозволяти 
брати участь у прийнятті рішень, і вони також повинні допома-
гати виконувати ці рішення. 
Який час є найкращим для проведення сімейних нарад? (Домашні сімейні 
вечори - це добрий час, але сімейна нарада не повинна заміняти урок). Які 
питання можна обговорювати на таких нарадах? 

Покажіть картинку 13-в ( - 13-е) «Батько повинен регулярно проводити спів-
бесіди із своїми дітьми». 

Дуже важливо також, щоб батько мав приватну нараду з 
кожною дитиною. «Це йде тільки на користь, коли батько 
регулярно проводить співбесіди з синами і дочками. Він узнає 

13-6 (= 13-Ь) Проведення сімейних нарад 
допомагає батькові праведно очолювати своїх дітей. 

9 6 







Урок 10 

їхні проблеми і надії. Він може стати для них безумовним 
другом». (A. Theodore Tuttle, "The Role of Fathers" Ensign, Jan. 
1974, p. 67). 
Які питання ви можете обговорювати з дітьми під нас таких інтерв'ю? Як це 
може зблизити вас з ними? (Закликайте братів використовувати інтерв'ю для 
того, щоб прислухатися до проблем своїх дітей). 

Радитися з дітьми треба не тільки у відведений час. Ми повинні 
використовувати кожну нагоду, коли б і де б вона не сталася, 
щоб вислухати їхні проблеми. Спілкуючись з ними, ми повинні 
дивитися на їхні проблеми з їхньої ж точки зору. Нам треба не 
сміятися над їхніми турботами або думати, що вони неважливі, 
а з любов'ю слухати їх і намагатися зрозуміти і допомогти. 
«Це чудово, коли батько або мати сідає з сином або дочкою і 
обговорює особисті проблеми (а вони мають свої проблеми, 
котрі, якщо ми мудрі, не слід применшувати). Існують тиск, і 
спокуси, і навіть несправедливі звинувачення, протистояти 
яким треба готувати наших синів і дочок. . . . У таких сердечних 
розмовах батьки допоможуть своїм дітям поставити цілі.» 
(EIRay L. Christiansen, "Successful Parenthood - A Noteworthy 
Accomplishment", Ensign, July 1972, p. 55). 
Які питання молода людина має обговорювати з батьками? Що має 
обговорювати батько з дітьми? (Було б обачним попередити членів класу не 
використовувати досвід інших буквально. Проблеми однієї особи 
відрізняються від проблем іншої). 

Старійшина Річард Л. Еванс, кажучи про те, як радитися з 
нашими дітьми, сказав: «Ви разом з ними маєте привілей, 
право та обов'язок сісти, поділитися вашими думками і 
спільно прийняти рішення; з повагою слухати один одного, 
працювати, молитися і планувати разом заради повноти 
вашого щастя - завжди і вічно,» ("As Parents and Children Come 
to Common Ground", Improvement Era, May 1956, p. 342). 

Закінчення 
Нам обіцяно, що ми будемо жити в гармонії і мирі в 
целестіальному царстві. Але ми повинні сьогодні вирощувати 
єдність і любов, бо вони не виникають раптово, Президент 
Девід О. Маккей сказав: «Я можу уявити лише декілька речей, 
які потребують більшої турботи в домі, ніж відсутність єдності 
і гармонії. З іншого боку, я знаю, що дім, в якому мешкають 
єдність і благополуччя, це вже частина Небес на землі». ("Unity 

13-в (= 13-е) Батько повинен регулярно проводити співбесіди із своїми 
дітьми. 
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of Purpose Important to the Accomplishment of God's Work", 
Improvement Era, Dec. 1967, p. 34). 
Радячись з нашими дружинами і дітьми, ми зміцнюємо їх і 
себе і збільшуємо любов і єдність в наших сім'ях. 

Завдання 
1. Моліться і радьтеся з вашою дружиною регулярно. 
2. Проводьте сімейні наради. 
3. Встановіть час для співбесіди з кожною вашою дитиною, не 
забуваючи про молитву і уважність під час розмови. 

Додаткові Писання 
До Галатів 5:22 (плоди Духа) 
Кн.Якова 2:35 (наслідки поганого прикладу для членів сім'ї) 
Кн.Якова 3:7 (важливість любові між чоловіком і жінкою) 
УЗ 121:36-38 (як одержується і контролюється сила свя-
щенства) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділ 30 «Відповідальність членів сім'ї і взаємодопомога» у 
підручнику Основи Євангелії (скорочене видання). 
2, Нагадайте членам класу, щоб вони приносили на урок свої примірники 
Писань. 
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Проведення 
сімейної молитви 

Мета цього уроку - заохочення до щоденного проведення 
сімейної молитви. 

Вступ 
Покажіть картинку 14-а (= 14-а) «Сімейна молитва має проводитися двічі на 
день» 

Як батьки, ми повинні збирати наші сім'ї для сімейної молитви, 
щоб дякувати Небесному Батькові і просити настанов від 
нього. Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 
«Я мав співбесіди з багатьма главами сімей ... , які допустили, 
що сімейні молитви у їхніх сім'ях не були регулярними і час-
тіше пропускалися, ніж проводилися. Одні кажуть, що нама-
гаються проводити сімейну молитву один раз на день, а інші 
махнули на це рукою, кажучи, що не можуть зібрати свою 
сім'ю. Це недбале ставлення до життєво важливого діла -
молитви, дуже турбує мене. . . . Церква наполягає, щоб сімейні 
молитви проводилися кожного ранку і кожного вечора. Це 
молитва на колінах. . . . Багато людей вважають найефек-
тивнішим для цього час сніданку, коли всі збираються до 
столу. Тоді не так важко зібрати членів сім'ї разом. Не треба, 
щоб ці молитви були довгими, особливо якщо маленькі діти 
стоять на колінах. Всі члени сім'ї, включаючи маленьких, 
повинні мати можливість промовити молитву» ("I Kneeled Down 
Before My Maker" Instructor, Apr. 1966, p. 132). 

Сімейна молитва: допомога у протистоянні спокусі 
Нам заповідано молитися нашому Небесному Батькові, насам-
перед з нашими сім'ями. 
Прочитайте слова Христа у 3-му Нефії 18:18-21. Яку важливу мету вклав 
Спаситель у молитву? 

Молитва допоможе нашим сім'ям протистояти спокусам 
Сатани. Через молитву ми одержимо силу і спроможність 
краще вирішувати свої проблеми. 
Як батьки, ми повинні скликати сім'ї для молитви і бути 
прикладом у цьому. Для цього потрібно спочатку навчити наші 
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сім'ї молитися. Учення і Завіти заповідають батькам і матерям 
навчати своїх дітей молитися (див. УЗ 68:28). Найкраще 
навчати принципам молитви з допомогою особистого 
прикладу. Якщо ми будемо прагнути щиро і серйозно 
молитися з нашими дітьми, вони пізнають важливість молитви 
і будуть молитися все своє життя. 
Вести і навчати своїх дітей - це обов'язок усіх батьків; не 
обов'язково мати Мелхіседекове священство, щоб вести свою 
сім'ю у молитві. 

Сімейна молитва вдома 
Сучасним святим сказано «молитися завжди» (УЗ 10:5). 
Пророк пояснив, як можна молитися завжди, навіть коли ми не 
можемо стати на коліна. 
Прочитайте Алма 34:27. Що означає постійно молитися в наших серцях? 

Підносячи свої думки і прагнення до Господа, коли тільки 
можливо, ми можемо молитися в наших серцях постійно. 
Для того, щоб поліпшувати проведення сімейної молитви в 
нашому домі, ми повинні виділити для неї особливий час. 
Церковні провідники кажуть нам збирати сім'ї двічі на день. 
Для цього потрібно визначити найзручніший для всіх членів 
сім'ї час. Це має бути постійний час, коли всі діти вдома. 
Звичайно це є ранковий час, перед тим як йти на роботу і в 
школу, і вечірній, перед тим як діти лягають спати. 
Не треба, щоб молитви були довгими. Справді, короткі 
молитви заохочують наших дітей молитися, бо їхні молитви 
звичайно дуже короткі. Ранкові молитви повинні включати наші 
плани на день. У вечірніх молитвах потрібно дякувати Госпо-
дові за захист і провід. Благословення для їжі не треба 
включати до регулярної сімейної молитви, але можна це 
робити, якщо ми проводимо сімейну молитву безпосередньо 
перед їдою. 
Про деякі інші благословення, за які треба молитися, згадує 
Амулек в Книзі Мормона. 
Прочитайте Алма 34:23-25 

Перелік того, про що ми молимося, може відрізнятися від 
переліку Амулека, але принципи, про які він казав, подібні. 
Один з цих принципів - молитися про нашу повсякденну 

14-а (= 14-а) Сімейна молитва має проводитися двічі на день 
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діяльність. Інший - молитися про силу протистояти спокусам 
диявола. Кожна сім'я має розглянути свої цілі і потреби і щиро 
молитися про найнеобхідніше для них. Це робить наші 
молитви щирими і ефективними, а не просто словами, що 
повторюються з дня на день. Як батьки, ми мусимо допомогти 
нашим маленьким дітям уникати повторення однакових слів. 
Для цього ми повинні шукати натхнення від Духа (див. УЗ 
42:14). Навчаючи дітей молитися, ніколи не потрібно силувати 
їх або бентежити. 
Не треба впадати у розпач, якщо виникають проблеми з 
проведенням ефективних сімейних молитв. Часто за проб-
лемою стоїть Сатана. 
Прочитайте 2 Нефій 32:8. 

Сатана буде намагатися стримувати особисті і сімейні 
молитви, бо йому легше впливати на сім'ю, яка не молиться 
регулярно. Таким чином, звичай проводити сімейні молитви 
повинен бути настільки міцним, щоб навіть за відсутності 
батька, мати могла скликати сім'ю на молитву. Якщо водночас 
батько і мати від'їжджають, потрібно призначити старшу 
дитину проводити сімейну молитву. 
Як можуть молоді володарі Ааронового священства підтримати сімейну 
молитву? 

Духовні благословення, що надходять через сімейну 
молитву 

Великі благословення приходять до нас, якщо ми проводимо 
сімейну молитву. Любов і взаєморозуміння зростуть, а вплив 
Сатани на дім зменшиться. Відчуття миру наповнить наші 
серця, коли ми усвідомимо, що належним чином виконуємо 
заповідь. 

Сімейна молитва - це крок до створення вічного дому. 
Президент Спенсер В. Кімбол сказав, що «коли ми стаємо 
навколішки у сімейній молитві, наші діти . . . навчаються зви-
чаям, які залишаться з ними на все життя. Якщо ми не 
знаходимо часу для молитви, цим ми насправді кажемо 
нашим дітям: «Це не дуже важливо, але все ж таки . . .» З іншого 
боку, як це радісно - встановити такі правила і звичаї в домі, 
коли батьки відвідують своїх дітей,, .після того, як вони вже 
одружені, і всі невимушено стають на коліна для спільної 
молитви - як звичайно, як заведено!» (The Miracle of Forgive-
ness, p. 253), 
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Закінчення 
Нам часом цікаво, чи справді наші діти пізнають Христа і 
відчувають його присутність у сімейній молитві. Але діти іноді 
ближче до Духа, ніж ми уявляємо. Президент ГеберД. Грант так 
описав враження від молитви, яке він мав у домі Президента 
Бригама Янга в дитинстві: 
Я стояв на колінах . . . в домі Бригама Янга . . . під час домаш-
ньої молитви, коли був хлопчиком і коли був юнаком. Я свідчу, 
що будучи малою дитиною, я не раз, відчуваючи натхнення 
Господнє до Бригама Янга . . . поки він просив у Бога проводу, 
підіймав голову, повертався і дивився туди, де молився 
Бригам Янг, щоб побачити, чи не тут Господь. . . . Мені 
здавалося, що він говорить до Господа, як до живої людини» 
(Heber J. Grant, Gospel Standards, pp. 223-24). 

Молитва повинна бути таким самим хвилюючим враженням 
для наших дітей, як це було для Гебера Д. Гранта. Наступна 
розповідь свідчить, що може бути, коли сімейна молитва 
проводиться належним чином: 
«Одному батькові, спокійному скромному чоловікові важко 
було висловити свою любов до сім'ї. На прохання своєї 
дружини він почав проводити сімейні молитви, і це стало 
нагодою розкрити те, що було у нього на серці. Для їхньої 
доньки, яка неправильно тлумачила манери свого батька як 
байдужість, це стало одкровенням. Його молитви були прості 
і часом незграбно висловлені, але слова «благослови мою 
милу дочку на добрі діла», викликали у неї трепет. 
Соромливий хлопець, який думав про себе тільки як про 
«перелякане кошеня», відчув нову гордість і достоїнство, коли 
його батько і мати подякували Богові за свого «доброго, лагід-
ного сина». І його впевненість у собі продовжувала зростати 
через молитву, коли навіть його маленький брат подякував 
Небесному Батькові за свого «великого, сильного брата». 
Готуючись до сімейного дозвілля, мій чоловік попросив Гос-
пода благословити життя нашої сім'ї насолодою спілкування. 
Наші діти раніше не прислухалися до наших настанов, але 
шаноблива молитва дала нам справжню єдність. 
Наш юний син був напружений і замкнутий завжди, скільки ми 
не пробували обговорити з ним якусь проблему. Ми вирішили, 
що важливо спланувати бесіду на час, коли він буде найбільш 
сприйнятливим, і здавалося, що це накрайще зробити під час 
ранкової сімейної молитви. І сталося так, що в домі настав 
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спокій, і ми ділилися скромними, щирими почуттями, Ми 
відчули, що напруженість слабшає, коли молитва передує 
нашій бесіді. 
Ці мирні хвилини сімейної молитви є доторкненням один до 
одного і до нашого Батька Небесного» (Ann Н. Banks, "The Extra 
Blessings of Prayer", Ensign, Jan. 1976, p. 37). 
Попросіть членів класу розповісти, що вони робили для запровадження 
постійних молитов у себе вдома. Обговоріть ідеї, з допомогою яких молитва 
стане більш ефективною. Попросіть братів поділитися досвідом успішних 
сімейних молитв. 

Завдання 
1. Почніть проводити сімейну молитву, якщо ви ще не робите 
цього. 
2. Оцініть ваші сімейні молитви, якщо ви вже регулярно 
проводите їх. Обговоріть з дружиною і дітьми, як поліпшити 
сімейні молитви. 

Додаткові Писання 
Матвій 5:44 (ми повинні молитися за тих, хто переслідує нас) 
Матвій 7:7 (відповіді даються на щирі молитви) 
Матвій 26:41 (ми повинні молитися про захист від спокуси) 
Алма 13:28 (ми повинні молитися про захист від спокуси) 
Алма 37:36-37 (ми повинні молитися про всі наші справи) 
УЗ 88:119 (ми повинні встановити дім молитви) 
УЗ 88:126 (ми завжди повинні молитися) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділ 8 «Спілкування з нашим Небесним Батьком» у підручнику 
Основи Євангелії (скорочене видання). 
2. Можна призначити члена класу розповісти про його успішний досвід 
сімейної молитви. 
3. Почніть або закінчіть збори гімном «Отче наш, до Тебе спів». 
4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Дім: 
осередок для 
вивчення Євангелії 

Мета цього уроку - закликати нас зробити дім осередком для 
вивчення Євангелії. 

Вступ 
Єнос був сином пророка і часто чув батькові розповіді про вічні 
істини. Одного дня він пішов до лісу на полювання. Він 
розповів, що там «слова, які я часто чув від мого батька про 
вічне життя . . . запали глибоко в моє серце. І моя душа жадала; 
і я став навколішки перед моїм Творцем» (Єнос 3 -4 ) . Промо-
лившись весь день, він почув голос, який сказав йому, що його 
гріхи прощено. Цей досвід був настільки важливим для Єноса, 
що він навчав інших Євангелії і насолоджувався цим до кінця 
життя. 

Єнос служить прикладом молодої людини, яка належним 
чином вивчала вдома Євангелію. Якось автор однієї з книг 
Старого Завіту написав: «Привчай юнака до дороги його, і він, 
як постаріє, не зійде з неї» (Приповісті 22:6). Якщо ми, як 
батьки, виконуватимемо цю пораду, ми також будемо 
благословенні вірними дітьми, слухняними нам і Господові. 

Як зробити наші домівки осередками для вивчення 
Євангелії 
Сім'я є найважливішою організацією у Церкві і в суспільстві. 
Справді, це єдина організація, яка існуватиме вічно. Тому 
Господь заповідав нам зробити наші оселі місцем, де дорослі 
і діти можуть вивчати Євангелію і разом удосконалюватися. 
Прочитайте УЗ 68:25-28. Де наші діти одержують основні знання про світ, у 
якому ми живемо? Де вони можуть дізнатися про вічне життя? 

Діти узнають про земне життя вдома, у школі і від товаришів по 
іграх. Але ні школа, ні друзі не можуть навчити дітей Євангелії. 
Ця священна відповідальність - наша і дана нам самим Богом. 
І якщо ми не будемо навчати наших дітей тому, чому Богом 
призначено навчати, ми ризикуємо втратити їх у вічності. 
Звичайно, перш ніж навчати Євангелії наших дітей, нам потріб-
но навчитися самим. Президент Меріон Г. Ромні сказав: 
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«Нехай кожний носій священства у величі і владі свого 
покликання наведе порядок у власному домі; нехай він 
регулярно проводить домашні вечори і в інші способи веде 
«своїх дітей у світлі й істині» ("Home Teaching and Family Home 
Evening", Improvement Era, June 1969, p. 97) 
Це означає, що ми разом з дружинами зобов'язані навчати 
наших дітей Євангельським принципам. Щоб виконати цей 
обов'язок, ми повинні започаткувати практику навчання Єван-
гелії в домі з дружинами і заохочувати наших дітей наслідувати 
наш приклад. Цар Веніамін казав батькам, що «ви не 
дозволите, щоб ваші діти . . . відпадали від законів Божих, і 
боролися, і лаялися один з одним, і служили дияволу. . . . 
«Але ви будете навчати ходити путями істини і тверезості; ви 
будете навчати їх любити один одного і служити один одному» 
(Мосія 4:14-15). 

Сімейні плани вивчення Євангелії 
Якщо ми збираємося виконувати поради пророків, нам треба 
спланувати разом з дружинами, як найкраще навчати наших 
дітей. Хоч кожний з нас може досягати цієї мети різними шля-
хами, ми повинні виявляти бажання скласти найкращий план 
перетворення нашого дому на місце Євангельського на-
вчання. 
Запишіть на дошці такі поради, після того як обговорите їх. 

СТВОРЮЙТЕ НАВЧАЛЬНУ ОБСТАНОВКУ 
Наші домівки повинні бути місцем, де діти можуть вільно 
говорити з нами. Дім, де панує напруженість, не заохочує дітей 
задавати запитання і виявляти почуття. Президент Девід О. 
Маккей каже нам, що «батьки повинні . . . виказувати бажання 
відповідати на запитання. Дитина, що задає запитання, 
вносить щастя у ваше життя» (Gospel Ideals, p. 480). Слід 
заохочувати дітей ставити запитання, найперше, стосовно 
предметів Євангелії. Ми не завжди можемо знати відповіді на 
їхні запитання, але завжди слід шукати їх разом. 
Якими особливими шляхами можна сприяти домашнім Євангельським 
бесідам? 

МОЛІННЯ З СІМ'ЄЮ 
Один із способів навчати дітей - це навчання через сімейну 
молитву. Молячись, ми можемо висловлювати свої надії, тур-
боти та ідеали сім'ї. Можна навчати піклуватися про потреби 
інших, молячись про членів сім'ї та інших людей. І можна 
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навчати вдячності за благословення, висловлюючи подяку 
нашому Небесному Батькові. 

ПРОВЕДЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ БЕСІД ЗА СТОЛОМ І ПЕРЕД 
СНОМ 
Інший час, сприятливий для євангельських бесід - під час їжі 
або перед сном. Бесіди повинні включати релігійний досвід 
дня. Дітей треба заохочувати цікавитися цим досвідом, а 
дорослі повинні роз'яснювати Євангельські принципи, які були 
застосовані. Прекрасний час для таких бесід - вечірній, коли 
ми вкладаємо спати наших маленьких дітей. Щоб у них 
виникали запитання, корисно розповідати їм євангельські 
історії з Книги Мормона або Біблії, або з власного духовного 
досвіду. 
Покажіть картинку 15-а (= 15-а) «Під домашню Євангельську бібліотеку 
потрібно відвести книжкову полицю». 

РЕГУЛЯРНЕ ВИВЧЕННЯ ПИСАНЬ 
Щоб забезпечити регулярне вивчення Писань, слід виділити 
під Євангельську бібліотеку книжкову полицю або етажерку. 
Там можна зберігати книги, картинки, плівки і магнітофон, а 
також інший навчальний матеріал для сімейного користу-
вання. Основними книгами або плівками у бібліотеці повинні 
бути Головні Труди Церкви і підручник Основи Євангелії. 
Бажано, щоб кожна дитина мала власні примірники Книги 
Мормона і Біблії. 
Можна вивчати Писання індивідуально і сім'єю. Щоб заохотити 
дітей до індивідуального вивчення, ми повинні показувати 
приклад. Далі вказано способи індивідуального вивчення 
Писань: 
• Читати Писання з початку до кінця, прочитуючи кожного дня 

один або більше розділів, або по п'ятнадцять хвилин 
щоденно. 

• Вивчати Писання за темами (такі, як молитва, або 
послушність), збираючи всі посилання на цю тему. 

• Досліджувати Писання, шукаючи там вирішення наших 
окремих проблем. 

• Скласти список Писань, які надихають нас. 
• Відмітити паралельні місця Писань в плані регулярного 

навчання. 
Запропонуйте членам класу продумати інші способи вивчення Писань. 
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Щоб вивчати Євангелію сім'єю, кожний батько має разом з 
дружиною і дітьми скласти розклад присвячених цьому зборів. 
Далі наведено можливі способи сімейного вивчення Писань: 
• Відведіть п'ятнадцять хвилин для вивчення Писань щоранку 

перед тим, як йдете на роботу, а діти - в школу, або 
проводьте коротке сімейне вивчення Писань ввечері, перед 
тим як діти лягають спати. 

• Розповідайте історії з Писань наймолодшим дітям. 
• Виберіть окремі вірші Писання, напишіть їх на картці і 

прикріпіть її на дошці оголошень або на стіні, щоб бачила 
вся сім'я. 

• Закликайте членів сім'ї запам'ятовувати Писання. 
• Виберіть Писання, що навчає якомусь принципові, і 

вирішіть, яким способом втілити те, чому навчає принцип. 
Наприклад, прочитайте Євангелію від Матвія 25:31-40, 
після чого всією сім'єю допоможіть нужденній сім'ї. 
Прочитайте Послання Якова 1:26-27 і До Галатів 6:2, після 
чого допоможіть старій людині. 

• Читайте промови з останньої генеральної конференції і 
використовуйте надані братами поради. 

Хоч який би спосіб ми не обрали, потрібно завжди починати 
вивчення Писань з молитви, прохаючи у Небесного Батька 
проводу і розуміння. Після навчання потрібно обдумати 
прочитане і те, як застосувати вивчені Євангельські принципи 
у житті. 
Єпископ Г. Берк Петерсон, член Головного Єпископату, сказав: 
«Такого не має бути - такого не повинно бути - щоб у цій 
Церкві була сім'я, яка не відводить часу для щоденного 
читання Писань. Кожна сім'я може робити це в свій спосіб» 
("Helps for Parents", Ensign, May 1975, pp. 53-54) 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу, який досяг успіху у вивченні 
(а не тільки читанні) Писань, розповісти про його метод. Або попросіть 
заздалегідь призначеного юного носія Ааронового священства розповісти, 
чому він відчуває, що повинен змолоду вивчати Євангелію, особливо перед 
місіонерським служінням (йому було б доречно зачитати Алма 37:35). 

Покажіть картинку 15-6 (= 15-Ь) «Домашній сімейний вечір - це хороший час 
для сімейного вивчення Євангелії». 

15-а (= 15-а) Під домашню Євангельську бібліотеку 
потрібно відвести книжкову полицю 
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РЕГУЛЯРНЕ ПРОВЕДЕННЯ СІМЕЙНИХ ВЕЧОРІВ 
Сімейне вивчення Євангелії в неділю або домашній сімейний 
вечір у понеділок - це зручний час для навчання'дітей. Ті, хто 
має підручник для проведення домашніх сімейних вечорів, 
повинні використовувати його. Якщо потрібного підручника 
нема, можна вивчати Писання і підручник Основи Євангелії, 
слухати Євангельські звукозаписи, або ділитися своїми почут-
тями про Церкву. Створення приємної і щасливої атмосфери 
допоможе дітям одержувати задоволення від вечора і за-
охотить їх до участі в наступних вечорах. Домашній сімейний 
вечір - це не час читати проповіді своїй сім'ї. 

СВІДЧИТИ НАШИМ ДІТЯМ 
При кожній нагоді потрібно свідчити для дітей. Можливість 
свідчити може трапитися під час прийому їжі, вивчення 
Писань, домашніх сімейних вечорів або в бесідах про Єванге-
лію з дітьми. Слухаючи наші свідчення і бачачи, що ми живемо 
за заповідями, вони будуть розширювати своє розуміння 
Євангелії. 

Попросіть членів класу поділитися досвідом навчання своїх дітей Євангелії. 

Закінчення 
Вивчаючи Євангелію індивідуально і всією сім'єю, ми 
зміцнюємо свої свідчення й домівки. Нагородою за прагнення 
жити ближче до Ісуса Христа і Небесного Батька стане 
рішення наших проблем і глибший душевний спокій. Старій-
шина Брюс Р. Макконкі сказав: «Ми хочемо мати мир, і радість, 
і щастя в цьому житті і бути спадкоємцями вічного життя у 
майбутньому світі. Це два найбільших благословення, які може 
успадкувати людина. Можна одержати їх, тут і тепер читаючи і 
вивчаючи слова вічного життя і додержуючись заповідей» 
(Bruce R. McConkie, "Drink from the Fountain", Ensign, Apr. 1975, 
p. 70). 

Завдання 
1. Регулярно вивчати Євангелію. 
2. Щоденно проводити сімейну молитву. 
3. Використовувати кожну нагоду для навчання Євангелії у 
сім'ї. 

15-6 (= 15-Ь) Домашній сімейний вечір - це хороший 
час для сімейного вивчення Євангелії 
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Додаткові Писання 
До римлян 15:4 (всі Писання було написано на допомогу нам) 
2 До Тимофія 3:14-17 (необхідність Писання) 
2 Нефій 4:15 (потрібно обдумувати Писання і навчати їм наших 
дітей) 
УЗ 1:37 (потрібно досліджувати Писання) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте додаткові Писання, перелічені в кінці цього уроку. 
2. Приготуйтеся перелічити на дошці, якими способами можна краще 
спланувати обговорюване в цьому уроці вивчення Євангелії. 
3. Можна призначити члена класу, щоб він поділився досвідом вивчення 
Євангелії і навчання їй. 
4. Призначте членів класу читати Писання і історії, вміщені в цьому уроці. 
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Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти зрозуміти нашу відповідальність 
за підготовку до ефективного навчання Євангелії. 

Вступ 
«Не прагніть проголошувати моє слово, але спочатку прагніть 
одержати моє слово, і буде розв'язаний тоді язик ваш; тоді, 
якщо будете прагнути, ви будете мати мій Дух і моє слово, так, 
силу Божу для переконання людей» (УЗ 11:21) 

Навчати один одного 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 88:77-78. Кого ми повинні вчити? 

Є багато різних способів навчання Євангелії. Ми можемо на-
вчати наші сім'ї, друзів, сусідів, співробітників і однокласників 
у школі. Ми можемо навчати членів Церкви в класах, а не членів 
- під час спілкування на роботі. 
Покажіть картинку 16-а (= 16-а) «Батько відповідає за навчання своїх дітей 
Євангелії». 

НАВЧАННЯ ВДОМА 
Ще з часу створення землі Господь сказав нам, що великою 
нашою відповідальністю є навчання власних дітей Євангелії. 
Доцільно навчати наші сім'ї в неділю або під час домашнього 
сімейного вечора в понеділок, але є й багато інших слушних 
моментів. Ця історія ілюструє, як один батько навчився тому, 
як слід навчати свою сім'ю: 
Декількох батьків було залучено навчатися проведенню 
домашніх сімейних вечорів. Більшість з них висловлювала свої 
почуття приблизно так: «Я не вчитель; я ніколи ним не був і 
ніколи не буду». їм було обіцяно, що навчання не буде такою 
проблемою, як вони собі уявляють, якщо вони збиратимуть 
сім'ю кожної неділі в теплій і ненапруженій обстановці. 
Один з батьків, якого звали Джеррі, здавалося, не виявляв 
ентузіазму щодо цієї вимоги. Він спробував уникнути її, 
кажучи: «Я не можу навчати». Але, зобов'язавшись, він дотри-
мувався свого зобов'язання. 
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Через три місяці, пригадуючи свій досвід, він був дуже 
дружелюбний і ласкавий, а його діти з ентузіазмом сприймали 
все, що відбувалося на сімейних домашніх вечорах. 
Його дружина сказала: «Для нас це був чудовий досвід. 
Найкращими уроками були ті, які проводив Джеррі». 
Дивлячись долу, Джеррі якийсь час мовчав. Потім він 
зауважив: «О, я робив це не так вже й добре». 
Його дружина щиро і впевнено відповіла: «Джеррі, коли ти 
навчав нас, ми відчували це так сильно! Ми відчували себе 
сім'єю. Ми ніколи не забудемо того, що ти казав». 

Джеррі був глибоко розчулений цими сердечними словами. 
Він підняв голову і сказав: «Мабуть, я справді добре зробив. Я 
не хотів проводити ці домашні сімейні вечори; я не відчував 
себе спроможним зробити це. Але після того, як моя дружина 
провела урок, а через тиждень - дочка, я вирішив, що маю 
спробувати». 
Його очі стали вологими, коли він мовив: «Я ніколи не забуду 
почуття, яке я мав у серці, коли говорив з сім'єю про хороші 
речі. Здавалося, що вперше я був таким батьком, яким маю 
бути» (See George D. Durrant, Love at Home, Starring Father, 
pp. 41-43). 

Ця історія ілюструє, що може відбуватися, коли ми беремо на 
себе відповідальність навчати наші сім'ї. 
Попросіть кількох братів поділитися досвідом навчання своїх дітей Євангелії. 

Старійшина Бойд К. Пекер сказав: «Найбільше з того, що ми 
робимо, є навчання. Показуючи малечі, як зав'язувати чере-
вики,, .допомагаючи доньці з новим кулінарним рецептом, 
виголошуючи промову в Церкві, даючи свідчення, проводячи 
збори провідництва, і, звичайно, навчаючи клас, - скрізь ми 
навчаємо і робимо це постійно. . . . Ми навчаємо, коли пропо-
відуємо, або розповідаємо, або відповідаємо на зборах» 
(Teach Ye Diligently, pp. 2 -3 ) . 

НАВЧАННЯ В ЦЕРКВІ 
Переважну частину навчання ми здійснюємо у розмовах один 
з одним. Але Церква також надає нам чимало нагод для 
навчання у класах. 

16-а (= 16-а) Батько відповідає за навчання своїх дітей Євангелії 
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Старійшина Бойд К. Пекер написав: «Кожний член Церкви 
навчається, по суті, все життя. . . . Ми маємо вчителів, які 
служать у всіх організаціях Церкви. Велика навчальна робота 
виконується в кворумах священства; справді, всі носії свя-
щенства можуть бути призначеними домашніми вчителями  
Церква розвивається, підтримана силою вчителювання, яке в 
ній виконується. Робота Царства затримується, якщо нав-
чання виконується неефективно». (Teach Ye Diligently, pp. 2 -3 ) . 
Деколи наше навчання здійснюється не в класі, а через 
спілкування з іншими в Церкві. Наступні історії є прикладами 
навчання, яке робилося поза класною кімнатою: 
«Єпископ Фред Керрол увійшов у моє життя, коли наша сім'я 
перебралася до його приходу, а я був дияконом-переростком 
в Священстві Аароновому. Цей великий чоловік сказав 
безпосередньо мені, напевне, не більше п'ятидесяти слів, 
проте сімнадцять з них залишили незгладимий слід у моїй 
пам'яті. Я певний, що цей добрий єпископ ніколи не знав, який 
величезний поштовх він дав мені тими золотими словами, які 
він одного дня тихенько і приватно сказав мені: «Я помітив, як 
благоговійно ти поводиш себе на наших зборах. Ти служиш 
прекрасним прикладом для інших хлопців». 

Лише кілька слів, але яких сильних! Для мене вони були 
важливішими за сотні призначень, які я одержував після того. 
До цього дня я ніколи не помічав за собою особливої 
благоговійності. Я цілком переконаний, що єпископ Керрол 
помилково сприйняв мою сором'язливу, стриману манеру за 
благоговіння. Але це не мало значення. З того часу я почав 
цікавитися значенням благоговіння у моєму житті. Невдовзі я 
почав відчувати благоговіння. Зрештою, якщо єпископ Керрол 
думав, що я шанобливий, мабуть, я дійсно був таким! Шано-
бливість, яка розвинулася в мені завдяки тому, що єпископ 
Керрол тоді посіяв її насіння і вони з часом проросли, стала 
головним змістом мого життя» (Lynn F. Stoddard, "The Magic 
Touch", Instructor, Sept. 1970, pp. 326-27). 

Старійшина Томас C. Монсон написав: «Коли віддані вчителі 
відгукуються на м'яке запрошення Спасителя: «Прийдіть і 
пізнайте Мене», вони пізнають і водночас стають причетними 
до його Божественної сили. Маленьким хлопчиком мені 
пощастило бути під впливом такої вчительки. На уроках нашої 
недільної школи вона розповідала нам про створення світу, 
падіння Адама, спокутну жертву Ісуса. Вона привела до класу 
почесних гостей - Мойсея, Ісуса Навина, Петра, Хому, Павла і 
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Ісуса Христа. Хоч ми не бачили їх, ми навчилися любити, 
шанувати і наслідувати їх. 
Ніколи її навчання не було таким сильним, а враження від 
нього - таким величезним, як одного недільного ранку, коли 
вона з сумом оголосила про смерть матері одного з одно-
класників. Того ранку Біллі не було з нами, і ми нічого не знали 
про причину його відсутності. Тема уроку була: «Давати є 
більшим благословенням, ніж брати». Посеред уроку вона 
закрила підручник і відкрила наші очі, і вуха, і серця для слави 
Божої. Вона спитала: «Скільки грошей у фонді розваг нашого 
класу?» 
Часи Великої Депресії підказали горду відповідь: «Чотири 
долари і сімдесят п'ять центів». 
Тоді дуже м'яко вона порадила: «Сім'я Біллі опинилася в 
скрутному становищі, вона дуже страждає. Може б ми відві-
дали цю сім'ю і віддали їм гроші з вашого фонду? 
Я завжди пам'ятатиму, як наше маленьке товариство кроку-
вало вздовж тих трьох кварталів, як ми увійшли в дім Біллі, 
привіталися з ним, з його братом, з сестрами і батьком. 
Відчувалася відсутність матері. Я назавжди збережу в пам'яті 
сльози, що заблищали на очах усіх, коли білий конверт з 
грішми нашого дорогоцінного фонду розваг перейшов з 
маленької руки нашої вчительки до нужденної руки вбитого 
горем батька. 

Всю дорогу назад до Церкви ми фактично прострибали. На 
серці було легко, як ніколи в житті; наша радість стала 
повнішою, наше розуміння - глибшим. Богом натхненна вчи-
телька навчила своїх хлопчаків і дівчаток вічному урокові 
Божественної істини. «Давати є більшим благословенням, ніж 
брати» ("Only a Teacher", Ensign, May 1973, p. 29). 

НАВЧАННЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ 
Кожний член Церкви являється місіонером, маючи відпові-
дальність навчати Євангелії словом і ділом кожну людину, з 
якою він спілкується. Під час хрищення ми вступаємо в завіт 
«залишатися свідками Божими завжди, і в усьому, і скрізь, де 
тільки ми не будемо, аж до самої смерті». (Мосія 18:9). 
Навчаючи друзів і сусідів, потрібно робити це м'яко і скромно 
(див. УЗ 38:40-41). 
Нам дано велику відповідальність - вчити не тільки своїх дітей 
або членів Церкви, але й кожну людину, з якою ми спілкуємося. 
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Покажіть картинки 16-6 (= 16-b) «До уроку треба готуватися, пам'ятаючи про 
кожного члена класу» і 16-в {= 16-с) «Підготовка до уроку включає вивчення 
Писань і молитву». 

Підготовка до навчання Євангелії 
Якщо ми хочемо стати хорошими вчителями, потрібно добре 
готуватися. «Жоден учитель не може навчати тому, чого сам не 
знає» - сказав нам Президент Девід О. Маккей. «Жоден вчи-
тель не може навчати тому, чого не бачить і не відчуває» 
(Treasures of Life, p. 476). 
Чому важливо, щоб кожен з нас, включаючи молодих людей, добре готувався 
навчати? Які ідеї для підготовки уроку ви можете знайти у наступній цитаті? 

Виберіть певний час і місце для планування уроку. Зберіть все 
необхідне - Писання, підручник, книги, які ви цитуватимете, 
папір та олівець. Почніть планування консультацією з Гос-
подом - Головним Планувальником. Це Його Євангелія; як 
учитель, Ви належите Йому і вчите Його дітей. Спитайте у 
Господа, яким чином бажано викладати цей урок. Коли відчу-
вається особлива потреба, молитву має супроводжувати піст, 
щоб одержати настроєність на відчуття Духа Господнього 
{Teacher Development Program, Basic Course, revised 1972, 
p. 133). 
Запишіть на дошці все, що ви повинні зробити і перелічіть матеріали, які ви 
повинні мати для підготовки до уроку. 

Президент Девід О. Маккей, перед тим як був покликаний 
стати Генеральним Авторитетом Церкви, був професійним 
вчителем. Він пропонував чотири етапи у підготовці уроку для 
класу: 

ВИЗНАЧТЕ МЕТУ УРОКУ 
Мета - це ідея, яку ви хочете дати членам класу, щоб вони 
вивчили її і застосовували на практиці. Напишіть мету і 
думайте про неї, поки готуєте урок. 

ВИВЧІТЬ МАТЕРІАЛ УРОКУ 
Вивчіть матеріал уроку настільки добре, щоб ви могли 
розповісти його своїми словами. Звичайно, Писання і цитати 
можна читати з підручника. 

ДОСЛІДЖУЮЧИ І ВИВЧАЮЧИ, ЗБИРАЙТЕ УНАОЧНЕННЯ 
Щоб викликати інтерес до уроку, використовуйте цікаве 
унаочнення, таке як предмети, схеми, картинки та інші корисні 
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речі. Завжди важливо викликати інтерес до уроку, людей якого 
б віку ви не навчали. 
ПІДГОТУЙТЕ ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УРОКУ 
Підготуйте все необхідне для проведення уроку - крейду, 
ганчірку, папір, олівці та унаочнення. Все це треба скласти у 
такому порядку, у якому вони будуть використані під час уроку, 
щоб під час викладання не сталося плутанини. 
Вчіться любити тих, кого ви навчаєте 
Старійшина Бойд К. Пекер сказав: «Хороший вчитель вже 
вивчив урок. Прекрасний вчитель ще й вивчає учнів - вивчає 
їх серйозно й наполегливо. . . . Коли ви старанно досліджу-
ватимете особливості своїх студентів, у вашому серці 
з'явиться тепло християнського співчуття. . . . Співчуття - це 
почуття, близьке до натхнення; це любов, яка змусить вас 
виконувати Господню працю - годувати Його овець» ("Study 
Your Students", Instructor, Jan. 1963, p. 17). 
З іншого боку, учні, яких люблять, стануть впевненішими і 
прагнутимуть до самовдосконалення. Вони стануть уважні-
шими, дружнішими і готовими допомогти у класі, І, найго-
ловніше, учні, яких люблять, навчаться любити інших. 

Навчання Духом 
Якщо вчитель любитиме своїх учнів, він буде чутливим до 
натхнення Господнього. Тільки так він справді зрозуміє 
потреби своїх студентів. Президент Бригам Янг сказав: «Після 
усіх наших зусиль одержати мудрість з найкращих книжок і 
т.д., для всіх, як і раніше, відкритий фонтан: «Якщо будь-якій 
людині мудрості не вистачає, нехай просить у Бога» 
(Discourses of Brigham Young, p. 262). 
Здатність навчати - це дар, який ми одержуємо від нашого 
Небесного Батька. Якщо ми попросимо, він надихне нас під 
час підготовки уроку, коли ми прагнемо пізнати і полюбити 
учнів, і коли ми навчаємо. А коли ми навчаємо з його Духом, ми 
навчаємо з силою (Докладнішу інформацію вміщено в уроці 18 
«Навчання силою Святого Духа»). 

Закінчення 
«Президент Девід О. Маккей сказав: «Немає на світі більшої 
відповідальності, ніж виховання людської душі». Велику 
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частину особистого служіння кожного батька і вчителя в Церкві 
становить обов'язок навчати і виховувати» (Vaughn J. Feather-
stone, "The Impact Teacher", Ensign, Nov. 1976, p. 103). Ми відпо-
відальні за навчання Євангелії Ісуса Христа наших дітей, 
знайомих членів Церкви і наших ближніх, хто не є членами 
Церкви. Для цього ми повинні готуватися, вивчаючи Євангелію 
і живучи згідно з нею. 

Як праведне життя допомагає нам навчати Євангелії більш ефективно? 

Завдання 
Підготуйте і проведіть урок на домашньому сімейному вечорі, 
вивчаючи предмет і молячись, щоб мати вплив Святого Духа. 

Додаткові Писання 

Повторення Закону 6:1-7 (важливість постійного навчання 
дітей) 
Мосія 4:14-15 (як належним чином навчати дітей) 
УЗ 68:25-28 (батьки повинні навчати своїх дітей Євангелії) 
УЗ 130:18 (з нами залишиться знання, яке ми одержали в цьому 
житті, коли ми воскреснемо) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Нагадайте членам класу, щоб вони приносили свої примірники Писань у 
клас. 
2. Можна призначити кількох членів класу поділитися позитивним досвідом 
навчання власних дітей. 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Навчання 
з Писань 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти, чому ми повинні 
навчати з Писань, коли навчаємо в Церкві. 

Вступ 
Покажіть картинки 17-а (= 17-а) «Ми повинні вивчати Писання, якщо хочемо 
навчати з них» і 17-6 (= 16-Ь) «Викладання Євангелії вимагає глибокого знання 
Писань». 

Президент Д. Рубен Кларк молодший одного разу сказав групі 
вчителів Церкви: «Ваш найважливіший обов'язок - навчати 
Євангелії Господа Ісуса Христа. . . . Ви повинні навчати цій 
Євангелії, використовуючи як джерело і авторитет Головні 
Труди Церкви і слова тих, кого Бог покликав вести Його людей 
у сучасні нам дні» (The Charted Course of the Church in Education, 
p. 9). 
Знання Писань і використання їх у навчанні є для нас найбіль-
шою допомогою у навчанні. 

Важливість навчання з Писань 
Господь повчав, як важливо знати і навчати інших Писанням. 
Відвідуючи Нефійців, він говорив: «Так, заповідь Я даю вам, 
щоб ви досліджувати старанно ці речі (Писання)» (3 Нефій 
23:1). Ми повинні досліджувати їх, бо вони розповідають нам 
про Ісуса Христа і «вони істинні й вірні, й пророцтва й обіцяння, 
які є в них, всі будуть здійснені» (УЗ 1:37; див. також 1 Нефій 
19:23). 
Прочитайте УЗ 68:1-4. Які Писання ми маємо тепер на додаток до Головних 
Трудів? Де ми можемо знайти ці Писання? (журнал Ensign і звіти Генеральних 
Конференцій). 

Ефективне навчання з Писань 
Коли Легій і його сім'я прибули в обіцяну землю, Нефій навчав 
своїх братів Писанням таким чином, щоб вони змогли 
зрозуміти їх: «Бо я застосував усі писання до нас, - сказав він, 
- щоб були вони нам на користь і в науку» (1 Нефій 19:23). Дуже 
важливо застосувати Писання до себе, якщо ми хочемо нав-
чати їм ефективно. Пророк Джозеф Сміт сказав: «Досліджуйте 
Писання, досліджуйте пророків і узнавайте, яка частина стосу-

Урок 10 

1 2 5 





ється вас» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 12). 
Хороший учитель часто порівнює викладене в Писаннях з 
сьогоденням, показуючи, як події минулого перегукуються з 
сучасністю. 
Покажіть картинку 17-в (= 17-с) «Нефій і Легій знаходять Ліягону». 

Президент Спенсер Кімбол так використав історію з Книги 
Мормона: 
«Уявіть себе Нефієм, який почув, як його схвильовано кличе 
батько подивитися на якийсь предмет, який він знайшов біля 
входу до їхнього намету. Це була кругла куля «... майстерної 
роботи», зроблена з «... чистої латуні», і жодна людина ніколи 
не бачила нічого подібного (1 Нефій 16:10). 

. . . Якби ви з великою зацікавленістю і ретельністю розди-
вилися, як діє ця незвичайна куля, ви б помітили, що вона 
працює «згідно з вірою, і старанністю, і обережністю», яку ви 
виявляєте до неї, щодо путі, по якій ви мусите йти (1 Нефій 
16:28). . . . При детальному дослідженні ви б відмітили, що на 
кулі є писання, які «... читалися просто» і . . . пояснювали путі 
Господні. Коли ви запитуєте Господа, Він дає різні настанови. 
Зміна настанов відбувається згідно з вірою і старанністю 
вашої сім'ї (1 Нефій 16:28). 

Куля, або Ліягона - що за тлумаченням є компасом - була 
приготовлена Господом спеціально для того, щоб вказувати 
Легієві курс, яким він мав подорожувати в пустині. Чи не 
хотілося б вам мати таку кулю - кожному з вас - щоб у разі 
вашої помилки вона вказувала правильну путь і записувала 
послання для вас, щоб ви завжди знали, коли помиляєтеся, а 
коли йдете правильним шляхом? 
Все це, мої юні брати, у вас є. Господь дав кожному хлопчикові, 
кожному чоловікові, кожній особі совість, яка говорить йому 
кожного разу, коли він звертає на неправильну дорогу. Йому 
завжди буде сказано, якщо він слухатиме; але люди можуть, 
звичайно, ігнорувати ці послання, доки, зрештою, вони не 
помічатимуть більше нічого. 

Ви повинні усвідомити, що маєте щось подібне до компаса, 
неначе Ліягону своєї власної системи. Кожній дитині дається 
це Якщо вона ігнорує Ліягону свого власного виготовлення, 
вона може невдовзі перестати шептати йому. Але якщо ми 
пам'ятаємо, що кожний з нас має Ліягону, це буде правильно 
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спрямовувати нас, наш корабель не ляже на хибний курс.., 
якщо ми слухаємо вказівок нашої власної Ліягони, яку ми 
звемо совістю» (Ensign, Nov. 1976, pp. 77-79). 
Як Президент Кімбол використав Писання, щоб навчити істинам, якими ми 
маємо користуватися сьогодні? 

Коли ми знаємо Писання, ми можемо використовувати 
принципи, яким навчають в них, у різних ситуаціях нашого 
життя. Наступні приклади показують, як батько навчав своїх 
дітей Писанням. 

«НЕ СУДІТЬ, ЩОБ І ВАС НЕ СУДИЛИ» 
Ларі і Тоду неодноразово наказували не залишати їхні вело-
сипеди надорозі. Одного дня батько прийшов додому і побачив 
обидва велосипеди на дорозі. Спершу батько поговорив сам 
наодинці з Тодом. «Тоде, - сказав він, - я тільки що побачив 
Ларин велосипед на дорозі. Що я повинен зробити?» 
«Ти маєш на тиждень заборонити їй їздити, як і попереджав», 
- відповів Тод. 
Потім батько запитав Лару: «Я тільки що побачив Тодів 
велосипед на дорозі. Що я повинен зробити?» 
«Надай йому ще одну можливість; наступного разу він 
пам'ятатиме», - сказала Лара. 
Батько покликав обох дітей і дав їм прочитати Від Матвія 7:1 - 2 . 
Прочитайте Від Матвія 7:1-2. 

Коли вони дочитали до кінця ці вірші, батько сказав: «Тоде, тобі 
на тиждень заборонено їздити. Ларо, я обмежуся поперед-
женням, якщо ти негайно підеш і забереш велосипеда». 

«РОБІТНИК ГІДНИЙ СВОЄЇ ПЛАТНІ» 
Рон домовився з батьком, що вимиє всі вікна в домі за десять 
доларів. Його брат Рік домовився пофарбувати їдальню також 
за десять доларів. Рон закінчив з вікнами за півдня. Два дні 
знадобилося Рікові, щоб пофарбувати кімнату. Коли батько 
заплатив обом по $10, Рік почав протестувати і вимагати 
більшої платні, бо він довше працював. У відповідь батько 
прочитав Від Матвія 20:1-15. 
Прочитайте Від Матвія 20:1-15. 

Батько підсумував що він дотримався своєї частини угоди, 
тому Рік не має підстав сердитися. 

17-6 (= 17-Ь) Викладання Євангелії вимагає глибокого знання Писань 
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Як можна застосовувати кожне з наступних Писань у нашому 
сьогоденні? 
Прочитайте й обговоріть по черзі Від Матвія 25:1 -13, Єнос 2 - 8 та УЗ 40:1 -3 . 

Підготовка до навчання з Писань 
Президент Гарольд Б. Лі стверджував: «Я кажу, що нам треба 
навчати наших людей знаходити відповіді на їхні запитання у 
Писаннях. . . . Але, на жаль, багато хто з нас не читає Писання. 
Ми не знаємо їхнього змісту, тому роздумуємо про речі, які 
можна знайти в самих Писаннях. Я думаю, що це одна з 
найбільших небезпек на сьогодні» ("Find the Answers in the 
Scriptures", Ensign, Dec. 1972, p. 3). 
Ніхто не примушує нас вивчати Писання. Якщо ми схочемо, то 
зможемо відшукати багато дрібних причин, щоб не вивчати і 
не досліджувати їх. Ми повинні забов'язати себе вивчати 
Писання і виробити регулярний навчальний план. Якщо ми так 
зробимо, то, вибираючи, що читати - Писання, або свіжу 
газету чи спортивний журнал, ми оберемо Писання, бо ми вже 
зробили вибір. 
Здатність читати, насолоджуватися Писаннями і навчати їм 
вимагає не тільки планування, але й підготовки і молитви. 
Прочитайте Мороній 10:3. Що Мороній каже нам про читання Писань? 

Читаючи Писання, ми повинні замислюватися над ними у 
наших серцях. Президент Меріон Г. Ромні сказав: «Коли я 
читаю Писання, це викликає в мені слово осмислювати. ... 
Словник каже нам, що осмислювати означає «обмірковувати, 
глибоко думати про щось, зважувати, роздумувати». . . . Я 
відчуваю, що осмислення - це форма молитви. У всякому разі, 
це наближення до Господнього Духу» ("Magnifying One's Calling 
in the Priesthood", Ensign, July 1973, p. 90). 

Мороній 10:4 каже нам, що після осмислення Писань (внутріш-
нього вивчення того, що ми прочитали) ми повинні спитати 
Небесного Батька «чи істинні ці речі»; і «Він засвідчить істину 
про них силою Святого Духу». 

Закінчення 

Для того, щоб ефективно навчати Писанням, ми повинні 
готуватися, регулярно читаючи. Ми повинні осмислити мате-
ріал, обдумуючи його, відчуваючи його і молячись з щирими 
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намірами. Тоді ми повинні практикувати те, що узнали і 
зрозуміли через Духа. Зробивши це, ми можемо навчати 
Писанням з силою і переконанням. 

Завдання 
1. Читаючи Писання кожного дня, підкреслюйте або відмічайте 
найзначніші для вас уривки. Вирішіть, як вони можуть бути 
«прив'язані до вас». 
2. Навчайте вашу сім'ю на прикладах з Писань під час 
домашніх сімейних вечорів, під час обіду або в інших ситуаціях, 
використовуючи історії з Писань і пристосовуючи їх до 
сімейних потреб. 

Додаткові Писання 
2 Нефій 4:15-16 (радість Нефія від читання Священних Писань) 
УЗ 11:21 - 2 2 (ми повинні вивчати перед тим, як навчати) 
УЗ 42:12-15 (ми повинні навчати на прикладах з Писань) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 10 
«Священні Писання». 
2. Нагадайте членам класу, щоб вони приносили свої примірники Писань в 
клас. 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Навчання 
силою 
Святого Духа 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти, що ми повинні 
навчати Євангелії силою Святого Духа. 

Вступ 
Президент Девід О. Маккей сказав: «Вчителі, починайте 
підготовку до уроку молитвою. Викладайте урок з серцем, 
сповненим молитвою. Моліться тоді, щоб Бог збагатив ваше 
повідомлення . . . через вплив свого святого Духа» (Gospel 
Ideals, p. 223). 
Якщо ми хочемо навчати Євангелії ісуса Христа, то мусимо 
мати провід Святого Духа. Тільки так можна навчати істині, бо 
наші думки - це не Божі думки; наші шляхи - це не Божі шляхи 
(див Ісая 55:8-9). 
Навчання через вплив Святого Духа 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 42:12-14. Чому це Писання каже навчати? 
Де ми знаходимо ці принципи? Як ми одержуємо вплив Духа, з яким треба 
навчати? Чому ми не повинні навчати, не маючи впливу Святого Духа? 

Щоб знати, чому саме і коли навчати, ми повинні навчитися 
узнавати вплив Святого Духа. Старійшина А. Теодор Таттл 
пояснив, на що схоже те відчуття, коли ми говоримо силою 
Святого Духа: 
«Чи відчуваєте ви, коли приходить одкровення? Дозвольте 
мені поділитися з вами цим досвідом. 
Коли після зборів ми поверталися з старійшиною Меріоном Г. 
Ромні до Солт-Лейк-Сіті один з братів зауважив: «Брате Ромні, 
вашу сьогоднішню вечірню промову надихав Святий Дух». 
Брат Ромні сказав: «Це справді так. Чи знаєте ви, звідки мені 
це відомо? Бо я також вивчив те, чого не знав раніше». 
("Teaching the Word to the Rising Generation", unpublished talk 
given July 10, 1970, at BYU Summer School, pp. 9-10). 
Як впливав Святий Дух на Президента Ромні? Як може Святий Дух посилити 
нашу спроможність навчати? 
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Святий Дух не тільки навчає вчителя, але й робить так, що 
слова вчителя западають глибоко в серця слухачів. «Бо коли 
людина говорить силою Святого Духа, сила Святого Духа 
доносить це в серця дітей людських» (2 Нефій 33:1) 
Як впливає Святий Дух на тих, кого навчають? 
Покажіть картинку 18-а (= 18-а) «Цар Веніамін змінив життя багатьох людей, 
навчивши їх силою Святого Духа». 

Пророк з Книги Мормона цар Веніамін наприкінці свого життя 
скликав свій народ, щоб дати їм особливі настановлення і 
зміцнити їх духовно. 
Попросіть клас прочитати Мосія 5:1-2. Що змусило людей повірити словам 
царя Веніаміна? Попросіть клас прочитати Мосія 5:3-4. Чому ці люди так 
добре відчували вплив Святого Духа? 

Одержання проводу Святого Духа 
Книга Мормона каже нам, що багато пророків і місіонерів того 
часу, навчаючи, були під проводом Святого Духа. Четверо з 
цих людей були синами Мосії. 
Попросіть членів класу прочитати Алма 17:2-3. Які три настанови виконали 
сини Мосії для того, щоб стати спроможними навчати з силою Духа? 
Перелічіть ці настанови на дошці (досліджувати Писання, поститися і 
молитися). 

Президент Меріон Г. Ромні розповів про досвід своєї дружини, 
яка використала ці настанови у підготовці уроку, присвяченого 
видінню Отця і Сина пророкові Джозефу Сміту. В її класі була 
прекрасна молода жінка, випускниця Університету, не член 
Церкви. Сестра Ромні ще була недосвідченою і молодою і 
боялася, що її урок ця розумна жінка не сприйме. 
Обговорюючи це з матір'ю, сестра Ромні сказала: «Мамо, я не 
можу провести цей урок. Я не знаю, чи мав Джозеф Сміт 
видіння ...». 
її мати не була освіченою жінкою, але вона мала тверде 
свідчення. Вона сказала своїй дочці: «Ти ж знаєш, як саме 
пророк одержав видіння, чи не так?» 
«Так, - відповіла дочка, - він одержав його, молячись Богові 
про мудрість. ...» 
Тоді сестра Ромні пішла до своєї кімнати і спробувала зробити 
те саме; вона «боролася» з Богом, як Єнос. В результаті вона... 

18-а (= 18-а) Цар Веніамін змінив життя багатьох людей, 
навчивши їх силою Святого Духа 

1 3 4 





дала урок з переконанням, з силою, що перевершувала її 
природню спроможність. Як вона могла зробити це? Просто 
Святий Дух прийшов до неї у відповідь на її прохання. Вона 
отримала горіння в душі. Вона знала, що Джозеф Сміт бачив 
видіння так само, як це знав сам пророк. Вона не бачила 
своїми очима те саме, що бачив Пророк, але мала саме те 
знання. Вона знала з описання Джозефа Сміта, що саме він 
бачив, і вона мала свідчення Святого Духа, що це правда» 
("How to Gain a Testimony", New Era, May 1976, pp. 10-11). 
Як сестра Ромні готувалася до уроку? Чому саме тільки вивчення не дало їй 
переконання для проведення уроку? Що саме ми називаємо тим свідченням, 
яке одержала сестра Ромні? 

Яка різниця між тим, щоб просто читати про істину, і тим, що хтось особисто 
свідчить про ту істину? Попросіть членів класу прочитати Мороній 10:4-5. 
Якими шляхами Святий Дух допомагає нам узнати істину? Що ми повинні 
робити, щоб одержати це свідчення? 

Свідчення надає силу навчанню 
Навчання зі свідченням - це навчання зі знанням про те, що 
Євангелія істинна. Якщо ми маємо свідчення про те, чому ми 
навчаємо, слухачі відчуватимуть силу Духа і краще розумі-
тимуть Євангелію. Коли ми свідчимо про істину, Святий Дух 
свідчить тим, хто слухає нас, про істинність нашого свідчення 
(див. УЗ 50:21-22). 
Покажіть картинку 18-6 (= 18-Ь) «Святий Дух підтверджує свідчення тих, хто 
свідчить про істини Євангелії». 

Старійшина Елвін Р. Дайєр розповів таку історію: 
Двоє місіонерів прийшли до одного дому пополудні. Сім'я 
якраз готувалася обідати, тож промова місіонерів на ґанку 
була недуже успішною. Коли жінка вже зачиняла двері, старій-
шини скористалися можливістю засвідчити про істинність 
Євангелії. Один з них спеціально заговорив голосніше, щоб 
його могли почути ті, хто перебував у будинку. Почався дощ, 
тому місіонери швидко пішли звідти. Пройшовши десь пів-
квартала, вони почули, що хтось кличе їх. Юнак приблизно 
чотирнадцяти років наздогнав їх і сказав: «Батько хоче, щоб ви 
повернулися». Вони повернулися до будинку, який щойно 
залишили. Батько сказав їм, що слухав їхнє повідомлення. 
Воно не справило на нього враження, доки він не почув 
свідчення одного з них. «Тоді, - сказав він, - дивне почуття 

18-6 ( - 18-Ь) Святий Дух підтверджує свідчення тих, 
хто свідчить про істини Євангелії 
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зійшло на мене. Я знав, що ми неправильно зробили, що 
відправили вас». Те свідчення скромного старійшини привело 
до хрищення сім'ї (See "When Thou Art Converted", Instructor, 
July 1961, p. 225). 
Чому батько попросив місіонерів повернутися? Попросіть заздалегідь 
призначених членів класу поділитися враженнями, які у них виникали, коли їх 
навчали Євангелії. 

Закінчення 
Як батьки і вчителі в Церкві, ми маємо обов'язок змінювати 
життя тих, кого ми навчаємо. Проте, ми можемо робити це, 
тільки навчаючи Святим Духом. Коли ми навчаємо Духом, ми 
збільшуємо знання і віру не тільки тих, кого навчаємо, але й 
свої. 
Тільки навчаючи з силою Святого Духа, ми можемо навчати 
істині. Але для того, щоб навчати силою Святого Духа, ми 
повинні були гідними і підготовленими. Така підготовка вклю-
чає навчання, моління і життя за заповідями Божими. 
«І Дух буде дано вам через молитву з вірою; а якщо ви не 
одержите Духа, ви не будете навчати. . . . 
1 коли ви піднесете голос ваш до Утішителя, ви будете гово-
рити і пророкувати так, як Мені здається добре; 

Бо ось, Утішитель знає про все.» (УЗ 42:14, 16, 17) 

Завдання 
1. Готуючись навчати, шукайте проводу Святого Духа: 
вивчайте Писання, моліться про провід і постіться. 
2. Шукайте нагоди навчати дітей, друзів і сусідів. 

Додаткові Писання 
Від Луки 24:32 (як відчувається натхнення від Святого Духа) 
Від Івана 14:26 (Утішитель навчає нас усьому) 
2 Нефій 32:7-8 (Дух закликає нас молитися) 
Мосія 23:14 (ми повинні довіряти тільки тим вчителям, які 
дотримуються заповідей Божих) 
Алма 5:43-52 (піст і моління дають провід Святого Духа) 
Мороній 10:7-10 (дари Божі одержують через віру) 
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Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Виконайте вказані в цьому уроці настанови, щоб одержати вплив Святого 
Духа під час підготовки до уроку. 
2. Можна призначити двох членів класу поділитися враженнями, які у них 
виникали під час навчання Євангелії. 
3. Підготуйте дошку і крейду. 
4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Домашнє 
навчання скромності 
і добропорядності 

Мета цього уроку - допомогти нам дізнатися, як навчати вдома 
скромності і добропорядності. 

Вступ 
Старійшина Бойд К. Пекер, ведучи мову про моральну цінність 
скромності і добропорядності, сказав: «Обов'язок і право 
навчати цим священним якостям залишається за батьками 
вдома. Я не вірю, що це обов'язок шкіл або організацій Церкви. 
Внесок Церкви у цю справу - навчати батьків стандартам мо-
ралі, які відкрив Господь, і допомагати їм виконувати обов'язок 
навчання дітей цим священним предметам» (Teach Ye Diligently, 
p. 256). 

Пророк Мормон написав листа своєму сину Моронію, в якому 
він навчав великій цінності моральної чистоти. Він казав, що 
цнотливість і добропорядність дорожчі і дорогоцінніші за всі 
інші риси (див. Мороній 9:9). Наші тіла священні; ми повинні 
завжди одягатися скромно і дотримуватися чистоти і добро-
порядності. 

Скромність і добропорядність 
Господь визначив велику цінність добропорядності. Тому важ-
ливо зрозуміти, що саме Господь розуміє під скромністю і 
добропорядністю. Скромність звичайно визначається тим, як 
ми одягаємося і говоримо, добропорядність - тим, які вчинки 
ми робимо. Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 
«Ще одна річ, яка веде до втрати цнотливості, - це не-
скромність. Сьогодні багато молодих жінок і молодих чоловіків 
чваняться своїм знанням життя. Вони вважають, що знають усі 
відповіді. Вони говорять про секс так само вільно, як про 
автомобілі, шоу або одяг. І дух нескромності розвинений 
настільки, що ніщо вже не здається священним. 
Одним з факторів, що сприяє нескромності і руйнуванню 
моральних цінностей, є сучасне вбрання. Я переконаний, що 
нескромний одяг, який носять деякі наші молоді жінки та їхні 
матері, певним чином сприяє аморальності цього часу. Навіть 
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батьки іноді сприяють цьому. Мені б хотілося знати, чи 
усвідомлюють наші молоді сестри, що, напівоголюючись, вони 
створюють велику спокусу для молодих чоловіків. . . . 
Я певний, що одяг, який ми носимо, може бути величезним 
фактором у поступовому руйнуванні нашої доброчесності і 
непохитності у цнотливості» (Faith Precedes the Miracle, pp. 163, 
168). 
Як саме повинно впливати знання про священність наших тіл на наші одяг і 
поведінку? 
Як саме знання про те, що ми є діти нашого Небесного Батька, повинно 
впливати на наші одяг і поведінку? 

Старійшина Бон Д. Фезерстоун розповідав історію про королів-
ського сина, який розумів, хто він такий і як йому слід поводити 
себе. Короля Франції Луї XVI скинули з престолу і ув'язнили. 
Його юного сина, принца, захопили ті, хто полонив його батька. 
Молодий принц мав успадкувати престол, тому вони хотіли 
знищити його морально. Вони знали, що якби їм вдалося це, 
він ніколи не зміг би стати королем Франції. 
Ці люди забрали принца в далеке місто, де спокушали хлопця 
всіма можливими брудними речами. Вони намагалися приму-
сити його їсти таке, що б швидко привело його до втрати 
самоконтролю. Вони весь час вживали при ньому брутальні 
вирази. Вони спокушали його нечестивими жінками. Вони 
штовхали його до безчестя і зневіри. Двадцять чотири години 
на добу він був оточений всім, що може примусити людину 
втратити свої моральні цінності. Понад шість місяців піддавали 
його таким випробуванням. Але ніщо не ввело хлопця у спо-
кусу. Зрештою, зробивши все, що тільки можна придумати, 
вони спитали його, чому він такий впертий. Він відповів: «Я не 
можу робити того, про що ви просите, бо я народився, щоб 
бути королем» (Adapted from "The King's Son", New Era, Nov. 
1975, p. 35). 

Ми також народжені, щоб бути царями (див. 1 Петра 2:9; 
Одкровення 1:6). Наша мета в житті, однак, більша, ніж бути 
царем нації. Ми Божі діти, і ми народжені, щоб стати такими, 
як Він. Досягнення такої мети неможливе без нашої скром-
ності і добропорядності. 

Важливість прикладу 
Як члени Божої Церкви, ми маємо найважливіший обов'язок: 
бути належним прикладом скромності і доброчесності. Ми 
повинні не тільки дотримуватися чистоти думок і тіла, але й 
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показувати, що ми вважаємо наші тіла священними через те, 
як ми розмовляємо, через гумор, який нас задовольняє, і 
через літературу, яку читаємо. Це особливо важливо для бать-
ків і старших дітей. Коли ми показуємо приклад, наші діти або 
наші брати і сестри будуть розвивати такі самі цінності і 
поводитися так само, як ми. 
Попросіть членів класу замислитися трохи про напрям своїх думок і поведінку 
і задати собі такі питання: 
«Чи є у моїх думках і поведінці щось таке, що може бути шкідливим для тих, 
кого я намагаюся навчати?» 
Чи є в тому, що я роблю або про що думаю, щось таке, чого б мені не хотілося 
виявити у своїх дітях?» 

Прочитайте у Книзі Якова 2:35 про те, як Яків суворо засудив Нефійців за те, 
що вони показували поганий приклад. Чому так важливо показувати 
достойний приклад? 

Навчання скромності і доброчесності 
Навчання скромності і доброчесності вимагає глибокої духов-
ності. Старійшина Бойд К. Пекер сказав: «Є одна необхідна 
умова для навчання моральним і духовним цінностям - мати в 
собі Духа Господнього, коли ми вчимо» (Teach Ye Diligently, 
p. 272). 
Дуже важливо також приступати до предмета з шанобливістю 
і скромністю. Підхід Старійшини Пекера є хорошим прикладом 
того, як можна навчати скромності й доброчесності, розгля-
даючи ці предмети з великою шанобливістю: 
«Наші фізичні тіла мають силу творіння (і вона є священною). 
Світло, яке, можна сказати, має силу засвічувати інше світло. 
Цим даром можна користуватися тільки в межах священних уз 
шлюбу. Через використання цієї сили творіння можна зачати 
нове тіло, в яке увійде дух, і нова душа народиться в це життя. 
Це добра сила. Вона може створювати і підтримувати сімейне 
життя, а саме у сімейному житті ми знаходимо фонтани щастя. 
Це дається, по суті, кожній істоті, народженій на землі. Це 
священна і визначна сила. . . . 
Ви зростаєте в суспільстві, яке постійно спокушує вас зло-
вживати цими священними силами. . . . Не давайте нікому 
торкатися або обмацувати ваше тіло, нікому! Ті, хто каже вам 
інше, запрошують вас розділити їхню вину. Ми вчимо вас 
зберігати свою невинність. . . . Єдине праведне використання 
цієї священної сили обмежується шлюбним завітом. Ніколи не 
зловживайте цими священними силами» (Teach Ye Diligently, 
pp. 259, 262). 
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Якщо ми хочемо досягти успіху у навчанні наших сімей цим 
принципам, потрібно з великою дбайливістю захищати свої 
домівки від будь-якої нечистоти. Старійшина А.Теодор Таттл 
говорив нам, що «батько є захисником дому. Він охороняє його 
від вторгнення зовнішнього зла. В минулі часи він захищав свій 
дім зброєю і заслінками на вікнах. Сьогодні завдання набагато 
складніше. Замкнені двері і вікна захищають тільки фізично. Це 
нелегка справа - захистити сім'ю від того зла, що атакує 
свідомість і дух членів сім'ї. Це зло може вільно вливатися в 
дім, і воно вливається. Сатана дуже розумний. Йому не треба 
ламати двері» ("The Role of Father", Ensign, Jan. 1974, p. 67). 
Якими шляхами зло може увійти в наш дім сьогодні? (Наприклад, аморальні 
журнали, радіо- і телепрограми, книги). 
Що повинен робити батько, щоб захистити свою сім'ю від цього? (Дбайливо 
підбирати літературу і програми, що транслюються по радіо і телебаченню). 
Прочитайте й обговоріть УЗ 93:40-43. 

Господь звинуватив Фредеріка Г. Уільямса, бо він не виконував 
свого обов'язку виховувати дітей у світлі та істині. 
Як би ви себе почували, якби Господь сказав вам, що ви не були вірними у 
навчанні своїх дітей скромності і добропорядності? 

Зручний час для навчання 
Покажіть картинку 19-а (= 19-а) «Батько повинен регулярно проводити спів-
бесіди з дітьми». 

Домашні сімейні вечори - це чудовий час для навчання 
скромності і добропорядності. Багато батьків також вважають 
за корисне проводити співбесіди по всій формі з дітьми і 
навіть дружинами. Один батько, наприклад, веде співбесіди з 
кожною дитиною один раз на місяць, у пістну неділю. Він 
запитує про моральну чистоту і вислуховує всі їхні можливі 
проблеми. Він навчає, свідчить і каже їм про свою любов до 
них. 
Як, на вашу думку, такий тип співбесіди буде впливати на дітей? 
Покажіть картинку 19-6 (= 19-Ь) «Нагода навчати часто трапляється неспо-
дівано», 

Хоч дуже суттєвим є навчання наших дітей у звичних ситуаціях 
- під час співбесід і домашніх сімейних вечорів, ми повинні 
бути чуйними до них весь час. Потрібно не пропустити нагоди, 
коли вони найкраще зрозуміють те, чому ми хочемо їх навчити. 

19-а (= 19-а) Батько повинен регулярно проводити співбесіди з дітьми 
19-6 ( - 19-Ь) Нагода навчати часто трапляється несподівано 
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Якщо ми будемо регулярно розмовляти з ними і виказувати 
свою любов, наші діти будуть часто приходити до нас, коли їм 
треба буде поговорити про свої почуття і потреби. 

Закінчення 
Господь заповідав нам користуватися кожною нагодою для 
навчання наших дітей (див. Повторення Закону 6:5-7). Якщо 
ми будемо сторожко чекати нагоди для навчання, то зможемо 
іноді навчати дуже сильно у несподіваних ситуаціях. Ми 
можемо навчати важливим істинам добропорядності і 
скромності, наприклад, на пікнікові, після причасних зборів, на 
прогулянці, в машині, у відпустці, по дорозі до школи або в 
тяжкі часи. 
Чи можете ви пригадати досвід реального спілкування і навчання, що його ви 
мали або з вашими дітьми, або з вашими батьками? Де це було? Коли? Чи 
було це заплановано, чи ситуація виникла незаплановано? 

Завдання 
1. Присвятіть домашній сімейний вечір бесіді про 
добропорядність і скромність. 
2. Подавайте приклад скромності і добропорядності власним 
одягом і вчинками. 
3. Якщо ви молодий чоловік, заохочуйте знайомих дівчат 
одягатися скромно. 

Додаткові Писання 
1 До Тимофія 4:12 (важливість прикладу) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Вдумливо сплануйте виклад уроку. Якщо в класі є молоді носії священства, 
не перетворюйте урок на читання їм моралі. Бажано обговорити з ними 
способи допомоги молодих людей своїм батькам в обговоренні з ними цього 
делікатного предмета. Обговоріть непересічну важливість цнотливості і 
скромності і способи, з допомогою яких члени класу можуть показувати 
хороший приклад іншим. 
2. Бажано призначити когось розповісти класові про досвід справжнього 
спілкування і навчання між батьками і дітьми. Обговоріть цей досвід і визначте, 
чому батьки і діти були спроможні так спілкуватися. (Добре провести це 
обговорення, розглядаючи ідеї п'ятого пункту цього уроку, «Зручний час для 
навчання»), 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Гармонійне 
вирішення 
сімейних проблем 

Мета цього уроку - закликати нас до гармонійного вирішення 
сімейних проблем і побудови щасливого сімейного життя. 

Вступ 
Покажіть картинку 20-а {= 20-а) «Любов є основою гармонійного сімейного 
життя» 

Президент Джозеф Ф. Сміт вказав нам, що саме потрібно 
робити для того, щоб мати ідеальний дім: «Що . . . таке 
ідеальний дім ...? Це . . . такий дім, де батько відданий сім'ї, 
якою Бог благословив його, і вважає її найважливішим у житті 
і де члени сім'ї з свого боку сердечно ставляться до нього. Це 
дім, в якому панує довіра, єдність, любов, священна відданість 
між батьком і матір'ю, дітьми і батьками» (Gospel Doctrine, 
pp. 302-303). 
Хоч усі ми намагаємося мати ідеальний дім, у житті кожного з 
нас трапляються конфлікти. Навіть Пророк Джозеф Сміт іноді 
відчував дисгармонію у сім'ї. 
Одного ранку, наприклад, коли він перекладав Книгу Мормона, 
його вивів з рівноваги якийсь вчинок дружини. Коли він після 
цього спробував далі перекладати Книгу Мормона - у нього 
нічого не вийшло. Тоді він вийшов у сад і молився там, а, 
повернувшись, попросив у Емми вибачення. Тільки після цього 
він зміг продовжувати переклад (From a statement by David 
Whitmer given September 15, 1882, Comprehensive History of the 
Church, Vol. 1, p. 131). 

Господь також сподівається, що ми будемо виявляти причини 
дисгармонії в наших домах і ліквідувати їх. 

Причини дисгармонії в наших домах 
Писання кажуть нам, що головною причиною дисгармонії і 
суперечок є вплив Сатани. 
Прочитайте 3 Нефій 11:29-30. 

Коли дух сварки входить у наші доми, Господній Дух зникає. А 
без Духу Господнього в наших домах ми не можемо бути 
щасливими і відчувати радість Господню і Євангельську. 

Урок 10 
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Урок 16 

Наші особисті слабкості також можуть призводити до супе-
речок з іншими (див. Яків 4:1). Коли людина не в злагоді сама 
з собою, їй дуже важко жити в гармонії з іншими. Серед 
слабкостей, що можуть викликати дисгармонію, є такі: 
хтивість, пожадливість, нечисті прагнення і суперечливі ба-
жання. Президент Спенсер В. Кімбол особливо відзначає одну 
слабкість: «Сімейна пара може зіткнутися з бідністю, хво-
робою, розчаруванням, нестачею чогось і навіть смертю, але 
все це не порушить їхній мир. Шлюб може бути щасливим, 
доки не з'являється егоїзм. Турботи і проблеми з'єднують 
партнерів у непорушні союзи, якщо вони глибоко самовіддані» 
(Marriage and Divorce, pp. 19, 22). 
Що найчастіше стає, на думку Президента Кімбола, джерелом дисгармонії і 
нещастя у шлюбі? 

Як зазначає Президент Кімбол, проблеми, які, як прийнято 
думати, спричиняють нещастя (такі, як бідність і хвороба), 
насправді можуть зблизити сім'ю. 
Які три речі можуть спричинити дисгармонію в наших домах? (Напишіть 
відповіді на дошці. Вони повинні включати вплив Сатани, особисті конфлікти й 
егоїзм). 

Вирішення сімейних проблем 
Господь указав нам, яким чином уникати сімейних проблем і як 
їх вирішувати. 

ВІЗЬМІТЬ НА СЕБЕ ОБОВ'ЯЗОК 
Батьки і діти мають взаємні обов'язки. 
Прочитайте про деякі з цих обов'язків (До Ефесян 6:1-4). Які обов'язки має 
молода людина щодо своїх батьків? Які обов'язки мають батьки щодо своїх 
дітей? Як виконання цих обов'язків сприяє досягненню гармонії в домі? 

УНИКАЙТЕ ЖОРСТОКИХ СЛІВ 
Злим, недобрим словам не місце в наших домах. Старійшина 
Бойд К. Пекер радив нам: «Увійшовши у шлюбний завіт, ви 
ніколи не повинні виказувати свого роздратування - жодним 
словом. Це небажано, і без цього можна обійтися. Але є багато 
тих, хто вважає, що це нормально і що домашні труднощі, 
сварки і суперечки - це частина шлюбних стосунків.. . . Я знаю, 
що можливо жити разом в любові, так, щоб ніколи жодне слово 
роздратування не стало між вами» (Eternal Marriage, "Speeches 
of the Year", BYU, April 14, 1970, p. 6). М'яка відповідь, відповідь 

20-а (= 20-а) Любов є основою гармонійного сімейного життя 
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з розумінням втішає нас; сердиті слова призводять тільки до 
поглиблення конфлікту (див. Приповісті 15:1). 
Яка різниця між обговоренням і сперечанням? 

ВИЗНАВАЙТЕ ПОМИЛКИ 
Президент Спенсер В. Кімбол порадив таке: 
«Ви люди, і можете в чомусь мати різні погляди, що може спри-
чинити навіть невелику сварку. . . . Уявіть, що образу вже 
завдано; недобрі слова сказано; серця поранено; кожний 
відчуває, що інший глибоко неправий. Нічого не зроблено, щоб 
зцілити рану. Проходять години. Всю ніч серця б'ються неспо-
кійно, вдень продовжуються похмурість і недоброта, непоро-
зуміння глибшає. Образа нагромаджується на образу, і ось 
уже наймають адвоката, дім розбито, а життя батьків і дітей 
зруйновано. 

Але є цілющий бальзам, котрий, якщо його застосувати 
своєчасно, у лічені хвилини поверне вам належне мислення; 
. . . так багато поставлено на карту - ваша любов, ви самі, ваша 
сім'я, ваші ідеали, ваше піднесення, ваша вічність - ви не 
можете дозволити собі ризикувати. Ви повинні проковтнути 
свою гордість і сміливо сказати своїй дружині: «Вибач мені, 
люба. Я не хотів образити тебе. Будь ласка, пробач мені». І 
ваша дружина відповість: «Любий, це я більше винна, ніж ти». І 
ви обійметеся, і життя знову стане чудовим. І до вечора все 
буде забуто, і під час сімейної молитви між вами не буде 
безодні» (Faith Precedes the Miracle, pp. 134-135). 
Що може викликати непорозуміння і сварки? Як може визначення причини 
допомогти у розв'язанні проблеми? Чому так важко визнавати свої помилки? 

Президент Спенсер В. Кімбол казав, щоб ми визнавали по-
милки і не боялися говорити: «Пробач мені». Роблячи це щиро, 
ми помітно наближаємося до ліквідації сімейної дисгармонії. 
Батькам треба робити це не тільки між собою, а й щодо своїх 
дітей. 

МОЛИТВА 
Коли ми просимо Господа в сімейній або особистій молитві 
допомогти нам здолати незгоди, це сприяє гармонії в сім'ї. 
Прочитайте 3 Нефій 18:19-21. Зауважте, що це є обов'язком - молитися у 
наших сім'ях. Як молитва допомагає вирішувати сімейні проблеми? 

ДОБРОТА 
Один з наведених у Писаннях принципів, що допомагає 
зробити сімейне життя щасливішим, є доброта. Нам істинно 
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Урок 16 

заповідано бути добрими, люблячими й поблажливими. І 
дітям, і дорослим у сім'ї слід ставитися один до одного з такою 
повагою і добротою, яку показав нам Христос. У цьому питанні 
ми завжди повинні брати приклад з Христа (Див. До Ефесян 
4:29-32) . 
Попросіть заздалегідь призначеного носія Ааронового Священства розпо-
вісти, що саме може зробити молодий чоловік, щоб допомогти досягти 
гармонії в домі. 

Президент Спенсер В. Кімбол навчав нас, як досягти сімей-
ного щастя, такими словами: «Ви запитуєте, яка ціна щастя? 
Ви будете здивовані простотою відповіді. Скарбниця щастя 
може бути відчиненою і залишатися відкритою для тих, хто 
використовує такі ключі: По-перше, ви повинні жити за 
Євангелію Ісуса Христа у її чистоті і простоті . . . По-друге, ви 
повинні забути про себе і любити дружину більше, ніж себе. 
Якщо ви робитимете це, велике і повне щастя буде вашим і 
йому ніколи не буде нестачі» (Faith Precedes the Miracle, p. 126). 
Як доброта і молитва можуть запобігати виникненню сімейних проблем і 
допомагати їх вирішувати? 

У наступній історії розповідається, як одна мати добилася 
миру у своїй сім'ї: 
«Це сталося десь через тиждень після того, як, згідно з Церков-
ною програмою розміщення індіанців, ми взяли десятирічного 
Уейна у наш дім. Він був помітним, симпатичним маленьким 
хлопчиком, але, певна річ, йому треба було «поставити» себе 
серед інших хлопців. Він бився з ними досить часто і міг 
постояти за себе перед найсильнішими з них. 

Одного дня мені зателефонував його шкільний вчитель. Він 
сказав, що має проблеми у школі з Уейном, який нешанобливо 
поставився до нього та інших учителів. Це завдало мені удару. 
З моїми власними дітьми нічого подібного не траплялося, і ця 
історія дуже засмутила мене. Певна річ, в мені, як це часто 
буває, спалахнуло роздратування, і я почала повторювати про 
себе все, що збиралася сказати Уейнові, коли він повернеться 
зі школи.«Я повинна ліквідувати цю проблему у зародкові», -
казала я собі. 

До всього того Уейн ще й запізнився зі школи через бійку з 
сусідським хлопцем. Вони билися всю дорогу від автобусної 
зупинки до дому. Зрештою вони опинилися на газоні перед 
нашим будинком. Обидва билися з жорстокістю. Я спосте-
рігала за ними короткий час, доки не переконалася, що бійка 
справді серйозна, тоді вийшла і покликала Уейна в дім. 
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Він Ігнорував мене. Він вже починав програвати тому хлопцеві. 
Спостерігаючи все це, я дратувалася все більше. Я наказала 
Уейнові йти додому. Я настільки розсердилася, що, певна річ, 
не могла розбиратися у цій справі в такому стані і відіслала 
його до своєї кімнати читати. 
Тремтячи від злості, я просковзнула до своєї спальні, стала 
навколішки й почала молитися. Я молилася, щоб мені було 
послано мудрість у вирішенні цієї справи, просила, щоб через 
Духа дізнатися, що саме говорити. Підвівшись з колін після 
молитви, я відчула, як мене огорнуло тепле, затишне почуття. 
Воно виникло в голові і повільно спустилося до ніг. 
Коли я відчинила двері до Уейнової кімнати і побачила його 
край ліжка з книжкою в руках, мільйон думок промайнув у моїй 
голові. Він здавався зовсім чужим у тій кімнаті; раніше він був 
частиною того вільного простору, де можна було бігати, як 
заманеться. В одну мить моє серце полинуло до цього самот-
нього хлопчика, малюка, відірваного від звичного оточення і 
пересадженого на інший грунт, туди, де живуть за іншими 
законами. Він мав довести іншим хлопцям, що він не гірший, 
якщо не кращий за них. 
Я сіла край ліжка поруч з ним і обняла його за плечі. Перші мої 
слова здивували навіть мене саму, бо я сказала: «Уейне, вибач 
мені, що я сердилася на тебе». Після цього я розповіла йому 
про телефонну розмову з учителем і надала йому можливість 
пояснити свою поведінку. У нас була чудова розмова; він 
довірився мені, і ми розмовляли пошепки. Тепер мій тон дуже 
різнився від того, яким я збиралася говорити до молитви. Це 
було справді духовне враження, і воно найбільше допомогло 
налагодженню стосунків між Вейном і мною. 

«Слава Богу, що у нас є молитва і дар Святого Духа, щоб 
допомагати, коли ми просимо» (Мугпа Behunin, "We Talked in 
Whispers", Ensign, Jan. 1976, pp. 51-52). 

Закінчення 
Щоб уникати сімейних проблем, або вирішувати їх, потрібно: 
• Прийняти обов'язок 
• Уникати недобрих слів 
• Визнавати помилки 
• Молитися 
• Бути добрими 
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• В усьому керуватися Євангелією 
• Любити свою дружину більше за себе 

Завдання 
1. Будуйте і зміцнюйте щастя вашого дому, з'ясовуючи всі 
причини дисгармонії у сім'ї. 
2. Якщо ви говорили членам сім'ї недобрі слова, визнайте 
свою помилку. 
3. Будьте добрими до членів сім'ї. 

Додаткові Писання 
Від Матвія 7:12 (наші стосунки з іншими) 
До Галатів 5:22 (плоди Духа) 
УЗ 88:119-26 (порада Господа членам Церкви) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділ 32 «Жити разом вічною сім'єю» у підручнику Основи 
Євангелії (скорочене видання). 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Бажано призначити носія Ааронового священства для розповіді про те, як 
саме молодий чоловік може сприяти гармонії в сім'ї. 
4. Сплануйте спів гімну «Вдома мир» в кінці уроку. 
5. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Управління > 
сімейними фінансами 

Мета цього уроку - допомогти нам вивчити і застосовувати 
основні принципи раціонального використання грошей. 

Вступ 
Велика кількість місць у Писаннях, де йдеться про гроші і 
багатих, попереджує нас не жадати багатства. З цієї причини 
багато людей бояться, що гроші - це безумовне зло і що 
Господь буде невдоволений, якщо вони витрачатимуть час і 
енергію, заробляючи і накопичуючи гроші. Але це непра-
вильно. Це любов до грошей є «коренем усього зла», а не самі 
гроші (див. 1 До Тимофія 6:10). 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Не всі гроші брудні. Є 
гроші чисті - гроші, за які ми купуємо їжу, одяг і дах над 
головою і які є нашими внесками». Президент Кімбол пояснив, 
що чисті гроші - це платня, яку ми одержуємо за чесну працю. 
Він сказав, що гроші стають брудними тільки тоді, коли вони 
дістаються нам нечесним шляхом (See Faith Precedes the 
Miracle, pp. 235-36). 
Hi багатство, ані бідність не є показником особистої гідності. 
Деякі великі Божі люди були багаті, а деякі бідні. Важливо не 
те, скільки у нас грошей, а спосіб їхнього одержання і вико-
ристання. Забезпечення з допомогою грошей матеріальних 
потреб сім'ї, наприклад, не тільки дозволене, але й заповідане 
Богом (див. 1 До Тимофія 5:8). Заповіді про забезпечення по-
треб сім'ї легше додержуватися, вивчаючи основні принципи 
раціонального використання грошей і застосовуючи їх на 
практиці. 

Принципи раціонального використання грошей 
Хоч все на землі належить Господові (див. Псалом 24:1), він 
дозволяє нам користатися і володіти деякими з його земних 
речей. Однак нас попереджено, що ми будемо звітувати, як 
саме ми скористалися з дозволеного нам. У притчі про талан-
ти, наприклад, Спаситель учить нас важливості розумного 
управління нашим земним майном. 
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Попросіть призначеного члена класу розповісти притчу про таланти з 
Євангелії від Матвія 25:14-30 (За часів Ісуса талантом звалася грошова 
одиниця). 

Є кілька основних принципів, які ми повинні визначити для 
раціонального управління нашими грошима. 
Перелічіть на дошці всі принципи раціонального управління грошима за 
порядком їх обговорення. 

СПОЧАТКУ ЗАПЛАТІТЬ ГОСПОДОВІ 
Перше й найголовніше, що ми повинні заплатити - це деся-
тина. Господь обіцяв тим, хто вірно платить свою десятину, що 
він «відчинить . . . небесні отвори і виллє благословення аж 
надмір» (Малахія 3:10). Хоч Господь не обіцяє нам великого 
достатку, якщо ми сплачуємо десятину і пожертви, він запев-
няє, що благословить нас духовно і матеріально. 

ПРАЦЮЙТЕ 
Праця - це не прокляття, а благословення, яке дозволяє нам 
забезпечувати наші сім'ї. Матеріально забезпечити нас може 
тільки постійна робота. (Урок 23 в цьому підручнику містить 
поради, як розвинути і поліпшити робочі навички). 

УНИКАЙТЕ ЗАЙВИХ БОРГІВ 
Ми мусимо бути чесними з друзями. Якщо ми заборгувалися 
комусь, треба почати звільнятися від цього, регулярно сплачу-
ючи (навіть невеликими частинами) борг. Президент Езра 
Тефт Бенсон сказав: «Давайте жити в межах своїх можли-
востей. Давайте витрачати не більше, ніж ми заробляємо. . . . 
Давайте уважно дослухатися порад провідництва Церкви. 
Уникаймо боргів!» ("Pay Thy Debt, and Live", Speeches of the 
Year, BYU, Feb. 28, 1962, p. 12). 
Як можна уникнути зайвих боргів? 

ПЛАНУЙТЕ ВИТРАТИ 
Прочитайте Від Луки 14:28. Що означає «визначати видатки»? 

Як сказано в цьому Писанні, потрібно обачливо планувати свої 
витрати. Багато людей роблять борги, бо втрачають контроль 
над витратами. Якщо сім'я плануватиме використання гро-
шей, вона убереже себе від фінансових неприємностей. 

ВІДКЛАДАЙТЕ 
Для багатьох людей дуже важко відкладати гроші. Але нам, як 
членам Церкви, дано пораду регулярно заощаджувати час-
тину надходжень. Якщо ми відкладатимемо навіть маленьку 
частку наших надходжень, чи то грошей, чи чогось іншого, 
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одного дня ми будемо радіти, що зробили це. Відкладаючи 
гроші, ми повинні розуміти, що легше відкладати на певні цілі, 
наприклад для місіонерського служіння або на подорож до 
храму для запечатування. 

ВИТРАЧАЙТЕ ОБАЧЛИВО 
Ми повинні попередньо серйозно зважити необхідність кожної 
покупки. Багато куплених нами речей насправді не мають 
цінності для нас або для наших сімей. Якщо перед придбанням 
речей обміркувати доцільність їхнього використання, можна 
уникнути тих покупок, які нам насправді не потрібні. Майже 
кожний з нас може вдосконалитися в одній чи декількох з цих 
галузей. Господь допоможе нам вдосконалитися, якщо ми 
заплатимо спочатку йому і будемо слідувати принципам муд-
рого управління грошима. 
Прочитайте 2 Нефій 9:51. Які з речей, що «не мають цінності», можуть 
викликати спокусу придбати їх? 

Використання сімейних нарад для розв'язання 
грошових питань 
Надто часто ми витрачаємо всі зароблені нами гроші. Наші 
бажання зростають разом з прибутками або навіть швидше. 
Тож дуже важливо обачливо складати бюджет. Хоч кожна сім'я 
відрізняється у своїх потребах і бажаннях, більшість їх вважає 
за корисне діяти за приблизно таким планом: 
Покажіть картинку 21-а (= 21-а) «Сімейна нарада - гарна нагода скласти 
бюджет». 

Всі члени сім'ї повинні обговорювати фінансові питання і 
погоджуватися з системою використання фінансів. Це можна 
зробити на сімейній нараді, на якій головує батько і беруть 
участь члени сім'ї. На цій нараді сім'я повинна скласти список 
усіх надходжень до сімейного бюджету. Цей список може 
включати гроші, зароблені членами сім'ї, виручку за частину 
вирощених овочів і злаків або за речі, виготовлені вдома на 
продаж. 
Після цього сім'я повинна записати всі свої потреби і бажання; 
спочатку найважливіші витрати, а потім те, що бажане, але без 
чого можна обійтися. Список має включати Церковні внески, 
заощаджені гроші (для храмової поїздки, місіонерської служби 
або на здобування освіти), податки, а також гроші для 

21 -а (= 21 -а) Сімейна нарада - гарна нагода скласти бюджет 
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поліпшення житлових умов, харчування, одяг, інструменти, 
транспорт і відпочинок. 
Тоді сім'я повинна дійти згоди, скільки грошей можна виділити 
на кожен пункт. Деякі речі, вміщені в кінці списку, можуть ніколи 
не бути придбаними, але краще піклуватися про необхідне, ніж 
дозволити робити зайві покупки на шкоду головному. Пре-
зидент Бригам Янгодногоразу сказав: «Ми багато чого хочемо, 
але насправді нам потрібно дуже мало. Нехай необхідність 
управляє нашими бажаннями, і ми зрозуміємо, що не витра-
чаємо наші гроші марно» (Discourses of Brigham Young, p. 297). 
Іншого разу він пояснив, що бідність настає через нестачу 
мудрості і розсудливості. Він відмічав, що багато людей, які 
мало заробляють, вдаються до марнотратства і купляють зайві 
речі, доки це не призводить до більшої заборгованості (See 
Discourses of Brigham Young, p. 317). 
Покажіть картинку 21 -б (= 21 -b) «Зразок бюджету» 

Ми одержимо великі благословення, якщо будемо дбайливо 
планувати грошові витрати і складати бюджет. Встановлення 
цілей, розробка планів, а також спільна праця по їхньому здій-
сненню дозволить нам дбати про наші сім'ї так, як заповідав 
Господь. Додаткове благословення наші сім'ї одержать, коли 
будуть насолоджуватися більшою любов'ю та єдністю, пра-
цюючи разом. 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу розповісти історію про 
одного з святих у Південній частині Тихого Океану, брата Вага'і'Тонга. 

«Я обіцяв чотирьом нашим дітям, що ми разом зможемо 
поїхати до храму, якщо вони допомагатимуть. Я казав сам собі: 
«Як ти можеш закликати бути добрим хлопчика або бути 
доброю дівчинку, якщо ти не запечатаний до них у храмі?» Я 
мав відчуття, що вони не мої. 
Два роки ми жертвували майже всім. Я ділив свій шкільний 
заробіток на кількість членів сім'ї і ми заощаджували ці гроші. 
Проте ми сплачували десятину і пожертви від посту. Ми 
залишалися з 70 центами на місяць протягом двох років. Ми 
жили з того, що могли виростити і зібрати. Я пам'ятаю, як моя 
дружина змушена була рано-вранці вставати і робити салати 
з бананів і кокосового молока. Мої діти не могли купляти 
солодощі, або взуття, або ходити в кіно, бо вони збирали гроші 
на храмову поїздку. . . . 

21 -б (= 21 -Ь) Зразок бюджету 
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Бюджет 

Загальні надходження 

Десятина - 10 % 

Церковні пожертви 

Заощаджено 

Харчування 

Одяг 

Витрати на житло 

Витрати на медичне 
обслуговування 

Транспортні витрати 

Плата за комунальні 
послуги 

Інше 

Інше 

Інше 

Загальні витрати 

1 5 9 



Завдяки цим пожертвам ми змогли всією сім'єю поїхати до 
Нової Зеландії, щоб бути запечатаними в храмі. Ми були 
змушені зробити ще дещо для досягнення нашої мети, але це 
було великим благословенням для нас» ("We Lived on 70 Cents 
a Month for the Temple", Ensign, Feb. 1976, p. 31). 

Закінчення 
Наш Небесний Батько порадив нам контролювати витрати 
грошей, щоб дбати про наші сім'ї і бути щасливими. Якщо не 
піклуватися про сім'ї, нам доведеться відповідати за це перед 
Господом. Щоб дбати про сім'ї, ми повинні зробити основні 
кроки і додержуватися принципів раціонального використання 
грошей. Якщо будемо ставити духовне на чільне місце, Гос-
подь допоможе нам вирішити наші фінансові справи. 

Завдання 
Проаналізуйте, як ви витрачаєте гроші і розробіть реальний 
бюджет, слідуючи принципам, зазначеним у цьому уроці. 

Додаткові Писання 
Приповісті 22:7 (боржник - раб позичальника) 
Малахія 3:8-11 (сплачування десятини і пожертв приносить 
благословення) 
Кн.Якова 2:18-19 (ми повинні прагнути до царства Божого 
перед тим, як прагнути до багатства) 
УЗ 56:16-17 (попередження багатим і бідним) 
УЗ 104:11-13 (за своє служіння всі люди відповідають більшим, 
ніж земними благословеннями) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділ ЗО «Відповідальність членів сім'ї і взаємодопомога» у 
підручнику Основи Євангелії (скрочене видання). 
2. Прочитайте розділ 23 «Розвиток і удосконалення професійних навичок» у 
цьому підручникові. 
3. Підготуйте дошку і крейду. 
4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Домашня 
продукція та її 
зберігання 

Мета цього уроку - допомогти кожному носієві священства 
зрозуміти важливість домашньої заготівлі та зберігання 
продукції. 

Вступ 
Президент Спенсер В.Кімбол порадив усім сучасним святим 
ставати впевненими у собі й незалежними (see "Family Pre-
paredness", Ensign, May 1976, pp. 124-126). Така порада дуже 
резонна. Президент Маріон Г. Ромні пояснив, що «ми живемо 
в останні часи. Ера, в якій ми живемо, безпосередньо передує 
Другому Пришестю Господа Ісуса Христа. Нам сказано так 
приготуватися і жити, щоб бути незалежними від будь-якої 
істоти, нижчої Целестіального Царства» (Conference Report, 
Apr. 1975, p. 165; see also D&C 78:13-14). 
Покажіть картинку 22-а (= 22-а) «Лихо може звалитися на наші домівки і сім'ї, 
коли його найменше чекають». 

Президент Кімбол закликав покладатися на себе, бо давні 
пророцтва починають здійснюватися. Він сказав: «Я думаю, 
що настає час, коли буде більше лиха, коли частіше трапля-
тимуться урагани і повені, . . . коли відбуватиметься більше 
землетрусів. . . . Я думаю, все це буде зростати в міру 
наближення до кінця, отож необхідно підготуватися до цього» 
(Conference Report, Apr. 1974, p. 184) 

Він також сказав: «Коли настануть злі часи, багато хто буде 
жалкувати, що не заготовив вдосталь фруктової консервації, 
не обробив города на задньому подвір'ї, не виростив кілька 
фруктових дерев і ягідних кущів і не забезпечив власних 
потреб у продукції. Господь планує нашу незалежність від 
будь-кого, але ми навіть спостерігаємо таке, що навіть багато 
фермерів купують молоко в молочарнях, а домовласники -
овочі в крамницях. І якщо торговельна мережа не зможе напов-
нити полиці крамниць, багато хто буде голодувати» (Confer-
ence Report, Oct. 1974, p. 6). 
Попросіть братів уявити, що крамниці зачинено і їм потрібно задовольняти усі 
свої потреби з запасів. Запитайте, що б вони хотіли мати або виробляти 
вдома, якби така уявна ситуація здійснилася. 
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Урок 16 

Забезпечення власних потреб 
Президент Кімбол дав настанову «навчитися найкращим 
методам самозабезпечення продуктами харчування. . . . Якщо 
у вас є діти, залучайте їх до цього процесу, нехай у них будуть 
визначені обов'язки» ("Family Preparedness", p. 124). 
Епископ Вон Д. Фезерстоун сказав нам, які навички потрібно 
розвивати для забезпечення власних потреб: «Стосовно 
домашньої продукції: Розводьте тварин, де це можливо і де 
дозволяють місцеві закони. Вирощуйте фруктові дерева, ягідні 
кущі й овочі, розводьте виноградники. Ви забезпечите сім'ю 
продуктами, більшість з яких можна їсти свіжими. Інші виро-
щені вами продукти можна зберігати як частину запасів. Якщо 
можливо, виробляйте не тільки харчову продукцію. Робіть або 
будуйте все необхідне. Я ще можу сказати: прикрашайте, 
ремонтуйте і підтримуйте все своє майно» ("Food Storage", 
Ensign, May 1976, p. 117). 
Покажіть плакат, на якому вміщено такий перелік: 

Розводьте тварин. 
Вирощуйте фруктові дерева і ягідні кущі, розводьте виноградники. 
Садіть городи. 
Запасайтеся продуктами харчування. 
Робіть або будуйте все необхідне. 
Ремонтуйте майно і підтримуйте його в належному стані. 

РОЗВОДЬТЕ ТВАРИН 
Покажіть картинку 22-6 (= 22-Ь) «Курчат легко вирощувати і доглядати». 

Якщо є достатньо землі і за місцем проживання дозволено 
утримувати худобу, потрібно придбати і утримувати деяких 
тварин. Проте перш, ніж вирішити, яких саме тварин утриму-
вати, треба бути готовими доглядати за ними належним чином. 
Це означає знати, який їм потрібен корм, хлів і догляд, щоб 
вони були здоровими. Тварини, за якими легко доглядати, - це 
курчата, кролі, качки і молочні кози. 
Виясніть, які саме види тварин найчастіше утримують у вашій місцевості. 
Обговоріть, якого корму, хліву та догляду вимагають ці тварини. 

ВИРОЩУЙТЕ ФРУКТОВІ ДЕРЕВА І ЯГІДНІ КУЩІ, РОЗВОДЬТЕ 
ВИНОГРАДНИКИ. 
Фруктові дерева, кущі і виноградники дають урожай кожного 
року або через рік, тому їх не треба висаджувати щороку, як 
овочі. Проте вони можуть не плодоносити декілька років після 
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того, як посаджені, тому треба посадити їх якомога швидше, 
якщо хочемо одержати врожай тоді, коли будемо його 
найбільше потребувати. Перед тим як посадити їх, потрібно 
дізнатися, скільки місця вони займатимуть, коли виростуть, а 
також як належно доглядати їх. 
Виясніть, які сорти фруктових дерев, винограду і ягідних кущів добре 
плодоносять у вашій місцевості. Обговоріть, якого догляду потребують вони. 

САДІТЬ ГОРОДИ 
Покажіть картинку 22-в ( - 22-с) «Кожна сім'я повинна садити город». 

Президент Кімбол попросив кожну сім'ю в Церкві мати город. 
Він сказав, що навіть якщо сім'я не відкладає гроші на 
будівництво, вона має знати, як забезпечувати себе. Город 
забезпечує свіжими продуктами, до того ж надлишки про-
дуктів можна заготовляти і запасати. 

ЗАПАСАЙТЕСЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ 
У деяких країнах законом забороняється запасати продукти 
харчування. Президент Кімбол сказав, що жителі цих країн 
повинні шанувати і дотримуватися законів, виявляти послух їм 
і не запасати продукти харчування (See "Family Preparedness", 
p. 124). Але там, де це дозволено, ми повинні слідувати пораді 
Господа запасати їжу на той випадок, коли не буде іншої 
можливості харчуватися. Коли в кінці 1974 року над Гонду-
расом пронісся ураган, ті місцеві члени Церкви, які зробили 
запаси продуктів, дякували, що зробили це. Тільки за кілька 
місяців перед ураганом президент місії попередив їх про 
загрозу, що нависла, закликавши їх започаткувати програму 
збирання продуктів. Боби, борошно, рис та інші продукти, 
заготовлені ними, врятували святих від голоду (See Bruce В. 
Chapman, "Hurricane in Honduras", New Era, Jan. 1975, p. 31). 

Є кілька способів заготівлі й зберігання продуктів. Ми можемо: 
Зберігати їх на земляній підлозі. Цей метод підходить для коре-
неплодів і деякої зелені, якщо місце їхнього зберігання прохо-
лодне і сухе. Надто часті дощі або поганий дренаж зіпсує їх. 
Сушити продукти. Коли стоїть тепла, сонячна погода, фрукти і 
овочі можна висушити на сонці. Єдина проблема - це те, що їх 
треба накривати або заносити у приміщення, коли йде дощ. 

Консервувати продукти. Це дуже простий метод, але він може 
бути небезпечним, якщо консервувати неправильно. Належ-

22-6 (= 22-Ь) Курчат легко вирощувати і доглядати 

1 6 5 





Урок 16 

ним чином виконана консервація є хорошим способом 
зберігання продуктів без втрати смакових якостей і запаху. 
Правильне консервування вимагає щонайменше приладу для 
холодної закатки банок (потрібне обладнання може бути спіль-
ним для кількох сімей). Цей метод вимагає також, щоб банки 
зберігалися у такому місці, де б вони не розбилися. 
В'ялити і засолювати продукти. Це недорогий метод заготівлі 
плодів, овочів і м'яса; він або зовсім не вимагає обладнання, 
або вимагає його небагато. 

РОБІТЬ АБО БУДУЙТЕ ВСЕ НЕОБХІДНЕ 
Щоб достойно перенести стихійні лиха, потрібно навчитися 
готувати їжу, опалювати будинки, а також тримати в чистоті 
тіло, одяг і все, що нас оточує. Для цього необхідно запастися 
паливом і милом або навчитися виготовляти їх у разі небез-
пеки. Також все необхідне для першої медичної допомоги, ліки 
з анотаціями, мило та інші миючі засоби, свічки, сірники, а 
також все інше необхідне для благополуччя сім'ї. Ми повинні за 
можливості не тільки запасатися цим усім, але й навчитися 
виробляти їх. 

РЕМОНТУЙТЕ МАЙНО І ПІДТРИМУЙТЕ ЙОГО В НАЛЕЖНОМУ 
СТАНІ 
У разі небезпеки може виникнути необхідність перебудови 
наших будинків, стодол або загонів для худоби. Тож дуже 
важливо, щоб члени наших сімей навчилися працювати з 
деревом та іншими будівельними матеріалами, а також кори-
стуватися інструментами і вміли виготовляти і ремонтувати 
меблі та інші необхідні предмети. Вміючи ремонтувати і підтри-
мувати своє майно в належному стані, ми збережемо час і 
гроші, а також і в цьому не будемо залежними від інших. 
Чому важливо підтримувати своє майно в хорошому стані? 

Надбання нових навичок 
Дехто з нас має навички, які можна передати іншим. Якщо 
якихось навичок немає ні в кого, їм можна навчитися з книжок 
або журналів, на уроках, від професійних робітників або зі 
шкільної програми. 
Хто з нас має навички, які можна передати іншим? Де знайти людей, які 
можуть передати нам необхідні навички? Відвідувати які саме уроки в школі 
ми повинні закликати наших дітей, щоб вони надбали корисні навички? Як 
можна заохочувати наші сім'ї до надбання цих навичок? 

22-в ( - 22-с) Кожнаоім'я повинна садити городи 
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Закінчення 
Проблеми і випробування - це природна частина нашого 
земного досвіду. Якщо ми навчимося дбати про їжу і вироб-
ляти її, нема чого боятися тяжких часів, бо ми будемо 
підготовлені. Господь сказав: «Якщо ви підготовлені, то 
боятися не будете» (УЗ 38:30). 

Завдання 
1. Виділіть час на цьому тижні для розмови з дружиною і всією сім'єю про 
домашнє виробництво і зберігання продуктів. 
2. Визначте річний запас продуктів. 
3. Розробіть план забезпечення потреб сім'ї, започаткувавши або продовжив-
ши працю на городі, освоюючи нові навички або працюючи над іншими 
проектами. 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Визначте разом з працівниками урядових структур або з досвідченими 
людьми: 

а) яку саме худобу розводять у вашій місцевості і яку найлегше розводити; 
б)які саме фруктові дерева, сорти винограду і які ягоди добре ростуть у 
вашій місцевості і якого догляду вони потребують; 
в) чи є якісь курси, на яких можна навчити членів ваших сімей виконувати 
будівельні роботи, виготовляти меблі та інші потрібні предмети. Якщо таких 
курсів немає, знайдіть людей, які вміють це робити і погодяться навчати вас. 

2. Виготовіть плакат, який згадується в уроці. 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Розвиток і 
удосконалення 
професійних навичок 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти надане Господом 
важливе значення праці, навчитися розумно вибирати роботу 
і розвивати робочі навички. 

Вступ 
Першою записаною настановою, даною Адамові після Падін-
ня, був вічний принцип праці. Господь сказав Адамові: «У поті 
чола свого ти здобуватимеш хліб, аж поки не повернешся у 
землю ...» (Буття 3:19). 
Наш Небесний Батько заповідав нам так само. Перше Пре-
зидентство Церкви проголосило: «Благословенням є те, що 
нам потрібно трудитися, і ми повинні працювати з бажанням і 
не скаржитися» ("First Presidency Urges Frugality", Ensign, Mar. 
1975, p. 75). Труд є одним з ключів до вічного життя. Наш 
мудрий і люблячий Небесний Батько знає, що ми навчимося 
більшому, зростемо більше, досягнемо більшого і матимемо 
більше благополуччя від трудового життя, ніж від безтурбот-
ного існування. 
Покажіть картинку 23-а (= 23-а) «Труд - благословення, дане нам нашим 
Небесним Батьком». 

Мудрий вибір роботи 
Дуже важливо правильно зробити вибір професії. Потрібно 
зібрати інформацію, з молитвою прийняти рішення, навчитися 
і набути досвіду, а тоді шукати роботу, через яку можна буде 
забезпечити сім'ю. 
Перелічіть на дошці такі чотири настанови 

ЗБЕРІТЬ ІНФОРМАЦІЮ 
Ще змолоду слід визначити, яка робота буде для нас 
найкращою, визначивши свої таланти, здібності та інтереси. 
Потрібно усвідомити, що досягнути більшого успіху можна, 
якщо робити те, що приносить задоволення. Хоч той з нас, хто 
працює, вже не може вибирати роботу, але він може зробити 
те саме, поліпшуючи своє становище на роботі. 
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Перед вирішенням питання працевлаштування потрібно 
визначити перспективність цієї роботи. У постійно змінному 
світі багато професій зникають існувати, а інші - започатко-
вуються. Дізнатися про майбутнє професії, яку ми обираємо, 
можна, зокрема, шляхом опитування друзів, родичів, знайомих 
носіїв священства і провідників Церкви. У деяких містах є 
консультанти з питань зайнятості і агенства, які можуть допо-
могти. Часто підходящу роботу можуть підказати технічні 
училища, середні школи й університети. У деяких газетах є 
розділ «Потрібні», з якого видно, яка саме спеціальність 
користується попитом. 

При виборі роботи слід надавати перевагу такій, що дозволить 
триматися ближче до Церкви. Деякі роботи пов'язані з 
тривалими від'їздами або пропонують такі умови праці, що 
стануть на заваді життю за Євангелією. Цього можна уникнути, 
вдумливо вибираючи роботу. Переконавшись, що робота не 
задоволює, слід перевчитися на іншу. 
Покажіть картинку 23-6 (= 23-Ь) «Господь ухвалить наш трудовий вибір, якщо 
ми спитаємо його». 

МОЛІТЬСЯ 
Дуже важливо звертатися до Господньої допомоги, шукаючи 
роботу. Остаточне рішення залишається за нами, але Господь 
допоможе зробити мудрий вибір, якщо щиро молитися. Однак 
самої тільки молитви недостатньо. Президент Бригам Янг ска-
зав: «Моя віра не породжує у мене думок, що Господь 
забезпечить нас смаженою свининою і готовими бутербро-
дами, . . . Він надасть нам можливість виростити зерно, 
одержати плоди землі, влаштувати житло» (Discourses of 
Brigham Young, p. 291). 
Остаточне рішення потрібно супроводжувати молитвою, щоб 
здобути той мир в душі, котрий настає, коли ми знаємо, що нас 
веде Святий Дух. Тоді потрібно діяти згідно з ухваленим 
рішенням. Брат Таїшо Комура з Японії став одним з тих, хто 
змінив своє життя і спеціальність. 
Прочитайте його історію: 

Таїшо Комура працював у Японії перукарем. Одного разу він 
зустрівся з місіонерами, а згодом був охрищений. 
З бесід з місіонерами він дізнався про дотримання святості 
Суботнього Дня. Однак у неділю у нього було найбільше 
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роботи у перукарні. Тож після моління про роз'вязання проб-
леми додержання святості Суботнього Дня він вирішив 
поступити до школи, щоб змінити професію. 
Попросіть кількох членів класу пригадати, як молитва допомогла їм ухвалити 
правильні рішення. 

РОЗВИВАЙТЕ ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 
Покажіть картинку 23-в (= 23-с) «Розвиток навичок вимагає часу і зусиль». 

Розвиток професійних навичок вимагає часу і зусиль. Щоб 
поліпшити наше становище на роботі, потрібно з бажанням 
вчитися і трудитися, щоб здобути необхідну кваліфікацію і 
набути практичного досвіду. 
Учнівство, заочні курси, курси підвищення кваліфікації, технічні 
школи, підручники і книги - все це може допомогти у роз-
виткові наших навичок. Співбесіди з можливими робото-
давцями, відвідування підприємств і реальна праця на різних 
ділянках також підвищить наші знання і навички. 
Читати і писати - ось дві основні навички, які допоможуть в 
одержанні роботи. Якщо ми шукаємо роботу і не вміємо читати 
або писати, потрібно просити допомоги у того, хто вміє. Нам 
слід завжди без вагань використовувати знання й інформацію 
інших людей в Церкві, в сім'ї, в суспільстві. 
Якими навичками і талантами кожний з нас може поділитися з братами по 
кворуму? Попросіть заздалегідь визначену особу розповісти про службу 
зайнятості, що діє у вашій місцевості. 

Маючи на меті досягти чогось, потрібно бути готовим до 
великих особистих жертв. Це означає з бажанням зробити все 
необхідне для розвитку навичок. Успіх приходить тільки тоді, 
коли ми виконуємо вимоги і робимо необхідні зусилля, щоб 
досягти його. «Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!» 
(До Галатів 6:7). 
Наступна історія засвідчує, як член Церкви у південній частині 
Тихого Океану досяг успіху у підвищенні кваліфікації і цим - у 
забезпеченні сім'ї. 
Ще молодим Віліамі Хавілі зрозумів важливість особистих 
зусиль у надбанні і розвиткові навичок, які допоможуть йому у 
забезпеченні майбутньої сім'ї. Оженившись, брат Хавілі ба-
гато працював, щоб заробити і скласти досить грошей для 
купівлі ферми, яку недорого продавали. 
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Ферма, яку він купив, здавалася не дуже доброю, бо розмі-
щувалася у гористій місцевості і поблизу океану, де вітри 
могли легко псувати врожаї. Але він дуже багато трудився, 
обробляючи землю. Багато часу він витрачав на вивчення 
найновіших сільськогосподарських технологій. Частина необ-
хідної йому інформації вміщувалася лише у французьких 
книжках, тому він самотужки вивчив французьку мову настіль-
ки, щоб здобути цю інформацію. 
З цих книжок він дізнався, як саме удобрювати грунт, про що 
багато інших фермерів у цій місцевості ніколи не турбувалися. 
Він навчився використовувати певні хімікати для знищення 
шкідників і лікування хвороб рослин. Він також дізнався, що 
саме продається й експортується за найвищими цінами. Не 
дивно, що завдяки багатьом зусиллям і з Господньою допо-
могою брат Хавілі став процвітаючим фермером. 
Які можливості працевлаштування є у вашій місцевості? 

Всі ці-місця роботи підійдуть нам тільки за умови особистої 
підготовки з належним умінням. 
ШУКАЙТЕ РОБОТУ 
Кваліфікована особа не буде найнятою, доки не переговорить 
з можливими роботодавцями. Також людина, плануючи щось 
самостійно продавати або запропонувати послуги, мусить 
переговорити з можливими покупцями. Отже безробітний 
носій священства повинен активно шукати роботу. 
Якщо знайти роботу важко, можливо, слід звернутися за допо-
могою до кворуму священства. Один з провідників Церкви 
сказав, що «саме через мережу священства повинна надхо-
дити інформація про вільні місця для тих, хто шукає роботу. 
Наші кворуми повинні виявляти тих, хто потребує роботи або 
підвищення кваліфікації, і робити все можливе для допомоги 
своїм членам у працевлаштуванні» (Howard W. Hunter "Prepare 
for Honorable Employment", Ensign, Nov. 1975, p. 123). 
Що повинні робити члени кворуму для допомоги нашим братам у пошуках 
роботи? 

Поліпшення організації праці 
Апостол Павло радив братам Церкви «У ревності не лінува-
тися» (До римлян 12:11). Ми повинні завжди намагатися 
працювати якнайкраще і шукати шляхів для поліпшення 

23-в (= 23-с) Розвиток навичок вимагає часу й зусиль 
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організації праці. Для цього потрібно добросовісно ставитися 
до роботи. Наступний перелік допоможе запам'ятати деякі 
важливі моменти організації праці. 

• Чи задовільно я використовую свій час? 
• Чи є взаєморозуміння між мною та роботодавцем, началь-

ником і співробітниками? 

• Чи використовую я обладнання або власність мого 
роботодавця в особистих або церковних інтересах без 
дозволу або без оплати? 

• Чи можу я бути енергійнішим, починаючи роботу і повер-
таючись до неї після відпустки? 

• Чи виконую я свою роботу найкращим відомим мені спосо-
бом? 

• Чи ввічливо я поводжуся з моїм роботодавцем, моїм началь-
ником і моїми співробітниками? 

Прочитайте таку історію: 

Президент Гебер Д. Грант ще підлітком зрозумів, як важливо 
вдосконалювати робочі навички і докладати додаткових 
зусиль до цього. Одного дня, коли він грався з товаришами в 
кульки, вони побачили банківського працівника. Один з хлоп-
ців зауважив: «Цей чоловік заробляє $150 на місяць». Гебер 
відмітив про себе, що йому потрібно було б чистити 120 пар 
взуття щоденно протягом місяця, щоб заробити стільки 
грошей. Тож він прямо тоді і вирішив, що стане колись банків-
ським працівником. 

У ті часи всі банківські записи і розрахунки робилися від руки, 
тому з вимог до працівників було вміння красиво писати. Щоб 
одержати таку роботу, Хебер зайнявся каліграфією. 
Спочатку його почерк був настільки поганим, що його друзі 
насміхалися з нього. Це зачіпало його гордість, і він сказав: 
«Невдовзі я зможу дати вам урок каліграфії». Завдяки докла-
деним зусиллям для розвитку цієї навички він став учителем 
каліграфії в університеті. Він підписував святкові та весільні 
картки, страхові поліси, біржові сертифікати й офіційні 
документи. 

Він розповів: «Одного разу я заробив $20, підписавши сорок 
дюжин карток з новорічними поздоровленнями і прізвищами 
замовників. В канун Нового Року я затримався в офісі, 
підписуючи картки з запрошеннями. Увійшов містер Уодсворт, 
мій начальник, і з задоволенням зауважив, що справи йдуть 
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добре. Він згадав, що я працював з книгами іншої компанії, не 
маючи за це платні. Він сказав багато приємних слів, які я був 
дуже щасливий вислухати. Потім він вручив мені $100, що 
вдвічі перевищувало платню за мою понаднормову працю. 
Насолода від задоволення, яке я відчував, завоювавши 
прихильність і довіру мого роботодавця, важила для мене 
більше, ніж два рази по $100» (See Bryant S. Hinckley, HeberJ. 
Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, pp. 39-42). 

Закінчення 
Здатність працювати - це благословення. Господь сказав 
через своїх пророків, що це наш обов'язок - працювати і 
забезпечувати свої сім'ї. Ми можемо навчитися добрій 
організації праці і навичкам на власному досвіді, а також від 
інших, хто вже має досвід. Щоб знайти роботу, яка є 
нагородою для нас, потрібно збирати інформацію, молитися 
про наші рішення і розвивати професійні навички. 
Завдання 
Вдосконалюйтесь в одному з напрямів поліпшення організації 
праці, про які згадувалося у перелікові, вміщеному в цьому 
уроці. 

Додаткові Писання 
УЗ 31:5 (трудівник гідний своєї платні) 
УЗ 42:42 (ледар не одержить благословення трудівника) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділ ЗО «Відповідальність членів сім'ї і взаємодопомога» у 
підручникові Основи Євангелії (скороченне видання). 
2. Повторіть урок 12 «Відповідальність батька за благополуччя сім'ї» з цього 
підручника. 
3. Підготуйте дошку і крейду. 
4. Можна доручити одному з членів класу дізнатися, які саме школи і курси є у 
вашій місцевості і які можуть знадобитися для розширення можливостей 
працевлаштування і підвищення кваліфікації. 
5. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Дбати про 
здоров'я 

Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти, чому так 
важливо дбати про фізичне здоров'я. 

Вступ 
Одна з причин нашої появи на землі - це одержання фізичних 
тіл. Президент Бригам Янг заявив: «Наші фізичні тіла мають 
непересічну важливість для нас; без них ми ніколи не змогли 
б прославитися у вічності, що чекає на нас» (Discourses of 
В rig ham Young, p. 56). 
Хоча наші тіла будуть прославлені у вічності (див. Алма 
11:42-44), у цьому житті вони страждають від захворювань, 
недуг, болю і ран. Тіла одних долають тимчасові пошкодження. 
Тіла інших залишаються скаліченими на все життя. Але які б 
тіла ми не мали, вони важливі для нас, бо допомагають нам 
удосконалюватися. 
Людина є водночас духовною і фізичною істотою, і фізичне не 
можна відділити від духовного. Духовність та інтелект не 
можуть реалізувати свого потенціалу без підтримки й сили 
фізичного тіла (див. УЗ 93:33-34). Всупереч цьому фактові 
багато носіїв священства розвиваються духовно й інтелекту-
ально і нехтують фізичним розвитком. 
Президент Девід О. Маккей стверджував: «Здорова людина, 
яка дбає про свій фізичний стан, має силу і життєздатність; 
його храм є належним місцем для помешкання його духу. . , . 
Тож необхідно доглядати за нашими фізичними тілами і 
дотримуватися законів фізичного здоров'я і щастя» ("The 
Whole Man", Improvement Era, Apr. 1952, p. 221). 

Корисність здоров'я 
Ось деякі переваги, що їх дає нам здорове тіло: 

МИ МОЖЕМО КРАЩЕ СЛУЖИТИ 
Чим краще наше здоров'я, тим більше ми здатні служити 
іншим і приносити щастя їм і собі. 
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МИ СТАЄМО КРАЩИМИ ПРОВІДНИКАМИ 
Вимоги, які ставляться до провідника, потребують сили й 
енергії. Його покликання вимагає, щоб він був якомога 
здоровішим. 

МИ КРАЩЕ СТАВИМОСЯ ДО СЕБЕ Й ІНШИХ 
Коли наше тіло здорове, ми добре себе почуваємо і працюємо 
з ентузіазмом. Ми також маємо більше терпіння, любові і 
доброти до інших. 

МИ ЗДАТНІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ 
Чим здоровіші наші тіла, тим краще ми можемо працювати і 
забезпечувати себе і наші сім'ї. 
Підтримка фізичного здоров'я 
Багато проблем із здоров'ям є результатом антисанітарних 
умов життя, захворювань, зайвої ваги, поганого харчування, 
перевтомлення і нестачі фізичних вправ. З цими проблемами 
можна зіткнутися незалежно від місця проживання. Звичайно, 
щоб запобігти проблемам із своїм здоров'ям або вирішити їх, 
потрібно спочатку виявити їх. Після цього можна застосувати 
програми, що вписуються у наш денний розпорядок, які 
допоможуть підтримувати здоров'я. 
Місцеві медичні установи допоможуть у розробці індивіду-
альної програми оздоровлення. 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу розповісти про відвідування 
місцевої медичної установи. 

Індивідуальні і сімейні програми оздоровлення повинні вклю-
чати: 

ДОДЕРЖАННЯ СЛОВА МУДРОСТІ 
Господь сказав нам, що є певні речовини, які ми не повинні 
вводити в наше тіло. Це тютюн, кава, чай, алкоголь і певні про-
дукти харчування. З іншого боку, він порадив деякі продукти і 
напої, які ми повинні вживати, щоб мати здорове тіло. Тим, хто 
дотримується Слова Мудрості, обіцяно здоров'я, мудрість і 
захист (див. УЗ 89:18-21). 
Попросіть члена класу розповісти про зміст Слова Мудрості з книги Учення і 
Завіти 89:1-17. 

Ось історія, яка показує деякі з благословень, що приносить 
дотримання Слова Мудрості. 
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«Понад 60 років тому мені було неповних 12 років, але я вже 
працював пліч-о-пліч з батьком на жнивах. Він косив пшеницю, 
а я в'язав снопи, і це була виснажлива багатоденна праця. 
Однієї суботи ми почали на світанку, а закінчили ввечері, десь 
о пів на дев'яту. 
Я був настільки стомлений, що хотів впасти і заснути, навіть не 
чекаючи вечері. 

Батько подивився на мене і тихо сказав: «Лі, пшениця, яку я 
скосив сьогодні була дуже зелена. Якщо ми чекатимемо до 
понеділка, щоб пов'язати її у снопи, зерно усохне. Ми мусимо 
зробити це сьогодні. Місяць світить добре. Ти зможеш допо-
могти мені? 

Я стримав сльози і кивнув головою. 

Батько сказав: «Добре, тільки трохи перекусимо». 
Ми швиденько з'їли хліб з молоком, але я все ще був настільки 
стомленим, що ледве підводив голову. Поки батько ходив 
годувати свиней, я сидів за столом і з гіркотою думав: «Я 
ніколи не курив і не пив; я завжди дотримувався Слова 
Мудрості. Учення і Завіти кажуть, що додержуючись Слова 
Мудрості, ви будете бігати і не стомитеся, будете ходити і не 
зомлієте. А я настільки стомлений, що мені й голову важко 
підвести». Мої вуста аж сіпалися, коли я намагався стримати 
сльози виснаження. 

Неможливо описати, що тоді трапилося, але було так, немовби 
прекрасний промінь білого світла пронизав моє тіло, 
наповнивши всі мої фібри. Коли батько повернувся, я вже 
стояв на ногах і ми пішли у поле. 
Батько завжди працював швидко, але він не зміг зрівнятися зі 
мною того вечора, хоч працював швидко, як тільки міг. Я бігав, 
збираючи розкидані снопи, і вкладав їх, набагато важчі за 
себе, рядок за рядком. Я ніколи не забуду подиву в очах 
батька» (Leo W. Spencer, "То Run and Not Be Weary", Ensign, Mar. 
1974, p. 45). 

ПРАЦЯ 
Праця є благословенням, а не прокляттям. Вона не тільки 
робить нас спроможними забезпечувати здоров'я нашої сім'ї, 
але й зберігає активність тіла і уважність душі (Див. 1 До 
Солунян 4:11-12 і Псалми 128:2-3). 
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ДОСТАТНІЙ ВІДПОЧИНОК 
Деякі люди лягають спати надто пізно і через це належно не 
відпочивають. Інші сплять більше, ніж потрібно. Господь 
попередив нас, щоб ми спали, скільки треба, але не більше. 
Ми всі різні і повинні відпочивати згідно з нашими потребами, 
але він сказав нам лягати рано і прокидатися рано, щоб і тілові, 
і душі було дано силу (Див. УЗ 88:124). 

ОСОБИСТА ГІГІЄНА 
Щоб запобігати хворобам, ми повинні митися, чистити зуби, 
регулярно мити руки. Ми також повинні регулярно прати одяг, 
білизну і мити посуд. 
Захворюванням і нездужанням можна запобігти, уникаючи 
бактерій. Уникнути контактів з бактеріями можна, захищаючи 
наші будинки від комах і тварин і розміщуючи належним чином 
відходи життєдіяльності людей і тварин. З цієї ж причини про-
дукти харчування повинні зберігатися у чистому, безпечному 
місці. 

НАЛЕЖНЕ ХАРЧУВАННЯ 
Належне харчування складається для кожного прийому їжі з 
продуктів трьох харчових груп. Нам потрібне м'ясо і продукти 
тваринництва, щоб рости; фрукти і овочі, щоб не хворіти; крупи 
і коренеплоди, щоб одержувати енергію (Докладнішу інфор-
мацію вміщено у підручнику Жінка Церкви сучасних святих: 
Основний Посібник для Жінок, Частина А, Урок 22: «Харчу-
вання для сім'ї»). 

ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНИЙ і СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ДОГЛЯД 
Можна захистити себе і сім'ю від деяких захворювань, зро-
бивши щеплення. У більшості частин світу щеплення робиться 
у лікарнях або окремими лікарями-терапевтами. Ми також 
повинні регулярно обстежуватися у стоматолога. 

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ 
Покажіть картинку 24-а (= 24-а) «Регулярні фізичні вправи необхідні для 
міцного здоров'я». 

Фізичні вправи можуть приносити задоволення кожному 
особисто, а також усій сім'ї. Однією з чудових, доступних 
кожному вправ є біг. Бігати можна майже скрізь і у будь-який 
час, біг дає найбільшу користь за найменший час. Біг на місці 
і ходьба також дуже корисні. Баскетбол, футбол, гандбол, 
плавання та інші види спорту можуть бути водночас вправами 
і відпочинком. 
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Перед тим, як серйозно почати займатися будь-яким видом 
спорту, потрібно пройти медичне обстеження. Дотримання 
порад лікаря стосовно програми фізичних вправ допоможе 
нам уникнути тих навантажень, які замість користі можуть 
завдати шкоди. 
Покажіть картинку 24-6 (= 24-Ь) «Вправи - це чудове заняття для сім'ї». 

ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ 
Фізична активність знімає напругу і втому, що накопичуються 
від виконання щоденних обов'язків, тому відновлювати сили 
треба переважно фізичну активність. Це допомагає 
підтримувати міцне душевне і фізичне здоров'я. Однією з 
переваг, що дає програма вправ для відновлення сил, є 
можливість бути разом з сім'єю. Кожний член сім'ї не тільки з 
більшим бажанням виконуватиме вправи, а й відчуватиме 
себе ближче до своїх рідних. 

Закінчення 
Для щасливого життя необхідна рівновага. Це означає, що ми 
повинні прагнути досягти рівноваги в роботі, відпочинкові й 
відновленні сил. Президент Бригам Янг радив: 
«Давайте прагнути підносити це життя до найвищого ступеня, 
додержуючись кожного положення закону здоров'я і встано-
влюючи належну рівновагу між працею, навчанням, відпо-
чинком та відновленням сил. . . . Давайте готуватися до 
кращого життя. Давайте навчати цим принципам наших дітей, 
щоб . . . вони навчилися закладати основи здоров'я і сили» 
(Discourses of Brigham Young, p. 186). 

Церква потребує носіїв священства, підготовлених духовно, 
інтелектуально і фізично, бо міцне здоров'я допомагає в ефек-
тивному виконанні наших чисельних обов'язків. 

Завдання 
1. Виясніть стан свого здоров'я. 

2. Розвивайте особисту і сімейну систему тренувань. 

Додаткові Писання 
Приповісті 23:19-23 (ми повинні бути мудрими, вибираючи 
питво та їжу) 

24-а (= 24-а) Регулярні фізичні вправи необхідні для міцного здоров'я 
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Приповісті 31:1-4 (ми не повинні осквернятися міцними 
напоями і аморальністю) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте розділ ЗО «Відповідальність членів сім'ї і взаємодопомога» і 
розділ 27 «Слово Мудрості» у підручникові Основи Євангелії (скорочене 
видання). 
2. Призначте члена класу відвідати у вашій місцевості медичну установу, котра 
могла б допомогти членам кворуму вирішити їхні проблеми із здоров'ям. 
3. Призначте іншого члена класу зробити п'ятихвилинне повідомлення про 
зміст Слова Мудрості (УЗ 89:1-17). 
4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 

24-6 (= 24-Ь) Вправи - це чудове заняття для сім'ї 
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Служіння 
суспільству 
і народові 

Мета цього уроку - домогтися розуміння своїх обов'язків 
перед суспільством і народом. 

Вступ 
Як члени Церкви Ісуса Христа, ми повинні відчувати 
братерство і любов до всіх людей усіх національностей у світі, 
а насамперед до тих, хто живе поруч з нами, у нашому 
суспільстві. Ми повинні бути вірними своїй країні і народові і 
робити все можливе, щоб допомогти уряду задовольнити 
потреби людей, якими він управляє. 
«Ми віримо, що уряди встановлено Богом для благополуччя 
людини, - проголошують Учення і Завіти, - і що людина несе 
відповідальність перед ними за свої вчинки» (УЗ 134:1). 

Особиста відповідальність 
Багато суспільних проблем виникає через те, що деякі люди й 
сім'ї не живуть чесно і морально або не працюють, щоб 
забезпечувати себе. Щоб служити суспільству і народові, 
треба насамперед самим жити чесно і добре. Найперше 
потрібно піклуватися про себе і сім'ю, намагаючись долати всі 
проблеми, що постають перед нами. 
Як і в усьому іншому, наш найбільший обов'язок - це життя за 
Євангелією. Живучи так, ми допомагаємо не тільки собі, але й 
іншим. Прикладом свого життя ми будемо впливати на інших 
більше, ніж будь-якими словами. У Книзі Мормона, наприклад, 
людям з нечестивого міста було сказано, що Господь пощадив 
їх тільки завдяки молитвам праведних, які жили на тій землі. 
Попросіть членів класу прочитати Алма 10:22-23. 

Іноді Господь благословляє ціле суспільство за праведність 
кількох людей. Президент Девід О. Маккей сказав про те, що 
члени Церкви повинні показувати хороший приклад: «Ми 
повинні відчувати гордість, перетворюючи «Мормонізм» на 
слово, що означає надійність, терпіння, цнотливість, чесність, 
справедливість - це головні принципи Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів; а роблячи ці принципи взірцем нашого 
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життя, ми змінюємо на краще суспільство; наша релігія сприяє 
створенню кращих соціальних умов й тут і тепер несе спасіння 
і мир людям» (Conference Report, Oct. 1927, p. 14). 
Ми можемо значно посилити суспільство і країну, живучи 
чесно і добре, піклуючись про наші сім'ї і молячись про те, щоб 
мати силу служити належним прикладом. 

Наші обов'язки перед сусідами і товаришами 
Господь чекає від нас любові до наших сусідів і друзів й слу-
жіння їм. Це не потребує великих жертв; дружба найчастіше 
базується на маленьких хороших справах. Зокрема, бути 
хорошим сусідом означає допомагати в удовільненні потреб 
інших, включаючи вдів і сиріт. Найзначніше, що можна зробити 
в служінні сусідам, це познайомити їх з Євангелією. Але, 
сприймуть вони її чи ні - все одно ми повинні любити їх і 
служити їм. 
Наше суспільство має велику потребу в надійних і чесних 
громадянах, які мають бажання допомагати. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 58:27-28. Подумайте хвилину про деякі 
проблеми, з якими стикаються люди у суспільстві. Які хороші справи слід було 
б підтримати у нашому місті? 
Покажіть картинку 25-а (= 25-а) «Служити товаришам - один з наших 
обов'язків перед Богом». 

ОСВІТА 
У деяких містах треба будувати чи розширювати школи. У 
інших місцях школи потребують кращої літератури, навчаль-
них засобів і підручників. У наступній історії розповідається, 
як сучасні святі поліпшили якість освіти у школі, де навчалися 
їхні діти: 
«Однією з особливостей нашого улюбленого міста Сіетл, що у 
штаті Вашінгтон, була прекрасна місцева система шкільної 
освіти. За двадцять років проживання у ньому ми часом 
відчували спокусу перебратися у передмістя, але зрештою 
завжди вирішували залишитися у місті, частково через високу 
оцінку можливості здобути освіту, яку надавала нашим трьом 
дітям школа. . . . 
У наступні роки, однак, сталося, що нова шкільна адміністрація 
почала відходити від колишньої здорової і надійної фінансової 
та освітньої систем. . . . Вона почала радикально змінювати 
методику і замінювати матеріали навчання. . . . Така політика 
руйнувала мораль учнів, сприяючи виникненню серйозних 
проблем з безпекою, моральністю і вживанням наркотиків. 
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Ці тривожні обставини змусили багатьох з нас розширити 
діяльність і служіння в Асоціації Батьків-Вчителів і у виборних 
шкільних консультаційних радах. На великій території, що 
приблизно співпадала з межами нашого приходу, стурбовані 
батьки і друзі обрали декого з поміж себе на посади в обох 
організаціях. 
Маючи Церковний досвід спільного вирішення проблем на 
зборах, члени Церкви Ісуса Христа почали впливати на шкіль-
ну адміністрацію. Підтримуючи хороші програми, ми змогли 
переконати її частково відновити навчання за традиційними 
матеріалами і методиками викладання. Щоб припинити 
залякування учнів і грубе насильство у шкільних приміщеннях 
й дворі, щоб виключити вживання наркотиків і аморальність, 
ми найняли посилену охорону. Це викликало більший інтерес і 
участь інших батьків; ми також прийняли до нашої організації 
учнів. . . . Ми довели громадянам, що вони справді мають вплив 
на рішення тих службовців, яких вони обирали. . . . 

Цей досвід ще раз підтверджує, що сучасні святі, якщо вони 
об'єднані і справді обстоюють свої права, мають силу спону-
кати до дій велику кількість людей. 
Це свідчення допомагає моїй діяльності в інших галузях 
суспільного, ділового, політичного і конституційного життя. 
Воно переконало мене, що сучасні святі не тільки повинні, але 
й можуть творити соціальні зміни, яких ми так відчайдушно 
потребуємо» (David L. Tomlinson, "We Changed Our Children's 
Schools", Ensign, June 1976, pp. 52-53) . 
Які освітні потреби нашого суспільства? Що ми можемо особисто і як групи 
священства зробити, щоб допомогти їх удовільнити? 

МОРАЛЬНІСТЬ 
Часто проституцію, порнографію та інше зло можна зупинити 
тільки тоді, коли група людей діє спільно. Це означає, що хтось 
мусить організувати групу, а хто найкраще може очолити 
наступ на це зло, як не носій священства? Кворуми священ-
ства у Солт-Лейк-Сіті, наприклад, організували пікети біля 
кінотеатрів, в яких демонструють порнографічні фільми. 
Які моральні проблеми нашого суспільства? Що можна зробити для 
подолання цих проблем? 

25-а (= 25-а) Служити товаришам - один з наших обов'язків перед Богом 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА 
Умови медичного обслуговування і безпеки у більшості країн 
потребують поліпшення. Деякі міста потребують кращої орга-
нізації дорожнього руху або кращої правоохоронної служби. В 
інших місцях треба налагодити краще водопостачання і 
побудувати санітарно-гігієнічні споруди. 
Намагаючись служити суспільству, слід визначити найперші 
його потреби. Визначивши найневідкладніші потреби, треба 
вибрати одну з них і розробити план вирішення її. Члени 
Церкви були корисними у багатьох суспільних проектах. Деякі 
члени Церкви, наприклад, займають урядові посади, служать 
у комітетах або працюють на громадських засадах, щоб 
поліпшити суспільство. 

Канадець Тед Брюертон, носій священства з Калгарі, є при-
кладом того, що може зробити одна людина для поліпшення 
суспільства. Він був вшанований як найвидатніший фарма-
цевт у своїй провінції за свою боротьбу із зловживанням 
наркотиками. Він поширював брошури, читав лекції, відвіду-
вав школи і допомагав державним чиновникам контролювати 
вживання наркотиків. Він справді вніс великі зміни у життя 
сотень людей. (See Janice Smith, "Making a Difference", Ensign, 
June 1976, p. 50). 

Деякі сучасні святі не приділяють уваги своєму суспільству і 
виправдовуються тим, що не розуміють, що саме є хорошим 
для суспільства, або тим, що вони надто зайняті. Але Господь 
чекає від кожного з нас, щоб ми крім служби в Церкві ще й 
брали участь у суспільному житті. Поліпшення суспільного 
життя - це також Господня праця. 
Обговоріть потреби охорони здоров'я і правоохорони у своїй місцевості. Що 
ми можемо робити, як носії священства, для задоволення цих потреб? 

БЛАГОДІЙНА СЛУЖБА 
Особливо важливо, щоб сучасні святі мали бажання 
допомагати іншим у часи небезпеки. Хорошим прикладом 
такого служіння є те, що сталося у 1976 році, коли прорвало 
дамбу і затопило кілька міст у штаті Айдахо, поблизу Рекс-
бурга. Члени Церкви з усіх сусідніх штатів вирішили, що вони 
повинні допомогти розчистити зруйновані міста. Молоді люди 
і кворуми священства орендували автобуси і поїхали до місце-
вості, що постраждала від повені. Вони допомагали чистити, 
ремонтувати і споруджувати будинки. Кілька чоловіків і жінок 
доглядали дітей, щоб батьки могли ремонтувати свої пошкод-
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жені будинки. За кілька тижнів більшу частину роботи по 
очищенню було зроблено завдяки добровільній праці членів 
Церкви сучасних святих, які бажали допомогти своїм това-
ришам. 
Шляхи, якими ми можемо зміцнювати наших сусідів і 
суспільство, є такі: 
• Ділитися Євангелією з друзями і сусідами. 
• Любити сусідів і служити їм, виявляючи їм невеликі, але 

постійні прояви доброти. 
• Бути «дуже завантаженими» добрими суспільними спра-

вами. 
• Допомагати визначати і вирішувати суспільні проблеми. 
• Служити на провідних посадах у суспільстві. 

Обов'язки перед державою 
Президент Н. Елдон Теннер сказав: «Ми чекаємо від кожного 
чоловіка, що він буде вірним своїй рідній країні - країні, в 
котрій він народився, країні, в котрій він живе, працює і виховує 
свою сім'ю» ("If They Will But Serve the God of the Land", Ensign, 
May 1976, p. 48). Потрібно відчувати любов до своєї держави і 
народу і бажати їм найкращого. Така любов звичайно прихо-
дить, коли ми вчимося шанувати історію і жертви наших 
співвітчизників. 
Бути вірними державі не означає, що потрібно погоджуватися 
з діями усіх в уряді. Більшість урядовців, однак, щиро нама-
гається робити те, що правильно, і слід підтримувати їх. Ми 
повинні щоденно молитися, щоб вони ухвалювали правильні 
рішення і правильно чинили. Президент Гарольд Б. Лі одного 
разу мав зустріч з Президентом Сполучених Штатів, під час 
якої він «запевнив його, що незалежно від того, хто він і до якої 
політичної партії належить, ми (Церква) часто ставали 
навколішки, молячи Бога, щоб він і урядовці цієї нації і всього 
світу вели нас через проблеми нашого часу» ("A Time of 
Decision", Ensign, July 1972, p. 29). 

Служіння народові також включає послушність законам. Мир 
буде тільки тоді, коли кожний дотримується закону. Дванад-
цяте Уложення Віри стверджує: «Ми віримо у підлеглість 
монархам, президентам, правителям і державним особам, 
додержуючись закону, шануючи і підтримуючи його». 
Якщо в класі є молоді носії священства, обговоріть способи, якими вони 
можуть виявити повагу до влади і послушність законам. Як може молодий 
чоловік готувати себе до служіння суспільству і державі? 
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У кожній країні закони встановлюються своїми шляхами. Деякі 
країни надають своїм громадянам право голосуванням оби-
рати людей, які допомагають розробляти закони. Найперше у 
цих країнах сучасні святі мають обов'язок знати про суспільні 
справи і підтримувати хороших людей, як кандидатів на поса-
ди. У країнах, де діє виборча система, кожний громадянин 
повинен голосувати. 

Закінчення 
Як сучасні святі, ми відповідальні за наше суспільство і за нашу 
державу. Наш обов'язок - жити праведно і допомагати вирі-
шувати проблеми й задовольняти потреби всього нашого 
суспільства. 

Ось способи, з допомогою яких можна виконувати обов'язки 
перед державою: 
• Бути вірними державі і народові. 
• Молитися за наших урядовців. 
• Бути законопослушними. 
• Бути в курсі громадських проблем. 
• Підтримувати чесних і мудрих урядовців. 
Завдання 
1. Вибрати один з способів, яким можна допомогти сусідам 
або суспільству. Розробити особистий план і почати 
здійснювати його цього тижня. 

2. Разом з кворумом вирішити, що саме ваша група 
священства може зробити для поліпшення суспільства. 
3. У сімейних молитвах молитися, щоб провідники суспільства 
і нації праведно управляли вами. 

Додаткові Писання 
1 До Тимофія 1:8-10 (потреба у законі) 
1 До Тимофія 2:1-2 (ми повинні молитися за урядових 
провідників) 
До Тита 3:1 (ми повинні бути послушними нашому урядові) 
1 Петра 2:13-14 (ми повинні слідувати законам, встановленим 
нашим урядом) 

Мосія 29 (промова Царя Мосії про уряд) 
УЗ 134 (промова про потребу закону і принципи уряду) 
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Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Визначте, які хороші справи у вашому районі і суспільстві міг би підтримати 
ваш кворум. 
2. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Свідчення 
Євангелії Ісуса 
Христа 

Мета цього уроку - допомогти нам навчитися одержувати і 
створювати міцне свідчення Євангелії Ісуса Христа. 

Вступ 
Свідчення Євангелії Ісуса Христа - це одне з найцінніших 
надбань, яке можливо одержати. Президент Девід О. Маккей 
усвідомив це ще замолоду. Він сказав: «Я жадав його; я 
відчував, що все інше справді стане малозначним для мене, 
якщо зможу одержати це свідчення» ("A Personal Testimony", 
Improvement Era, Sept. 1962, p. 628). 
Наші свідчення будуть підтримувати нас все життя під час 
зіткнень з труднощами і випробуваннями. Тоді нас не підтри-
мають свідчення інших, ми змушені будемо спиратися на 
власні свідчення, щоб з вірою витримати всі випробування. 

Що таке свідчення? 
Всі ми можемо пригадати першу зустріч з місіонерами і 
вивчення Євангелії або спілкування з людиною, яка допомогла 
нам отримати свідчення. Або, можливо, пам'ятаємо тепле 
відчуття, коли хтось свідчив нам. Це відчуття є свідченням 
Святого Духа, який каже нашим душам, що почуте нами -
правда. Це відчуття спокою, непохитної впевненості. Через 
нього ми знаємо, що Ісус Христос є Сином Божим, що Джозеф 
Сміт пророк і що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів -
єдина істинна церква на землі. Це відчуття також може 
свідчити про Слово Мудрості, принцип десятини або істин-
ність Книги Мормона. 
Для нас, сьогоденних членів Церкви, необхідно також мати 
свідчення про живих пророків. Президент Гарольд Б. Лі пояс-
нив важливість цього знання: 
«Я хочу, щоб це справило на вас враження. Хтось сказав . . . і я 
вірю, що це абсолютна істина, що «людина не навернена 
істинно, доки вона не побачить силу Божу, яка зійшла на 
провідників цієї Церкви, і доки не зійде це в її серце як вогонь». 
Доки члени цієї Церкви не переконаються, що їх ведуть 
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правильним шляхом, що ці люди Божі мають натхнення і 
належним чином призначені рукою Божою, вони не навернені 
істинно» ("The Strenght of the Priesthood", Ensign, July 1972, 
p. 103). 
Що члени класу думають про свої свідчення? Попросіть їх завжди пам'ятати ті 
хвилини, коли істина Євангелії відкрилася їм, коли вони одержали духовне 
свідчення, що Церква істинна, що ісус є Христос і що Книга Мормона істинна. 
Запитайте їх, на що було схоже те відчуття і як вони помітили, що одержали 
свідчення. 

Одержання свідчення 
Основа свідчення - це одкровення від Святого Духа. Воно при-
ходить, коли Господній Дух звертається до нашого серця, 
розуму і духу і підтверджує нам істину (див. УЗ 8:2-3). Христос 
пояснив, що його свідчення походить не від людського 
джерела, а від Бога (див. Від Матвія 16:13-17). 
Старійшина Парлі П. Прат так описав, як він одержав свід-
чення про те, що Книга Мормона істинна: 
«Я з запалом відкрив Книгу Мормона, - пише він, - і прочитав 
її заглавну сторінку. Потім я прочитав свідчення кількох свідків 
стосовно того, як її було знайдено і перекладено. . . . Я читав 
весь день ...; їсти не хотілося, я не мав апетиту; коли настала 
ніч, не хотілося спати, бо я віддав перевагу читанню. 
Під час читання Дух Господній перебував зі мною, і я знав і 
сприймав те, що книга істинна так само ясно і явно, як людина 
сприймає і знає те, що вона існує. Радість моя була тепер на-
стільки повною, наскільки це взагалі можливо, і я був настільки 
втішений, що це набагато перевершувало усі печалі, жертви і 
труди мого життя» {Autobiography of Parly P. Pratt, p. 37). 
Для декого одержання свідчення стає надзвичайно сильним 
враженням. З іншими це відбувається менш драматично, але і 
такі свідчення так само важливі і цінні. Старійшина Лорен С. 
Ден сказав: «Воно може прийти не як сполох світла (я не знаю, 
як саме Господь буде спілкуватися з вами), найвірогідніше, що 
це буде нове переконання і відчуття у вашому серці, нове 
підтвердження, яке щодень ставатиме глибшим, природнішим 
і реальнішим, доки ви не усвідомите, що ви дійсно знаєте» 
("Watch Therefore: For Ye Know Not What Hour", University of Utah 
Institute devotional, Nov. 10, 1972, p. 5). 

Президент Маріон Г. Ромні пояснив, як він сам одержав свід-
чення: 

1 9 5 



«Інколи свідчення приходить до людини повільно, протягом 
тривалого часу. Я не можу пригадати, щоб свідчення прийшло 
до мене раптово . . . Але я не можу також пригадати, що я не 
мав його. Воно лише зміцнювалося рік у рік, і я не пам'ятаю 
такого, щоб я не вірив у Бога. Та незалежно від того, раптово 
чи поступово воно приходить, свідчення щось діє з людиною. 
Кожний, хто одержав його, стає іншим» ("How to Gain а 
Testimony", New Era, May 1976, p. 11). 
Є кілька речей, які слід зробити, щоб одержати свідчення. 
Найважливішими є п'ять таких настанов: 
Запишіть такі п'ять настанов на дошці: 

1. Прагніть вірити. Алма пояснював, що перший крок в 
одержанні знання про істину - це прагнення вірити (див. Алма 
32:26-27). 
2. Досліджуйте Писання. Пророк Джозеф Сміт казав нам: 
«...дослідіть Писання - дослідіть одкровення, які ми публіку-
ємо, і попросіть вашого Небесного Батька в ім'я Сина Його 
Ісуса Христа явити вам істину, і якщо ви зробите це, без 
сумнівів спрямувавши своє око до Його слави, Він відповість 
вам силою Святого Духа. Тоді ви будете знати самі, а не через 
когось. Тоді ви не будете залежати від людини у знанні про 
Бога; і в душі не залишиться місця для філософських спеку-
ляцій» (Teaching of the Prophet Joseph Smith, pp. 11-12). 

3. Виконуйте Божу волю. Спаситель пояснив, що ще до того, як 
людина зможе взнати, що учення від Бога, вона повинна жити 
за цим ученням (див. Від Івана 7:16-18). 
4. Замисліться над Євангельськими основами. Замислюва-
тися над Писаннями означає вивчати і думати про них, потім з 
вірою в Христа молитися, щоб узнати через Святого Духа, чи 
правильні ваші висновки (Див. Мороній 10:3-5). 
5. Часто моліться і постіться. Пророк Алма одержав особисте 
знання, що Євангелія істинна, бо постився і молився багато 
днів. Після цього Святий Дух засвідчив його душі про Боже 
вчення. (Див. Алма 5:45-46). 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу розповісти про свій досвід в 
одержанні свідчення. 

Зміцнення свідчення 
Чи назавжди ми одержуємо свідчення? Президент Гарольд Б. 
Лі сказав: «Свідчення - це те, що ви, маючи сьогодні, не будете 
мати завжди. Свідчення тендітне. Його так само важко 

1 9 6 



Урок 16 

утримати, як місячний промінь. Це те, що ви повинні здобувати 
кожний день свого життя». (Church News, July 15, 1972, p. 4). 
Щоб щодень зміцнювати свідчення і залишатися щасливими у 
Євангелії, потрібно намагатися жити праведно, виконувати 
обов'язки у священстві і служити іншим. Щоб свідчення зрос-
тало і зміцнювалося, воно повинно бути основою вчинків. 
Покажіть картинку 26-а {= 26-а) «Наші свідчення зміцнюються, коли ми несемо 
їх людям». 

Ділячись з іншими свідченнями, ми не тільки укріпляємо 
власне, але й посилюємо свідчення тих, хто слухає нас. Нам 
надається можливість свідчити один раз на місяць на наших 
пісних зборах, але потрібно використовувати й кожну нагоду 
для донесення свідчення до друзів і сімей. 
Старійшина Елдред Дж. Сміт сказав: «Це наша місія - як членів 
Церкви - свідчити про істинність Євангелії нашим товаришам» 
(Munich Area General Conference Report, Aug. 25, 1973, p. 9). 
Коли ми свідчимо, Святий Дух може працювати через нас і 
стверджувати тим, хто слухає, істинність сказаного нами. 
Петро радив: «Завжди готовими будьте відповісти кожному, 
хто вимагатиме від вас звіту про надію, що ви маєте» (1 Петра 
3:15). Наші свідчення ставлять людей перед істиною і допо-
магають їм прагнути дізнатися більше. Ці свідчення зміцнюють 
водночас їх і нас. 
Попросіть членів класу прочитати УЗ 62:3 і УЗ 84:61. Що обіцяв Господь тим, хто 
свідчить? 

Наші свідчення можуть бути джерелом сили для наших сімей. 
Батько, який служив місію 1868 року, написав своєму синові: 
«Сину мій, нехай свідчення твого батька буде для тебе провід-
ною зорею все твоє життя» (Quoted by Reinhard Maeser in Karl 
G. Maeser, p. 57). 
Запитайте в молодих чоловіків, як саме свідчення їхніх батьків можуть бути 
«провідними зорями» у їхньому житті. Запитайте у батьків, як саме їхні 
свідчення можуть допомогти їхнім дітям отримати свідчення. 

Завдання 
1. Намагайтеся отримати, укріпити й нести людям ваше 
свідчення Євангелії Ісуса Христа. 
2. Прагніть жити так, щоб бути гідними зміцнення свідчення 
про істину, наближаючись до Господа і вірно служачи у вашому 
покликанні. 
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3. Підготуйте домашній сімейний вечір на тему свідчення. На 
сімейному вечорі свідчіть вашій сім'ї. 
4. Свідчіть у пісну неділю. 

Додаткові Писання 
Псалом 19:7 (цінність свідчення) 
1 До Коринтян 12:3 (свідчення приходить від Святого Духа) 
2 До Тимофія 1:8 (ми не повинні соромитися свідчити) 
УЗ 76:22-23 (свідчення Джозефа Сміта і Сідні Рігдона) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Підготуйте дошку і крейду. 
2. Можна призначити члена класу розповісти про його досвід в одержанні 
свідчення. 
3. Приготуйтеся відкрити збори гімном "I Know That My Redeemer Lives", Himns, 
#95 

26-а (= 26-а) Наші свідчення зміцнюються, коли ми несемо їх людям 
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Віра в 
Ісуса Христа 

Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти нам зміцнити віру в ісуса Христа 

Вступ 
Покажіть картинку 27-а (= 27-а) «Віра в Ісуса Христа - перший принцип 
Євангелії». Демонструйте її протягом усього уроку. 

Віра в Господа Ісуса Христа є першим принципом Євангелії. 
Віруючи в Ісуса Христа, ми впевнені в Ньому; довіряючи Йому, 
ми сприймаємо Його і Його Вчення. Апостол Павло писав, що 
«ми ходимо вірою, а не баченням» (2 До Коринтян 5:7). Це 
означає, що віра є духовним доказом того, що те, чого ми не 
можемо побачити або почути, дійсно існує і є істинним. 
Наприклад, ми не бачили, як ісус помер за нас або страждав 
за наші гріхи, але ми знаємо це через віру. Алма сказав: «віра 
не вимагає досконалого знання; тож, якщо ви маєте віру, ви 
сподіваєтеся на те, чого не бачите і що є істинним». {Алма 
32:21). 

Віра в Ісуса Христа 

Віруючи в Ісуса Христа, людина здатна жертвувати або 
вирішувати складні завдання. Наприклад, віруючи, Авраам 
був готовий принести в жертву свого сина, Єнох був пере-
творений, а Ной врятувався від потопу (див. До Євреїв 11). Ці 
та багато інших чудес було здійснено через віру в Ісуса 
Христа. «Бо через віру чудеса творяться» (Мороній 7:37). 

Віра також надає нам здатності зносити страждання, випро-
бування і скорботи. Наприклад, Йов зумів витримати великі 
страждання, бо мав віру в Христа. Господь дав Йовові силу, 
тому що Господь знає і допомагає тим, хто вірує в нього (Див. 
Наум 1:7). 

Хоч Йов страждав сильніше, ніж більшість з нас коли-небудь 
буде страждати, він не зрікся свого свідчення і не відвернувся 
від Бога. Всі його діти загинули під час страшної бурі, яка 

27-а (= 27-а) Віра в Ісуса Христа - перший принцип Євангелії 
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зруйнувала його дім. Його тіло вкрили нариви. Його друзі і 
навіть дружина глузували з нього, кажучи, що він страждає 
через свою злочестивість. Але завдяки своїй вірі Йов 
витримав випробування. У найтяжчі хвилини страждань він 
був здатний дякувати Богові і свідчити: «Я знаю, що мій 
Викупитель живий, і що стане він на землі незабаром: і хоч, як 
і шкіру мою, черв'яки знищать це тіло, однак у плоті моїй я 
побачу Бога» (Йов 19:25-26). За свою віру він врешті здобув 
нагороду: його страждання скінчилися, і Господь щедро 
благословив його. 

Історія Йова показує, що віра подібно якореві може допомогти 
нам вистояти в нашому свідченні, коли настають випробу-
вання (див. Етер 12:4). Ми можемо страждати через хвороби, 
бідність, смерть або спокусу, але, виявляючи віру в Ісуса 
Христа, будемо зміцнені і благословенні. 
Які проблеми можуть виникати у житті? Чому не потрібно засуджувати тих, у 
кого є проблеми? 

Зміцнення віри у Христа 
Потрібно завжди прагнути зміцнювати віру. Роблячи це, ми 
здобуваємо радість наближення до Господа і отримання його 
благословень. Алма каже, що розвиток віри в Христа подібний 
до садіння фруктового дерева, догляду за ним і збирання 
врожаю з нього. 
Покажіть картинку 27-6 (= 27-Ь) «Віра починається з висівання єдиного 
насіння». 

Перший крок у розвиткові віри можна порівняти з висіванням 
насіння. Алма сказав: «Дослідіть мої слова і виявіть крихту 
віри, так, навіть якщо ви маєте не більше, як тільки прагнення 
повірити, дайте цьому прагненню діяти в вас,.. щоб насіння 
могло бути посіяним». (Алма 32:27-28). 
Як можна посіяти насіння віри у власних серцях? 

Найчастіше віра починається з почутого або прочитаного 
слова Божого і прагнення увірувати. Досліджуючи почуте або 
прочитане, докладаючи зусилля повірити і жити за засво-
єними принципами, ми починаємо відчувати в серцях, що все, 
чому були навчені, істинне. (Див. Від Івана 7:16-17) 
Покажіть картинку 27-в (= 27-с) «Віра вимагає постійного живлення, так само, 
як рослина потребує сонця, повітря і води». 

27-6 (= 27-Ь) Віра починається з висівання єдиного насіння 
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Наступний крок подібний доглядові за рослиною. Так само як 
рослина потребує сонця, повітря і води, для зміцнення віри 
потрібне постійне живлення. 
Як саме живити віру в Ісуса Христа, або збільшувати її? 

Живити віру можна, читаючи Писання і замислюючись над 
ними, постячись і молячись, служачи Господові, підтримуючи 
наших Церковних провідників і виконуючи Божі заповіді. Так 
само як рослина без води гине, віра вмирає без дій. Потрібно 
постійно живити віру праведними діями (Див. Яків 2:14-26). 
Покажіть картинку 27-г (= 27-d) «Врожай віри - це мир, щастя і вічне життя». 

Старанність у живленні віри дасть нам насолоду великих 
благословень, так само як догляд за рослиною дасть змогу 
зібрати плоди. 
Які є благословення, або плоди віри в Ісуса Христа? 

Віра надає нам можливість: 
• «Дотримуватися всього хорошого» (див. Мороній 7:28). 
• Насолоджуватися миром і щастям, бо ми не боїмося 

майбутнього. 
• Одержувати відповіді на молитви. 
• Відчувати, що Бог полегшує наш тягар. 
• Каючись, одержувати прощення гріхів. 
• Розвивати силу священства. 
• Мати в собі Святого Духа (див. Мороній 7:32). 
• Зазнавати в своєму житті чудес (див. 2 Нефій 26:13). 
• Повернутися до життя з нашим Небесним Батьком після 

воскресіння. 
У Біблії розповідається про жінку, яка протягом дванадцяти 
років тяжко хворіла. Вона геть витратилася на лікарів, але вони 
не спромоглися вилікувати її. Одного дня до її села прийшов 
ісус. Вона чула про Ісуса і повірила, що буде зціленою навіть 
від самого доторку до його одежі. !, маючи таку віру, вона 
торкнулася Спасителя, коли він проходив повз неї. Дотик до 
його одежі негайно зцілив її, а Ісус повернувся до неї і сказав: 
«Дочко, твоя віра спасла тебе; іди собі з миром» (Див. Від Луки 
8:43-48). 

27-в (= 27-с) Віра вимагає постійного живлення, 
так само як рослина потребує сонця, повітря і води 
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Урок 16 

У цій історії жінка підживила свою віру, задіявши її. Вона 
доторкнулася одежі Спасителя і таким чином одержала благо-
словення за свою віру і зцілилася. 
Чому важливо виявляти віру в Ісуоа Христа, благословляючи хворих і самим 
одержуючи таке благословення? 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу розповісти або прочитати 
таку історію. 

Рендол Елсуорт був місіонером, який виявив велику віру, коли 
був серйозно травмований під час землетрусу у Гватемалі. В 
момент землетрусу він був у будинку і там його завалило. 
Один з Генеральних Авторитетів так описує те, що сталося з 
ним: 
Він був у завалі, мабуть, близько дванадцяти годин, З'ясува-
лося, що його тіло нижче талії повністю паралізоване. Нирки не 
працювали. Ніякої надії, що він колись зможе знову х о д и т и — 
Літаком його перевезли до Меріленду, і . . . у лікарні у нього 
взяли телеінтерв'ю. Телерепортер сказав: «Лікарі кажуть, що 
ви не зможете ходити. Що ви думаєте, старійшино Елсуорте?» 
Він відповів: «Я не тільки буду знову ходити, але я ще маю 
покликання від пророка відслужити місію у Гватемалі, і я 
повернуся до Гватемали, щоб завершити службу». . . . 

Він тренувався вдвічі більше визначеного лікарями, Він при-
кликав усю свою віру. Він одержав благословення від свя-
щенства, і його видужання було чудом. Це приголомшило 
терапевтів і спеціалістів. Спочатку він став на ноги. Потім зміг 
ходити з милицями, і тоді лікарі сказали йому: «Ви можете 
повернутися до місіонерської діяльності, якщо Церква дозво-
лить вам поїхати». Він поїхав. Ми послали його до Гватемали. 
Він повернувся до країни, куди був покликаний, до людей, яких 
ніжно любив. 
Там, спираючись на палиці, він ходив, за повним місіонер-
ським розкладом навертаючи людей. Одного дня президент 
місії, глянувши на нього, запитав: «Старійшино Елсуорте, 
маючи таку віру, чому б вам не відкинути ці палки і ходити без 
них?» . . . Він відклав палиці і більше ніколи не користувався 
ними» (See Marion G. Romney, "Trust in the Lord", Ensign, Nov. 
1977, p. 42). 

27-r (27-d) Врожай віри - це мир, щастя і вічне життя 
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Попросіть заздалегідь призначеного члена кворуму пригадати 
історію свого навернення або про те, як він жив за вірою під 
час особистої кризи або випробування. 

Закінчення 
Для зростання нашої віри потрібно постійно живити її. Це дар 
і благословення, яких ми потребуємо завжди і скрізь. Все, що 
ми робимо в Церкві, вимагає віри в Ісуса Христа. Наприклад, 
сплата десятини, або служіння у Церкві, або відкладання 
грошей на храмову поїздку вимагають віри. Якщо ми живимо 
віру в Ісуса Христа, виявляючи послушність, вивчаючи його 
Євангелію, молячись, постячись, відвідуючи збори і служачи у 
Церкві, то одержимо багато чудових благословень. Найбіль-
шим благословенням, що розвиває віру, буде те, що ми 
станемо гідними повернутися до нашого Батька на Небеса. 

Завдання 
1. Виявляйте віру в Ісуса Христа, коли ви покликані виконувати 
обряди священства, такі, як благословення хворих. 
2. Застосовуйте принцип віри у вирішенні особистих проблем. 
Додаткові Писання 

Від Марка 6 :5 -6 (чудеса не можуть статися без віри) 
До Євреїв 11 (доповідь про силу віри) 
1 Петра 1:3-9 (спасіння приходить через віру) 
Енос 4 - 8 , 15 (прощення гріха через віру) 
Етер 12:12-21 (приклади сили віри) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 13 
«Віра в Іоуса Христа». 
2. Вивчіть розділ 11 Послання Апостола Павла До Євреїв. 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Покаяння Урок 28 

Мета цього уроку - домогтися розуміння того, як через 
покаяння можна підготуватися до повернення до Небесного 
Батька. 

Вступ 
Пророк Джозеф Сміт колись закликав: «Давайте саме сьогодні 
почнемо все спочатку і скажемо сьогодні від усього серця: «Ми 
позбудемося своїх гріхів і станемо праведними» (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, p. 364). 
Через те, що ми прийшли на землю вчитися і зростати, всі ми 
помиляємося. Є багато видів помилок. Часом ми свідомо ро-
бимо те, що не можна робити, наприклад, буваємо нелюб'яз-
ними, або беремо те, що нам не належить. Це так звані гріхи 
дії. Іноді ми свідомо не робимо те, що повинні робити, 
наприклад, не платимо десятину або не ставимося по-друж-
ньому до сусідів. Це називається гріхами бездіяльності. 

Потреба у покаянні 
Знаючи, що вчинили неправильно, ми не можемо бути 
щасливими. Ми відчуваємо сором за помилки і не можемо 
служити Господові як слід. Через якісь нещастя ми іноді 
можемо негарно поводитися з іншими. Наш Небесний Батько 
не хоче, щоб ми були нещасними. Він бажає, щоб всі ми 
одержали ті благословення, які він має для нас, але він не 
дасть незаслужених благословень. Це не означає, що він 
відвертається від нас або менше любить, а відбувається тому, 
що він хоче, аби ми долали недоліки, бо, певна річ, ми не 
будемо намагатися подолати їх, якщо він буде благословляти 
нас за неправильні дії. Тому покаяння - це Божий план 
допомоги нам у подоланні недоліків, щоб ми завдяки цьому 
планові стали достойними життя з ним. 

З цією метою він сказав нам піддавати своє життя випро-
буванням, щоб дізнатися, у чому саме ми повинні удоско-
налюватися. Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав: «Це наш 
обов'язок - сьогодні бути кращими, ніж вчора, і кращими 
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завтра, ніж сьогодні. Чому? Тому що ми на шляху до доско-
налості, а вона може прийти лише через послух і прагнення 
наших сердець подолати гріхи» (Doctrines of Salvations, vol. 2, 
pp. 18-19). 
Прочитайте Алма 11:37. Чому покаяння необхідне? Прочитайте 1 Іоанна 1:8-10; 
Алма 34:33-34; 3 Нефій ЗО. Чому ми повинні покаятися якнайшвидше? 

Як людина кається? 
Гріх подібний до бруду на тілі. Він робить нас духовно 
нечистими. Покаяння подібне змиванню бруду водою з милом. 
Після покаяння ми почуваємо себе свіжими і чистими. Старій-
шина Теодор Татл так пояснював це: 
Покаяння - це як мило, Це мило життя. Як мило, воно змиває 
гріхи життя. Його треба використовувати так часто, як це 
необхідно. Людина повинна, однак, пам'ятати, що непра-
вильне вживання - неповне очищення і напівсердечні зусилля 
- можуть дати в результаті «недопрасовану, сіру білизну». Але 
використане належним чином мило життя очищає постійно, 
повністю і цілком . . . 
Одного дня ми . . . станемо перед судом Господнім. Там ми 
предстанемо або заплямовані, брудні й нечисті, або, через 
прийняття і використання великого і чудового дару очищення 
- з допомогою мила життя - будемо стояти чисті, прощені і 
невинні перед Господом. Коли наступного разу будете вико-
ристовувати мило, подумайте також про очищення вашого 
духу з допомогою мила життя, універсального закону пока-
яння» ("Repentance", Improvement Era, Nov. 1968, p. 64). 
Щоб покаятися, потрібні певні дії. 
Покажіть картинку 28-а (= 28-а) «Істинне покаяння вимагає часу і зусиль». 
Обговоріть сім частин покаяння, як це пояснюється у розділі 14 підручника 
Основи Євангелії (скорочене видання). Можна дати семи братам завдання 
підготувати і обговорити на уроці по одній частині. Під час обговорення 
покажіть плакат, на якому перелічено сім частин покаяння (вони включають 
визначення гріха, відчуття суму через гріх, припинення гріховної практики, 
сповідування гріха, компенсацію, прощення інших і дотримування заповідей 
Божих). 

Істинне покаяння нелегке. Воно вимагає часу і зусиль. З цієї 
причини не можна відкладати день нашого покаяння (див. 
Алма 13:27). 

28-а (= 28-а) Істинне покаяння вимагає часу і зусиль 
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Радість покаяння 
Покажіть картинку 28-6 (= 28-Ь) «Покаяння можливе, бо Ісуо Христос заплатив 
за наші гріхи». 

Ми каємося, щоб дістати прощення наших гріхів. Але, якби Ісус 
Христос не заплатив за наші гріхи і не вмер за нас, ми ніколи 
б не змогли бути прощеними. Тільки його милосердна спо-
кутна жертва може удовільнити правосуддя, і ми таким чином 
можемо очиститися від гріхів (див. Альма 34:10-16). Це велике 
благословення, і ми повинні завжди бути вдячними за нього. 

Ісус заплатив за наші гріхи, але вони не будуть зняті з нас без 
покаяння. Коли молодий Алма усвідомив, що грішив, він 
сказав: «Я пригадав усі свої гріхи і беззаконня, за які мене 
мучив пекельний біль. . . . 
Я пригадав також, як мій батько пророкував людям про 
пришестя якогось Ісуса Христа, Сина Божого, який прийде 
спокутувати гріхи світу. 
Нині, коли розум мій ухопився за цю думку, я заволав у серці 
своєму: «О Ісусе, Сине Божий, змилуйся наді мною. . . . 
І нині, ось, коли я помислив це, я зміг не пригадувати більше 
свого болю. . . . 
О, яка радість, яке чудесне світло я узрів, так, моя душа була 
сповнена радістю такою ж сильною, як мій біль». (Алма 36:13, 
17-20). 
Попросіть члена класу розповісти притчу про блудного сина (Від Луки 
15:11-32). Що відчував блудний син, коли починав каятися? Що відчував його 
батько? 

Через те що люди продовжують грішити і потребують пока-
яння, історія блудного сина повторюється знову і знову, як у 
такій історії: 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу розповісти історію про 
сучасного блудного сина. Попросіть членів класу відмічати про себе зроблені 
ним кроки покаяння. 

«До 17 років я був близький до Церкви, відвідуючи всі збори і 
виконуючи всі обов'язки у священстві. Не було так, щоб я 
чогось не зробив. Я любив Церкву та її програми. 
В 17 років, однак, я почав «демонструвати свої юнацькі м'язи», 
повставши проти сім'ї і вимагаючи власної «свободи вибору». 
Один з моїх найкращих друзів належав до іншого віроспові-

28-6 (= 28-Ь) Покаяння можливе, бо Ісус Христос заплатив за наші гріхи 
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дання, і я потрапив у пастку, пробуючи алкоголь і тютюн, які він 
пропонував. Я призначав побачення дівчатам, які не належали 
до Церкви і незабаром закохався у прекрасну молоду дівчину, 
її батьки часто запрошували мене на дачу на вихідні, і це, 
звичайно, відволікало мене від церковної діяльності. 

Невдовзі почалася друга світова війна, і коли мій єпископ 
запитав мене, чи не бажаю я відслужити місію, я сказав, що 
краще піду в армію і буду служити своїй країні. Я вірю, що 
служіння країні важливе, але я знаю тепер, що було б мудріше 
спочатку відслужити місію для мого Небесного Батька. 
Приблизно в цей час я почав помічати, що деякі члени Церкви, 
яких я дуже поважав, не дотримувалися всіх стандартів 
Церкви. Я дозволив собі стати їхнім суддею, і вважав їх лицемі-
рами. Я зарікся, що, якщо я не житиму за нашими стандар-
тами, то краще піду з Церкви, ніж буду лицеміром, який навчає 
одному, а робить інше. Це була ще одна серйозна помилка, бо 
так я і зробив, а саме цього бажав Ворог. 

Чотири роки лоцманської служби на флоті і 15 років роботи 
комівояжером полегшувало те, що я залишався неактивним, 
однак всі ці роки я вірив в істини, глибоко вкорінені в моїй душі. 
Коли мені виповнилося 38 років, Том, мій наймолодший брат, 
провів з нами шість тижнів. Кожного недільного ранку він ходив 
на збори священства та інші церковні збори, і мене почала 
мучити совість. Я був нещасливий. Я знав, що роблю щось 
неправильне, і це почуття з'являлося все частіше. Колись я 
легко міг покинути палити, але тепер я побачив, що вже не 
можу. Я відвідав Тома в його офісі і критикував Церкву, а 
згодом, хоч я ніколи не казав йому про це, відчував через це 
свою провину. 

Я наближався до кризи, і вона сталася однієї ночі після вечірки 
з коктейлями і танцями у місцевому клубі. Я пізно ліг, але не міг 
заснути, що було нечувано для мене. Зрештою я тихенько, щоб 
не потурбувати мою любу дружину, встав і вперше в житті 
ходив з кутка в куток, поки не зрозумів, що повинен змінитися. 

Я ніколи не вмів виявляти емоції через сльози і покору, але 
пам'ятаю, сталося, що я вперше за 19 років став на коліна, 
благаючи Небесного Батька допомогти. Поки я молився, 
переповнююче почуття любові, співчуття і щастя заполонило 
моє єство, і Святий Дух зійшов на мене з такою силою, що я 
деякий час, здригаючись, ридав. Підвівшись, почувався 
добре. Почуття вдячності огорнуло моє серце. Ніколи в житті я 

2 1 4 



Урок 16 

не відчував такого тепла, і все моє нутро сповнилося внутріш-
нім горінням такої сили, що, здавалося, воно спалить мене. 
Я пішов до спальні і розбудив дружину. Я все ще плакав, і вона 
запитала, що трапилося. Я розповів їй про бажання змінити 
життя і повернутися до Євангелії Ісуса Христа, і вона одразу 
сказала, що буде підтримувати мене. Від того часу я ніколи не 
відчував бажання закурити, вжити алкоголь або чашку кави. 
Господь почав благословляти мене і не припиняє благо-
словляти дотепер. Через рік я заслужив честь охристити своїх 
дітей, а невдовзі після цього і дружину. Ще через рік ми взяли 
шлюб на вічність у Логанському храмі і були запечатані з 
нашими дітьми. 
Я свідчу, що Господь вдоволений, коли його загублена вівця 
повертається додому. Він виявляє свою любов і доброту до 
кожного з нас, коли ми каємося у гріхах і додержуємося його 
заповідей» (Lewis W. Cottle, "The Return of the Prodigal", Ensign, 
Mar. 1974, pp. 43-44). 
Що відчував цей сучасний блудний син, покаявшись? Прочитайте Від Луки 
15:10. Як наш Небесний Батько ставиться до нашого покаяння? (Див. УЗ 58:42 
та Ісайя 1:18). Як ми повинні ставитися до тих, хто покаявся? 

Закінчення 
Всім нам треба покаятися, якщо ми хочемо стати подібними до 
нашого Небесного Батька і знову жити з ним. Для цього Ісус 
Христос, спокутувавши наші гріхи, уможливив наше покаяння. 
Покаявшись у гріхах, ми принесемо радість собі і нашому 
Небесному Батькові. 
Президент Гарольд Б. Лі вчив: «Найважливішою серед усіх 
заповідей Божих є та, яку вам найтяжче дотримуватися сьо-
годні. Якщо вона стосується нечесності, або нецнотливості, 
або лживості, неправдивості, то сьогодні настав день, щоб 
почати працювати над заповіддю, доки ви не спроможетеся 
перемогти вашу слабість. Тоді ви почнете дотримуватися 
наступної заповіді, яка буде для вас найтяжчою» (Church News, 
May 5, 1973, p. 3). 

Завдання 
1. В особистих молитвах благайте у Господа допомоги для 
подолання своїх проблем. Розповідайте йому кожного дня про 
досягнення, і, докладаючи зусиль стати кращою людиною, 
продовжуйте молитися про прощення помилок минулого. 
2. Виказуйте радість, якщо каються інші, особливо члени 
вашої сім'ї. 
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Додаткові Писання 
Псалми 51:10 (Давид молився про прощення) 
Ісая 1:16-18 (нам заповідано покаятися) 
Лука 15:7 (Небеса радіють за тих, хто покаявся) 
2 До Коринтян 7:10 (сум у Бозі несе покаяння) 
Мосія 4:1 - 3 (гріхи прощені через спокуту Христа) 
Алма 7:15 (хрищення є свідченням покаяння) 
Алма 12:14-15 (віра і покаяння приводять до спасіння) 
Алма 34:8-9 (Христос спокутував гріхи світу) 
УЗ 19:16-17 (Христос відстраждав за тих, хто покаявся) 
УЗ 76:40-42 (Ісус помер, щоб заплатити за гріхи світу) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 14 
«Покаяння». 
2. Нагадайте членам класу, щоб брали в клас свої примірники Писань. 
3. Можна дати семи братам завдання підготувати і обговорити на уроці сім 
кроків покаяння, як пояснюється у розділі 14 підручника Основи Євангелії 
(скорочене видання). 
4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
5. Підготуйте урок так, щоб не обговорювати особисті проблеми членів 
кворуму. 
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Хрищення: 
завіт, що 
оновлюється 

Мета цього уроку - закликати нас до постійного дотримання 
завітів, які ми склали через хрищення. 

Вступ 
Для кожного, хто прийняв хрищення, це стало знаменням 
зміни його життя і бажання дотримуватися принципів, які 
ведуть до піднесення. Але тільки охриститися недостатньо. Від 
цього часу ми лише починаємо жити по-новому; і, щоб одер-
жати благословення цього нового життя, потрібно продов-
жувати розвиватися і удосконалюватися. 
Пророк Алма, піклуючись про своїх братів у священстві, сказав 
після їхнього хрищення: «і нині, ось, я питаю вас, мої браття по 
церкві, чи народилися ви духовно від Бога? Чи маєте ви образ 
його на вашому обличчі? Чи пережили ви цю могутню зміну у 
вашому серці?» (Алма 5:14). Це питання так само важливе і 
тепер. Чи всі ми відчули зміну у своїх серцях і нове духовне 
народження після хрищення у Церкві Ісуса Христа? 

Багато людей насолоджуються духовним почуттям під час 
свого хрищення. Один з членів Церкви так описує його: «Я 
ніколи не забуду ті емоції у своїй душі - бути чистим, починати 
свіжим, як дитя Боже. . . . Це було таке надзвичайне почуття!» 
{No more Strangers, vol. З, p. 175). 

Наш завіт хрищення 
Покажіть картинку 29-а (= 29-а) «Під час хрищення ми складаємо з Богом завіт 
- дотримуватися його заповідей». 

Завіт - це угода між двома або більшою кількістю осіб. Під час 
хрищення ми складаємо дуже важливий завіт з Богом. Прези-
дент Спенсер В. Кімбол сказав: «Охриститися означає скласти 
з Богом завіт - діяти, а не тільки утримуватися від певних 
вчинків, досягати праведності, водночас уникаючи зла» {The 
Miracle of Forgiveness, p. 94). 
Попросіть членів класу прочитати і помітити УЗ 20:37, Мосія 18:8-10. Які 
особливі завіти ми склали з Господом після хрищення? (Перелічіть завіти на 
дошці). 
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Ми склали завіти: 
• Увійти у Церкву Ісуса Христа. 
• Називатися Його іменем. 
• Служити Богові і дотримуватися його заповідей. 
• Служити один одному і нести тягарі один одного. 
• Бути свідками Христа і його Церкви. 
В цих Писаннях також сказано про Божу частину завіту 
хрищення. 
Що обіцяв нам Господь після хрищення? (Перелічіть відповіді на дошці). 

Господь обіцяв: 
• Простити нам гріхи. 
• Дати нам провід Святого Духа. 
• Дозволити нам воскреснути у першому воскресінні. 
• Дати нам вічне життя. 
Хрищення - це початок «могутньої зміни», яку ми всі повинні 
пережити, щоб повернутися до нашого Батька на Небеса (див. 
Алма 5:13-14 і Мосія 5:7-9). Більшість з нас не міняється у 
момент хрищення, але якщо ми живемо за завітами, наші 
прагнення і дії змінюються, і ми все більше уподібнюємося 
нашому Батькові Небесному. Наше хрищення означає наш 
новий початок, нове духовне народження. Ми, так само, як 
Христос, були «поховані» у водах хрищення і воскресли для 
нового життя (див. До Римлян 6:3-4) . Це нове життя почалося 
довгостроковою угодою з Богом; і якщо ми виконуємо нашу 
частину, він виконає свою. Якщо ми слухаємося його, він 
допоможе нам змінитися і приведе нас назад до своєї 
присутності. 
Попросіть двох заздалегідь призначених братів розповісти про те, що саме 
вони відчували під час хрищення і як змінилося їхнє життя після хрищення. 
Залучайте до цієї частини уроку молодь. 

Наш розвиток після хрищення 
Деякі люди думають, що спасіння надається вже за хрищення. 
Однак хрищення - це тільки початок. Ми мусимо продов-
жувати зростати у праведності після хрищення, якщо хочемо 
досягти вічного життя. Щоб допомогти нам в цьому, Господь 

29-а (= 29-а) Під час хрищення ми складаємо з Богом завіт -
дотримуватися його заповідей 
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надав певні заповіді, яких ми повинні додержуватися після 
хрищення. 
Попросіть клас прочитати Мороній 6:4-9. Які обов'язки покладаються на нас 
після хрищення? (Перелічіть відповіді на дошці. Одна з відповідей - слідувати 
проводові Святого Духа, але це буде обговорюватися в уроці ЗО). 

Обов'язки після хрищення такі: 
• Завжди молитися. 
• Поститися, коли маємо особливі потреби. 
• Відвідувати церковні збори і брати в них участь. 
• Регулярно причащатися. 
• Турбуватися про благополуччя інших. 

• Каятися, коли робимо помилки. 
• Слідувати проводові Святого Духа. 
Після хрищення і надання нам Дару Святого Духа, Бог дає нам 
деякі обіцяння, яких він буде додержуватися, доки ми додер-
жуємося наших. Але, змушені заробляти гроші, відвідувати 
школу і виконувати повсякденні обов'язки, ми нерідко буваємо 
втягнені у мирські проблеми і забуваємо про завіти. Тому 
великою проблемою стає підтримання духовності і пряму-
вання дорогою нового життя. Все, про що згадував Мороній, 
сплановано, щоб допомогти нам удержатися у новому житті, 
що почалося після хрищення, і насправді духовно відродитися. 

МОЛИТВА 
Щоб мати силу жити за Євангельськими заповідями, важливо 
для кожного з нас щиро молитися. Молитва надає нам 
можливість триматися поруч з Небесним Батьком, вислов-
лювати йому подяку і обговорювати з ним наші проблеми. 
Потрібно ставитися до молитви як до великого благословення, 
з неї починати і нею закінчувати кожний день свого життя. 

ПІСТ 
Щонайменше один раз на місяць молитву треба поєднувати з 
постом. У Церкві ми звичайно постимося впродовж двох 
прийомів їжі у пісну неділю. Можна поститися й окремо, коли 
ми потребуємо втіхи і додаткової духовної сили (Див. урок 31 
у цьому підручникові). 

ВІДВІДУВАННЯ ЦЕРКОВНИХ ЗБОРІВ 
Всі ми одержуємо духовну силу, регулярно відвідуючи 
Церковні збори, де ми більше узнаємо про Євангелію і 
зміцнюємо свої свідчення. Потрібно закликати членів сім'ї 
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відвідувати всі церковні збори. Ми повинні брати в них участь, 
співаючи, думаючи, висловлюючись, шанобливо поводячись. 

ПРИЧАСТЯ 
Покажіть картинку 29-6 (= 29-Ь) «Причащаючись, ми поновлюємо завіти 
хрищення». 

Причастя відбувається на спеціальних зборах. Завіти, які ми 
укладаємо під час причастя, такі самі, як при хрищенні. В такий 
спосіб кожного тижня під час причастя ми пригадуємо наші 
завіти хрищення і знову обіцяємо, що будемо додержуватися 
їх. 

ДОПОМОГА ІНШИМ 
Попросіть заздалегідь призначеного члена порівняти УЗ 20:37 з УЗ 20:77. 

Приймаючи хрищення, ми обіцяли Господові, що будемо з 
бажанням «нести тягарі один одного, . . . сумувати з тими, хто 
сумує; так, і співчувати тим, хто має потребу в співчутті» (Мосія 
18:8-9). Служіння ближнім - допомога нужденним, навчання 
своїх сімей, турбота про благополуччя усіх людей - є частиною 
нашої з Господом христильної угоди. Це важлива частина 
нового життя, і ми повинні виконувати її після хрищення. 

КАЯТТЯ У ГРІХАХ 
Звичайно, ми всі помиляємося і через те мусимо каятися, щоб 
зберегти христильні завіти. Ми каємося, усвідомивши і зізна-
ючись визначеному представникові священства у вчиненій 
помилці (див. Урок 28 цього підручника). Через покаяння ми 
очищаємося від гріхів і знову стаємо гідними проводу Святого 
Духа. 

Дорога в довершеність 
Чи настане час, коли ми не будемо більше потребувати 
христильних завітів? Відповідь, звичайно, буде заперечною -
доки ми не станемо такими довершеними, як Бог. До тих пір 
потрібно продовжувати удосконалювати своє життя, зміню-
ючи погані звички на хороші. Президент Спенсер В. Кімбол 
сказав: «Безумовно, самовдосконалення - це довгострокова 
програма, це подорож, а не лише старт. Людина стане 
праведною не скоріше, ніж маленький жолудь - дубом. Поступ 
у довершеність, проте, може бути швидким, якщо людина 
рішуче крокує до мети» (The Miracle of Forgiveness, p. 210) 
Пророк Нефій вчить, що після хрищення ми «повинні напо-
легливо просуватися вперед» і «терпіти до кінця». Він обіцяє, 
що Бог дасть нам вічне життя, якщо ми покажемо нашу любов, 

2 2 1 

Урок 16 





Урок 16 

слухаючись його (див. 2 Нефій 31:19—21). Слухаючись Господа 
і додержуючись христильних завітів, ми відчуватимемо щастя 
у цьому житті і вічну радість у прийдешньому. 
Президент Джозеф Філдінг Сміт пояснював, що треба терпіти 
до кінця у дотриманні наших завітів, такими словами: «Одна з 
великих цілей істинної Церкви - навчити людей, що саме вони 
мусять робити після хрищення, щоб одержати повне благо-
словення Євангелії. , . . Потрібно терпіти до кінця; після 
хрищення потрібно дотримуватися заповідей; потрібно за-
робити наше спасіння; . . . потрібно жити за стандартами 
набожності і стати такими людьми, які зможуть насолоджу-
ватися славою і чудесами целестіального царства» ("The Plan 
of Salvation", Ensign, Nov. 1971, p. 5). 

Закінчення 
Колишня католицька черниця, навернена до Церкви, так 
пояснила значення для неї хрищення: 
«Все, що я бачила і чула у Церкві, вразило мене дуже, дуже 
сильно. Теплота і любов, а також глибока турбота, яку виявляв 
кожний член про інших членів, дали мені усвідомлення, що для 
цього у цій релігії повинно бути щось особливе. . . . 
Так я усвідомила, що я була у неправильній церкві і що 
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів - це єдина істинна 
церква на цій землі. Я також знала, що повинна . . . 
приєднатися до неї. . . . 
Перехід від минулого життя до теперішнього не був легким, 
але мене весь час підримувало поновлення моїх христильних 
завітів - тоді і тепер - кожної неділі на причасних зборах - мій 
завіт: взяти на себе ім'я Спасителя, щоб завжди пам'ятати 
його і дотримуватися його заповідей і, з іншого боку, Господній 
завіт: що, коли я буду поважати ці обіцяння, його Дух завжди 
буде зі мною. 

Я пам'ятаю хрищення і повне занурення у воду. Для мене це 
стало символом того, що я померла для егоїзму і гріха і 
воскресла для нового життя, для того, щоб жити як дитя Боже. 
Ця дія хрищення, я думаю, символізує також спосіб життя, 
яким нам, згідно з бажанням Небесного Батька, слід жити, -
долаючи егоїзм і борячись зі спокусами. Це є образ того, як ми 

29-6 (= 29-Ь) Причащаючись, ми поновлюємо завіти хрищення 
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«помираємо» для себе і для гріха і воскресаємо і прогресуємо 
щоденно на дорозі, що веде назад до Божої присутності. 
Тепер я про себе поновлюю свій завіт взяти на себе ім'я Ісуса 
Христа, кажучи йому, що поновлюю обіцяння сприймати його, 
принципи Євангелії і Його вчення; сприймати Церкву і під-
тримувати пророка та інших авторитетів Церкви - єдиних 
людей, що мають божественне повноваження вести нас ім'ям 
Божим. В моїй беззвучній молитві я ще кажу, що поновлюю 
завіт завжди пам'ятати його, наприклад, згадувати про його 
присутність, особливо протягом дня, у моменти спокуси або 
слабкості. Наприкінці я поновлюю завіт додержуватися його 
заповідей, знаючи, що, якщо я буду вірною, його Дух буде зі 
мною» (Miriam Spain Peterson, "The Lord Takes Care", No More 
Strangers, Vol. 3, pp. 154-159). 

Завдання 
Визначте, як змінювалося ваше життя після хрищення. В той 
час ви, мабуть, відчували, що всередині у вас почалася «зміна 
серця». Пророк Алма запитує: «Чи можете ви відчувати це 
тепер?» (Алма 5:26). Чи можете ви так, як раніше, відчувати 
«новизну життя», про яку згадується у Писанні? Якщо чогось 
бракує, одразу ж покайтесь і вирішіть цю проблему. 

Додаткові Писання 
До Галатів 3:27-29 (під час хрищення ми беремо на себе ім'я 
Христа) 
1 Петра 3:21 (хрищення є передумовою спасіння) 
УЗ 27:2 (ми причащаємося на спомин Христа) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 15 
«Хрищення». 
2. Прочитайте розділи 28 і 31 у цьому підручникові. 
3. Підготуйте дошку і крейду або зробіть плакат з христильними завітами і 
порадою з книги Моронія 6:4-9. 
4. Додаткова рекомендація: Призначте члена класу порівняти христильні 
завіти з причасними. 
5. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Дар Святого 
Духа 

Урок 10 

Мета цього уроку - домогтися розуміння великих благо-
словень, що їх можна одержати через Дар Святого Духа. 

Вступ 
Святий Дух міг приходити до нас, ще й коли ми не були 
членами Церкви. Хороше почуття, яке виникало, наприклад, 
коли ми слухали місіонерів, було допомогою, яку надавав нам 
Святий Дух, щоб ми зрозуміли і сприйняли Євангелію. Але 
права на постійне спілкування з Святим Духом ми не мали, 
доки не були охрищені і конфірмовані. Під час конфірмації 
силою Мелхіседекового священства нам через рукопокла-
дання було надано Дар Святого Духа. 

Президент Лоренцо Сноу радив нам: «Потрібно намагатися 
пізнати природу цього Духа, щоб розуміти його поради, і тоді 
ми зможемо завжди правильно чинити. . . . З часу одержання 
Дару Святого Духа у нас є друг, якщо тільки ми своїми 
неправильними вчинками не змусимо його залишити нас. Цей 
друг - Святий Дух» (Conference Report, Apr.1899, p. 52). 
Покажіть картинку 30-а (= 30-а) «Дар Святого Духа - це право постійного 
спілкування зі Святим Духом». 
Чим Святий Дух подібний до друга? Попросіть членів класу прочитати Від 
Івана 14:16, 17, 26 і 16:13. 
Чому необхідно, щоб Святий Дух був нашим супутником і другом? (Напишіть 
відповідь на дошці). 

Ось деякі способи, якими Святий Дух допомагає нам: 
• Він відкриває нам істину. 
• Він допомагає навчати нас Євангелії. 
• Він допомагає нам пам'ятати необхідне. 
• Він втішає нас у сумі. 
• Він захищає нас від зла. 
• Він надихає нас, коли ми навчаємо Євангелії під час бесід і 

уроків. 
• Він попереджує нас про небезпеку. 
• Він каже, що нам треба робити. 
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Прочитайте 2 Нефій 32:5. 

Старійшина Легренд Річардс стверджував: «Я віддаю пере-
вагу дружбі моїх дітей і онуків з Святим Духом, а не з будь-ким 
іншим у цьому світі, бо, якщо вони будуть уважними до 
підказок цього Духа, він вестиме їх до істини і дбайливо 
доглядатиме їх на шляху до присутності Батька Небесного» 
(Improvement Era, June 1966, p. 540). 
Знаючи, що Святий Дух є таким бажаним компаньйоном, слід 
робити все можливе, щоб він був нашим другом і супутником. 

Як постійно спілкуватися з Святим Духом 
Існує багато способів підтримувати спілкування з Святим 
Духом. Один з них - достойно причащатися. Кожного разу під 
час причастя ми обіцяємо дотримуватися Господніх заповідей. 
Дотримуючись цієї обіцянки, каже Господь, ми зможемо 
«завжди мати його Духа» (Див. УЗ 20:77). 
Ще однією умовою усталеного спілкування із Святим Духом є 
моральна чистота наших тіл. Господь сказав, що наші тіла 
подібні до храмів, і ми не повинні оскверняти їх (див. 1 До 
Коринтян 3:16-17). Святий Дух не може жити у нечистих 
храмах; тому важливо зберігати тілесну чистоту в думках, в 
розмовах, в одязі і діях, уникаючи навіть показувати зло. 
Старійшина Мелвін Д. Беллард одного разу сказав: «Святий 
Дух - це найчутливіший дух серед усіх інших відомих мені» 
(1967-68 Priesthood Study Course, Deacons Quorum, p. 70). 
Через таку чутливість Святого Духа дуже легко скривдити 
його, вважаючи щось неважливим. 

Щоб утримати поруч себе Святого Духа, потрібно жити в гар-
монії з близькими. Звертаючись до Нефійців, Христос казав, 
що дух суперечок йде від диявола (див. З Нефій 11:29). Святий 
Дух не може перебувати там, де немає єдності і гармонії. Саме 
тому суперечка з дружиною або сварка з братом чи сестрою 
змушує Святого Духа залишити нас і нашу домівку. 
Наприклад, пророк Джозеф Сміт не отримував найменшого 
натхнення від Господа, якщо неправильно ставився до когось. 
Одного ранку він був незадоволений якимось вчинком дру-
жини. Пізніше, спробувавши перекладати Книгу Мормона, він 
не зміг цього робити. Стурбований, він пішов до саду і мо-

30-а {= 30-а) Дар Святого Духа -
це право постійного спілкування зі Святим Духом 
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лився, потім повернувся в дім і попросив пробачення у Емми. 
Тільки після цього до нього повернулася здатність пере-
кладати (За твердженням Девіда Вітмера 15 вересня 1882 p., 
Comprehensive History of the Church, vol. 1, p. 131) 
Так само, як пророк Джозеф Сміт, ми маємо велику потребу у 
Святому Духові. Нам потрібен його провід у виконанні обо-
в'язків, особливо у керуванні сім'єю. Тому не слід виходити з 
рівноваги від неправильних вчинків дітей; а потрібно просити 
Святого Духа керувати нами у наставленні (див. УЗ 121:43). 
Що перешкоджає нашому спілкуванню з Святим Духом? Що треба зробити, 
щоб зберегти спілкування з ним? (Перелічіть відповіді на дошці - на кожне 
питання в окремій колонці). 

Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав: «Святий Дух не пере-
буватиме з тим, хто не бажає дотримуватися заповідей Божих 
і не хоче бути послушним. . . . У таку душу Святий Дух увійти не 
може. 
Цей великий дар приходить до нас тільки через покірність, віру 
і послух... . Чи не забули ви, яка це велика честь - спілкуватися 
з одним із членів Божества? Чи розглядали ви це під таким 
кутом зору? Це наш привілей, якщо ми дотримуємося 
заповідей, наданих нам Господом» (Church News, Nov. 4, 1961, 
p. 14). 

Як Святий Дух допомагає нам 
Якщо ми вірні і прагнемо мати Святого Духа своїм супутником, 
він допоможе нам жити щасливіше і краще. Ось як він може 
допомогти нам: 

ВІН ДОПОМАГАЄ НАМ СТАВАТИ КРАЩИМИ ЛЮДЬМИ 
Святий Дух «надихає добропорядність, доброту, благочестя, 
ніжність, вихованість і милосердя» (Parley P. Pratt, Key to the 
Science of Theology, p. 101). 

ВІН ВКАЗУЄ НАМ, ЩО РОБИТИ 
Святий Дух може допомогти нам ухвалити важливі рішення. 
Прочитайте УЗ 6:15 і УЗ 8:2. Як Святий Дух допомагає нам 
ухвалити рішення? 

ВІН ДОПОМАГАЄ НАМ ЗРОСТАТИ У ЦЕРКВІ 
Старійшина Френклін Д. Річардс пригадує, як Святий Дух 
допомагав йому: «Я постійно чув тихий голос, шепіт Духа, коли 
радився з вами, мої браття і сестри, коли дарував священство 
чоловікам, призначав на церковні посади чоловіків і жінок; 
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благословляв хворих, розділяв свідчення з членами і не чле-
нами Церкви; читав проповіді та у багатьох інших випадках» 
("The Continuing Power of the Holy Ghost", Ensign, July 1973, 
p. 117). 

ВІН ПОПЕРЕДЖАЄ НАС 
Часом Святий Дух попереджає нас про наближення небезпеки 
або спокуси. Старійшина Френклін Д. Річардс розповів про 
молодого батька, якого вночі «розбудив голос, що чітко нака-
зав встати і спуститися на перший поверх. Він послухався 
попередження і, увійшовши на кухню, побачив, що одна стіна 
охоплена полум'ям. Він негайно розбудив сім'ю, зателефо-
нував до пожежної служби і разом із сім'єю боровся з вогнем, 
доки не приїхали пожежники. 

У нього не виникло жодних сумнівів, що це попередження було 
виявленням захисту, наданого Святим Духом тим, хто живе з 
Ним у гармонії» (Ensign, July 1973, p. 117) 
Попросіть заздалегідь призначеного члена поділитися досвідом, як саме його 
попередив Святий Дух про небезпеку або спокусу. 

ВІН МОЖЕ УТІШАТИ НАС 
Святий Дух відіграє важливу роль як утішник у болі або сумі. В 
такі часи Святий Дух може допомогти нам знайти мир і 
розуміння. Старійшина Френклін Д. Річардс пригадує таке: «Я 
мав честь зустрітися з двома чудовими жінками, близькими 
подругами, чоловіки яких трагічно загинули у авіакатастрофі. 
Чи перебували вони у розпачі і глибокому сумові? Ні, справді 
ні. Я ніколи не зустрічав більшої присутності духу і сили. Вони 
свідчили, що справді відчувають втіху Духа, що . . . знають 
н а п е в н Є ) що все буде гаразд з ними та їхніми сім'ями, якщо 
вони будуть жити разом з Церквою і дотримуватися всіх 
заповідей Господніх» (Ensign, July 1973, p. 117) 
Попросіть призначеного члена класу переказати таку історію. 

Президент Гебер Д. Грант розповідав, як Святий Дух приніс 
знання і втіху членам його сім'ї: 
«Приблизно за годину до смерті дружини я покликав дітей до 
її кімнати і сказав, що їхня мати помирає і вони можуть попро-
щатися з нею. Одна з молодших дочок, приблизно дванадцяти 
років, сказала мені: «Тату, я не хочу, щоб мама вмерла. Я була 
з тобою у лікарні . . . шість місяців; . . . кожного разу, коли мамі 
було погано, ти благословляв її, і вона більше не відчувала 
болю, і спокійно засинала. Я хочу, щоб ти поклав на маму руки 
і зцілив її». 
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Я сказав дівчинці, що всі ми повинні колись померти, і що я 
відчуваю серцем, що час смерті її матері настав. Вона і решта 
дітей пішли з кімнати. 
Тоді я став навколішки біля ліжка моєї дружини (яка тоді вже 
втратила свідомість) і сказав Господові, що вдячний за все, що 
дає Його рука - в житті, в смерті, в радості, в печалі, у 
процвітанні або нужді. Я подякував Йому за знання того, що 
моя дружина належить мені навічно.... Але я сказав Господові, 
що мені бракує сили сприйняти смерть моєї дружини і що це 
може зашкодити вірі моїх маленьких дітей . . . і я просив 
Господа з усією ^силою, щоб Він дав моїй маленькій дочці 
зрозуміти, що це Його рішення і Його воля - що мама помирає. 
За годину моя дружина покинула цей світ, і я знову покликав 
дітей до кімнати. Мій маленький син, приблизно п'яти з 
половиною - шести років, гірко плакав, але маленька двана-
дцятирічна дівчинка обійняла його і сказала: «Не треба 
плакати, не плач, Гебере; коли ми перший раз пішли звідси, 
голос Господа з Небес сказав мені: «Смертю твоєї мами буде 
виконана воля Господня»... 

Я . . . знаю, що Бог чує і відповідає на молитви! Я знаю, що у 
скрутну годину сучасні святі втішені і благословлені як ніхто 
інший!» {Gospel Standards, p. 361). 

ВІН СВІДЧИТЬ ПРО ІСТИНУ 
Саме через Святого Духа ми одержуємо свідчення про 
Євангелію. У такий же спосіб Святий Дух допоможе нам 
відчути, коли наші провідники говорять силою Святого Духа. 
Старійшина Генрі Д. Мойл вчив: «Ми можемо сказати, коли 
саме Святий Дух володіє промовниками тільки тоді, коли він 
володіє нами. Тому необхідно, щоб члени Церкви були так 
само ретельні у своїй вірі, як і їхні провідники» ("Revelation: 
Yesterday and Today", Improvement Era, June 1962, p. 407). 
Благословення Святого Духа реальні і доступні нам, як членам 
Церкви, якщо ми будемо шукати їх в праведності. 
Запросіть призначеного члена класу пригадати досвід спілкування з Святим 
Духом. 

Закінчення 
Дар Святого Духа - це велике благословення дароване тим, 
кого затверджено членом Церкви. Якщо ми живемо так, що 
гідні спілкування з ним, він допоможе нам успішно звершити 
нашу земну місію. Він буде робити це, керуючи, захищаючи, 
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втішаючи і допомагаючи в інші способи в усіх сферах нашого 
життя. 
Завдання 
Шукайте спілкування із Святим Духом кожного дня. Щоб 
визначити, як саме слід змінитися, щоб мати Святого Духа 
постійним супутником, запитайте себе: 
• Чи намагаюся я додержуватися всіх заповідей? 
• Чи регулярно я молюся? 
• Як я виказую любов до Спасителя? 
• Як я виказую любов до інших? 
• Чи зберігаю чистоту думок і вчинків? 
• Чи дякую Господові за його благословення, включаючи Дар 

Святого Духа? 
Додаткові Писання 
Дії 5:32 (Святий Дух приходить до послушних) 
1 Нефій 10:17-19 (сила і знання від Святого Духа приходять 
через віру в Христа) 
2 Нефій 31:13 (Святий Дух приходить услід за вірою, покаянням 
і хрищенням) 
Мойсей 6:61 (сили і благословення Святого Духа) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 16 
«Дар Святого Духа» . 
2. Нагадайте членам класу, щоб вони приносили свої примірники Писань на 
уроки. 
3. Якщо немає дошки й крейди, зробіть плакат з рекомендованими в уроці 
переліками. 4. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Молитва 
і піст 

Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти нам навчитися зміцнювати сім'ї 
і кворуми через молитву і піст. 

Вступ 
Попросіть призначених членів класу зробити короткий огляд принципів посту 
і молитви, як цьому вчить підручник Основи Євангелії. 

Моління й пощення зміцнюють нас і наші сім'ї 
Моління і пощення можуть допомогти нам зміцнити себе і наші 
сім'ї. Наші молитви про провід стають сильнішими, бо по-
щення робить людину щирішою. Більше того, постячись і 
молячись, ми відходимо від світського і усвідомлюємо залеж-
ність від Господа. Таким чином, ми відкриваємо свої серця для 
Божої волі стосовно нас і наших сімей. 

Молитва й піст також підвищують нашу спроможність ефек-
тивно використовувати священство. Ми та інші люди благо-
словленні, коли знаємо, як контролювати сили священства, а 
священство може бути проконтрольоване тільки в разі 
дотриманння праведних принципів (Див. УЗ 121:34-36). 
Покажіть картинку 31-а (= 31-а) «Пощення і моління допоможуть носієві 
священства ефективніше благословляти хворих». 

В наступній історії розповідається нам, як один з носіїв 
священства пізнав силу посту і молитви, коли вони допомогли 
йому застосувати своє священство. 

Коли маленький син Джона і Боні тяжко захворів, лікарі 
діагнозували: спинний менінгіт. Вони сказали батькам, що їхня 
дитина або помре, або ж, якщо виживе, залишиться з 
фізичними і психічними вадами. Тоді Джон, як носій Мелхісе-
декового священства, вирішив дати синові благословення. 
Проте, коли він готувався запечатувати помазання, він відчув, 
що не знає Господню волю щодо сина. І тому він лише 
благословив хлопчика, щоб той мав спокій. 

31 -а (= 31 -а) Пощення і моління допоможуть носієві 
священства ефективніше благословляти хворих 
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Після благословення Джон і Боні почали поститися, щоб 
дізнатися про Господню волю і мати силу сприйняти її. Джон і 
Боні відчули Господню волю, вже коли закінчували пощення. 
Джон знову благословив свого сина. Цього разу Дух про-
шепотів йому, щоб він благословив дитя на повне одужання, 
їхнього сина було зцілено, і через три дні вони забрали його з 
лікарні. 
Як саме пощення допомогло б Джонові й Боні, якби вони одержали іншу 
відповідь на молитви? 

Навчання і зміцнення сімей з допомогою моління й 
пощення 
Як батьки, ми завжди повинні молитися, щоб знати потреби 
своїх дітей і вміти їх задовольняти. Наприклад, якщо наша 
дитина має особливу проблему, її можна згадувати у сімейних 
молитвах. Однак потрібно бути обережними і завжди робити 
це з позитивним забарвленням. Один батько так молився за 
свого сина: «Отче Небесний, ми знаємо, що Джон справді 
докладає зусиль, щоб контролювати свій характер. Ми вдячні, 
що бачимо його зростання і що Ти допомагаєш нашому синові 
і підтримуєш його. Будь ласка, продовжуй благословляти його 
і нас, щоб ми не викликали його гнів, але натомість виказували 
нашу любов і бажання допомогти» (Ensign, May 1973, p. 34). 
Як саме така молитва допоможе молодому чоловікові подолати свою 
проблему? 

Старійшина М. Рассел Беллерд молодший розповів про випа-
док з його п'ятирічним сином, який боявся йти до школи. 
Зрозумівши, чого боїться син, він сказав: «Креге, у тебе є друг, 
який завжди буде з тобою. Давай разом станемо навколішки і 
попросимо Його допомогти тобі» (Ensign, Nov. 1976, pp. 87-88). 
Сімейне пощення й моління дадуть сім'ї велику силу і єдність, 
як свідчить наступна історія: 
Молодий чоловік на ім'я Ален одержав покликання служити 
Господові в іноземній місії. Він мав палке бажання служити, 
але, почавши вивчати мову, мав великий клопіт, бо був 
нездатний її вивчити. 

Коли батько Алена дізнався про це, він скликав усю сім'ю. Він 
попросив усіх поститися і молитися, щоб Ален зміг подолати 
труднощі І успішно відслужити місію. 
Як саме цей досвід може зміцнити наших дітей? Як саме спільне пощення і 
моління об'єднує сім'ї? Прочитайте 3 Нефій 18:21. 
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Виконання Господньої роботи з допомогою пощення 
і моління 
Один чоловік прийшов до Іоуса, став перед ним навколішки і 
сказав: 
«Господи, змилуйся над сином моїм: бо він божевільний і тяжко 
з ним: часто він падає у вогонь і часто - у воду. І я привів його 
до учнів твоїх, і вони не могли зцілити його». 
Господь негайно вигнав з хлопця диявола. Учні підійшли до 
Ісуса і запитали: «Чому ми не змогли його вигнати?» Ісус 
сказав їм, що це сталося через їхню зневіру, і додав: «Однак, 
цей рід не виходить інакше, як тільки через молитву й піст» 
(Див. Від Матвія 17:14-21). 
У наступній історії старійшина Метью Каулі розповідає про 
єпископа, який розумів необхідність пощення і моління: 
«Молодому багатому єпископові з Гонолулу одного дня зателе-
фонували з лікарні Квінз, з проханням прийти і благословити 
хлопчика, хворого на поліомієліт. Телефонувала місцева урод-
женка. Він був її єпископом, і вона сказала: «Єпископе, мого 
хлопця звалив поліомієліт, і я хочу, щоб ви прийшли і благо-
словили його». Весь день вона чекала на нього, але не 
дочекалася. Не прийшов він і ввечері, і наступного ранку, а 
з'явився тільки пополудні. Жінка дала волю своїм почуттям. 
Вона обізвала його всіми іменами, до яких тільки змогла 
додуматися. «Мій єпископе, я подзвонила тобі і сказала, що 
мій хлопчик лежить тут, розбитий поліомієлітом. А ти сам собі 
начальник, у тебе є машини, чудова яхта, ти маєш все, що 
забажаєш; і твій час - то твій час; і ти сюди й носа не казав. Ти 
прийшов тільки тепер, аж через цілу добу». Коли вона замовк-
ла, бо вже не могла відшукати нових образ, він посміхнувся і 
сказав: «Поклавши вчора телефонну трубку, я відкрив 24-
годинний піст і почав молитися. Тепер я готовий, щоб благо-
словити вашого хлопчика». О п'ятій годині того ж вечора 
хлопця було виписано з лікарні повністю здоровим. «Цей рід не 
виходить інакше, як тільки через молитву й піст». 

Я маю великий сумнів, чи вийшов би він днем раніше. Я думаю, 
що та молитва і той піст були необхідними. Я вважаю, що ми, 
маючи священство, подекуди недостатньо виявляємо його. Ви 
повинні підтримувати його належний рівень, ви повинні трену-
вати своє священство, тоді завжди будете готові, коли треба 
буде піти і дати благословення» (Matthew Cowley Speaks, 
p. 150). 
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Не завжди необхідно перед благословенням хворих чекати так 
довго, але ми повинні завжди прагнути до натхнення Господ-
нього перед тим, як виконати будь-який обряд священства. 
Чому важливо бути духовно підготовленими, виконуючи обряди священства? 

Так само як носії священства, підготовки до виконання обрядів 
потребують ті, хто прохає про благословення, а також їхні сім'ї. 
Наступна історія розповідає, як батьки постилися і молилися, 
щоб підготуватися разом з своєю дитиною до благословення. 
«Понад рік тому до мого офісу прийшли батьки з дитиною на 
руках. Чоловік сказав: «Ми з дружиною постилися два дні, і ми 
принесли нашого хлопчика для благословення. Ви єдиний, до 
кого ми можемо звернутися». 

Я запитав: «Що сталося з ним?» 

Вони сказали, що він народився сліпоглухонімим, у нього 
некоординовані м'язи, і в свої п'ять років він навіть повзати не 
може. Я сказав собі: «Це воно». «Цей рід не виходить інакше, як 
тільки через молитву й піст». Я мав повну віру в піст і молитви 
цих батьків. Я благословив дитину і через кілька тижнів одер-
жав листа: «Брате Каулі, побачили б ви нашого хлопчика тепер! 
Він повзає. Коли ми катаємо м'яча по кімнаті, він наздоганяє 
його на руках і колінах. Він бачить. Коли ми плещемо руками у 
нього над головою, він підстрибує. Він чує». Медична наука 
прирекла його нести тягар. Бог зняв цей тягар» (Matthew 
Cowley, "Miracles", Speeches of the Year, BYU, 1953, p. 8) 

Багато місіонерів відкрили благословення пощення, яке 
супроводжується молитвою. Президент Езра Тефт Бенсон 
розповідає про свій досвід, коли він, будучи місіонером, пос-
тився і молився зі своїм напарником. 
«З особистого досвіду я знаю ефективність і силу молитви. Тоді 
я був молодим місіонером у Північній Англії у 1922 році. Церква 
почала відчувати зростаючу опозицію. Опозиція настільки 
посилилася, що президент місії попросив нас припинити всі 
вуличні контакти, і у деяких випадках - проповідування «від 
дому до дому». 

Нас було запрошено приїхати до міста Саутшілдс для промови 
на причасних зборах. У запрошенні було написано: «Ми впев-
нені, що зможемо зібрати повну каплицю людей. Тут багато хто 
не вірить тим фальшивкам, що їх друкують про вас. Якщо ви 
приїдете, ми впевнені, у нас будуть чудові збори». Ми пого-
дилися. 
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Ми щиро постилися і молилися, а тоді вирушили на збори. Мій 
напарник планував вести розмову про перші принципи. Я 
багато часу присвятив підготовці теми про відступництво. На 
зборах панував чудовий дух. Мій напарник говорив першим і 
зробив надихаюче повідомлення. Я говорив і відповідав на 
запитання з легкістю, якої ніколи в житті ще не відчував. Сівши 
на місце, я зрозумів, що нічого не сказав про відступництво. Я 
говорив про пророка Джозефа Сміта і свідчив про його 
божественну місію та про істинність Книги Мормона. Коли 
збори закінчилися, кілька чоловік, серед яких були й не члени 
Церкви, підійшли і сказали: «Цього вечора ми одержали 
свідчення, що Євангелія істинна, коли ви, старійшини, вчили 
нас. Тепер ми готові до хрищення». 
Це була відповідь на наші піст і молитву, бо ми молилися про 
те, щоб знайти такі слова, які дійдуть до сердець наших друзів 
й тих, хто не належав до Церкви» ("Prayer", Ensign, May 1977, 
pp. 33-34). 
Закінчення 
Піст і молитва можуть допомогти нам виконувати Господню 
роботу в багатьох інших випадках. Наприклад, можна пости-
тися і молитися за сім'ї, до яких нас призначено домашніми 
вчителями. Можна також поститися і молитися всім кворумом 
за одного з членів кворуму або за його сім'ю. 
Через молитву і піст ми можемо мати фізичні благословення і 
зростати у вірі й духовній силі. Така сила необхідна, щоб до-
сягти успіху в роботі і зміцнювати себе та іншіх. 

Завдання 
1. Визначте, заради чого у вашому особистому житті і в житті 
вашої сім'ї потрібно поститися і молитися . 
2. Обдумайте деякі потреби ваших товаришів по кворуму. 
3. Зобов'яжіться молитися і поститися заради однієї з цих 
цілей. 

Додаткові Писання 

МОЛИТВА 
Від Матвія 6:5-15 (Спаситель пояснив, як саме нам треба 
молитися) 
Від Луки 18:1-14 (ми повинні бути наполегливими в молитві) 
2 Нефій 32:8-9 (ми повинні молитися перед тим, як виконувати 
Господню роботу) 
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Алма 34:17-28 (ми повинні молитися про все, що робимо) 
Мороній 10:3-5 (ми можемо знати істину про все через 
молитву) 
УЗ 19:28 (ми повинні перетворювати наші оселі на доми 
молитви і посту) 

УЗ 88:119 (ми повинні молитися на зборах і особисто) 
ПІСТ 

Вихід 34:27-28 (Мойсей постився перед тим, як одержав 
одкровення від Бога) 
Від Луки 2:36-37 (Анна служила Богові постами і молитвами) 
Дії 13:2-3 (піст може принести натхнення від Святого Духа) 

Мосія 27:23 (піст і молитва допомогли Алмі одужати) 
Алма 6:6 (Нефійці постилися і молилися за тих, хто не знав 
Бога) 
Алма 17:9 (місіонери постилися і молилися, щоб мати Духа) 
Алма 45:1 (молитва і піст - один із способів подяки Богові) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання), розділ 8 
«Спілкування з нашим Небесним Батьком». 
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Благоговіння 

Мета цього уроку - допомогти нам навчити благоговінню свої 
сім'ї і посилити власне благоговіння. 

Вступ 
Покажіть картинку 32-а (= 32-а) «Благоговінням на зборах у Церкві 
виказується любов і повага до Бога». 
Напишіть на дошці слова з книги Левіт 19:30: «Субот моїх будете 
додержуватися, а святиню мою будете шанувати. Я Господь!» 

Президент Спенсер В. Кімбол записав таку історію. її було 
опубліковано 1976 року окремою брошурою під назвою We 
Should Be a Reverent People (Ми повинні бути благоговійними 
людьми). 
Ми щедро благословенні люди. Господь дав нам Євангелію 
Ісуса Христа, силу священства, обіцяння хрищення, завіти 
храму, істини Писання, сім'ї, нашу земну власність. Ми маємо 
бути найщасливішими людьми на землі. Ми також маємо бути 
найблагоговійнішими людьми. Однак саме у зв'язку з цим 
багато хто з нас часом має проблеми, пов'язані з цим, бо не 
виявляє належного благоговіння. Потрібно запитати себе, чи 
вшановуємо ми Творця своїми вчинками вдома і в Церкві. 

Що таке благоговіння? 
Благоговіння - це почуття глибокої поваги, любові і відданості 
Богові. Багато хто з Церковних провідників говорив, що благо-
говіння є однією з найвищих якостей душі, бо воно включає 
істинну віру в Бога, високу культуру і любов до найпре-
краснішого в житті. 
Так само, як усі інші принципи Євангелії, благоговіння веде до 
зростаючої радості. Благоговіння - це не пісний вираз обличчя 
для недільного дня, а плід щоденного життя за Євангелією. 
Істинне благоговіння сприяє щастю, любові, викликає повагу і 
вдячність. Це добропорядність, яка повинна стати частиною 
нашого способу життя. 
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Благоговіння перед Богом 
Через сучасні одкровення Господь допомагає нам зрозуміти 
значення і важливість благоговіння. Наприклад, в Ученні і Заві-
тах, розділ 76, Джозеф Сміт і Сідні Рігдон описують благо-
говіння як важливу ознаку тих, хто досяг целестіального 
царства: 
«І таким чином ми бачили славу целестіальну, котра 
перевищувала все - де Бог, сам Отець, править з свого трону 
віковічно; 
Перед троном якого все вклоняється у покірному благоговінні 
і віддає йому славу віковічно. 
Ті, хто живе у його присутності, є церквою Первонародженого; 
і вони бачать так, як їх бачать, і знають так, як їх знають, 
сприйнявши від своєї повноти і від його ласки. 
1 він зробив їх рівними у силі, і могутності, і владі» (УЗ 
76:92-95). 
Ще одне сучасне одкровення наказує благоговіти перед 
самим ім'ям Божим; нам сказано не поганити імен Отця і Сина, 
і навіть уникати надмірно частого їхнього вживання (див. УЗ 
107:2-4). В одній з десяти заповідей сказано: «Не вживай імені 
Господа Бога твого даремно; бо Господь не залишить того 
безвинним, хто вживає ім'я його даремно» (Вихід 20:7). 
Повага до Бога і до його імені є однією з найважливіших ознак 
благоговіння. Це стосується також і його святого дому. У 
важливому одкровенні Джозефові Смітові, яке відоме як 
молитва посвяти для Кертландського Храму, Господь наказав, 
щоб цей священний храм, як і всі інші зведені святими храми, 
став місцем благоговіння перед Ним (див. УЗ 109:16-21). 
Значною мірою сказане про священні храми істинне також для 
кожного « дому Господнього» - чи то місця богослужіння 
святих, чи домівок сучасних святих. 

Благоговіння і дім 

Де ж починається благоговіння і як можна розвивати його? Як 
і щодо інших виявів з іншими проявами божественної добро-
порядності, ключем до благоговіння є дім. Саме під час 
особистого і сімейного моління наші малюки вчаться схиляти 

32-а (= 32-а) Благоговінням на зборах у Церкві 
виказується любов і повага до Бога 
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голову, складати руки і закривати очі, розмовляючи з Батьком 
Небесним. Дитина, яка навчилася молитися вдома, невдовзі 
розуміє, що слід поводитися спокійно і тихо під час моління на 
церковних зборах. 
Так само щодо домашнього сімейного вечора, наші діти 
повинні розуміти, що є певний час не тільки у церкві, але й 
вдома, коли кожний повинен поводитися найкращим чином. 
Можна допомогти нашим дітям навчитися благоговінню через 
музику. Музика - це особлива насолода для дітей. Якщо 
співати гімни вдома, діти запам'ятають їх і співатимуть під час 
церковних зборів. Маленьким дітям дуже корисно вивчати 
прості гімни вдома з допомогою дорослих. Це буде для них 
хорошою підготовкою до співу у церкві. 

Благоговіння у Церкві 
Як батьки, ми обов'язково повинні брати дітей на недільні 
збори. Потрібно допомагати дружинам збирати дітей до цер-
кви, це має стати приємною сімейною подією. Якщо в останню 
хвилину, нашвидкоруч скликати дітей, одягати їх і підганяти, 
благоговійна атмосфера швидко зникне. Через брак часу на 
підготовку ми будемо часто запізнюватися на збори, це 
перекреслить наші власні слова і викличе негативні почуття, 
що буде розстроювати і втомлювати дітей під час служби. 
Почуття благоговіння значно посилиться, якщо підготуватися 
заздалегідь і прийти до церкви завчасно, щоб залишалося 
досить часу до початку зборів, разом сісти, слухаючи вступну 
музику і думаючи про Спасителя і його Євангелію. 

Тим, хто має маленьких дітей, інколи нелегко утримувати їх у 
спокої під час зборів. Однак належна підготовка вдома дозво-
лить вирішити проблему. Якщо ми збентежені і не знаємо, як 
поводитися з дітьми у церкві, слід звернутися за порадою до 
членів, які успішно вирішили цю проблему. 

Часто до або після зборів ми маємо тенденцію збиратися у 
невеликі гурти, щоб обмінятися привітаннями. Це відвер-
татиме увагу, хоч робиться це з дружніми почуттями до тих, з 
ким бачимося переважно тільки у неділю. Батькам слід 
показувати приклад своїм сім'ям, спілкуючись між собою поза 
церквою і перед зборами або після них. Після зборів необхідно 
донести дух служби до осель, обговорюючи вдома з сім'єю 
якусь думку, музичний номер або інші позитивні враження. 
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Посилення благоговіння 
Як саме можна допомогти нашим дітям знайти задоволення в церковних 
зборах і бути більш благоговійними? Після того, як члени класу дадуть 
відповіді, попросіть когось з членів класу прочитати такі поради: 

Батьки допоможуть своїм дітям знайти задоволення в церков-
них зборах, якщо вони: 
• Служать прикладом. 
• Готуються до зборів неквапливо, як до приємної події. 
• Приходять за п'ять-десять хвилин до початку зборів. 
• Під час служби сидять разом з сім'єю. 
• Обговорюють після зборів промови, повідомлення, музичні 

номери та інше 
Як саме можна навчати благоговінню маленьких дітей? Після того, як члени 
класу дадуть відповіді, попросіть когось прочитати такі поради: 

Батьки, які мають маленьких дітей, повинні: 
• Допомогти дітям зрозуміти, що саме відбувається. Маленькі 

діти під час зборів можуть розфарбовувати спеціальні 
дитячі книжки або малювати у зошитах, але важливо дати їм 
максимально можливі пояснення про ці збори. Своєчасний 
коментар приходських подій, зроблений пошепки, допо-
може дитині зрозуміти їхній хід. Наприклад, батько може 
сказати пошепки: «Це промовляє тато Горді. Він розповідає 
про піонерів». 

• Приділяти особливу увагу співові. Спів може стати для дітей 
однією з найулюбленіших частин зборів. Підтримуйте їхній 
інтерес до гімнів, співаючи прості гімни вдома і розучуючи їх 
з дитиною. Музичний керівник приходу може надати 
розклад гімнів на найближчі збори. 

• Закріплювати манери, яким навчено вдома, на зборах 
Дитячого Товариства і в Недільній Школі. Нагадуйте дітям, 
щоб вони складали руки і схиляли голову під час молитви і 
тихо сиділи під час причастя. Діти повинні розуміти, що їм 
не дозволяється гратися у проходах або заходити до церкви 
і виходити з неї під час зборів. 

• Бути прикладом. Показуйте хороший приклад, виявляючи 
інтерес до зборів, говорячи тільки в разі необхідності і 
пошепки; вчіть дітей поводитися так само. 

• Перевіряти, чи готові діти до зборів. Пити і ходити в туалет 
діти мають до початку зборів. 

(From the pamphlet We Should Be a Reverent People by President 
Spencer W. Kimball). 
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Що саме слід робити для посилення благоговіння у нашому класі? 

Закінчення 
Благоговіння посилиться тільки тоді, коли місцеві провідники і 
сім'ї спільно спрямують на це свої зусилля. Поради і заклики 
провідників Церкви допоможуть нам навчитися благоговіти, 
але практичну роботу потрібно проводити у місцевих церков-
них общинах і в сім'ях. 
Істинне благоговіння необхідне для того, щоб бути поруч з 
нашим Батьком Небесним. Але коли сили зла покривають 
землю, благоговіння руйнується. Ми навіть не уявляємо, скіль-
ки б добра зробили, якби ми, члени істиної Церкви Христової, 
служили зразком благоговійної поведінки. Через власний 
приклад можна змінити життя багатьох людей, насамперед 
членів своєї сім'ї. 

Завдання 
1. Поговоріть з вашою сім'єю, що саме можна зробити для 
посилення благоговіння у церкві. 
2. Наступної неділі застосуйте на практиці одну з таких порад. 
3. Якщо маєте маленьких дітей, сплануйте, як вчити їх 
благоговінню вдома і в церкві. 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Нагадайте членам класу приносити на уроки власні примірники Писань. 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
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Любов 
і служіння 

Урок 10 

Мета цього уроку - показати важливість любові і служіння у 
покликанні священства. 

Вступ 
Покажіть картинку 33-а (= 33-а) «Христос - великий приклад любові». 

Ісус Христос любить кожного з нас. Його здатність любити є 
довершеною. Його любов настільки повна, що Писання кажуть 
про ньогояк про саму любов (1 Іоанна 4:7-12). Христова любов 
найбільше відкривається у його служінні людству. 
Як носії священства, ми маємо обов'язок уподібнитися Хри-
стові. Але для досягнення цього потрібно навчитися любити, 
як любить Він, і служити, як служить Він. Єпископ Г. Берк Петер-
сон вчив нас, що «у світі і суспільстві, де Сатана сьогодні 
надихає найпорочніші за всі часи наступи на дітей людських, у 
нас немає могутнішої зброї, ніж любов - чиста, самовіддана, 
подібна до Христової» ("The Daily Portion of Love", Ensign, May 
1977, p. 69). 

Нам заповідано любити 
Одного разу, коли Христос навчав, один з книжників запитав у 
нього: «Яка заповідь найперша серед усіх?» Ісус відповів: 
«Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і з усім розумінням своїм, і з усією силою своєю: це є 
перша заповідь. 
І є друга подібна до першої - люби ближнього свого, як самого 
себе. Немає іншої заповіді, щоб більшою була, ніж ці дві» (Від 
Марка 12:28-31). 
Чому ці дві заповіді є найзначнішими серед усіх інших? (Люблячи Бога і 
ближніх, ми будемо робити все можливе, щоб зробити їх щасливими, отже, 
будемо дотримуватися всіх інших заповідей). 

Більшу частину свого життя Спаситель провів, навчаючи 
любові. Часто його Євангелію називають «Євангелією любові». 
Він навчав, що тільки люблячи один одного, можна бути його 
учнями (див. Від Івана 13:35). Він пояснював, що потрібно 
любити навіть ворогів (див. Від Матвія 5:43-44). Всього за 
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кілька годин перед розп'яттям Ісуо сказав: «Нову заповідь я 
даю вам - щоб ви любили один одного; як я полюбив вас, так 
і ви любіть один одного» (Від Івана 13:34). 
Президент Н. Елдон Теннер, наголошуючи на важливості 
заповіді про любов, сказав: «Єдине гасло, яке нам потрібно, 
щоб бути щасливими.., це: Любіть Кожний Кожного - три 
простих слова» ("The Great Commandment", Improvement Era, 
June 1967, p. 29). 
Милосердя: чиста Христова любов 
Попросіть членів класу прочитати Мороній 7:45-47. Що таке милосердя? 

Старійшина Марк Е. Петерсен пояснював, що милосердя - це 
«чиста Христова любов, котра допомагає нам любити і Бога, і 
ближніх» ("Do Unto Others", Ensign, May 1977, p. 75). Історія, що 
її розповів старійшина Меріон Д. Хенкс, свідчить, як один 
батько навчав свою дочку розвивати і виказувати милосердя. 
«Я пам'ятаю прекрасну жінку, яка від народження мала значні 
фізичні вади Вона розповідала про випадок, який трапився 
з нею в дитинстві. Приятелі обізвали її такими словами, які . . . 
завдали їй болю і викликали сльози. Коли вона прийшла 
додому, батько обійняв її своїми великими сильними руками і, 
плачучи разом з нею, пояснив, що . . . цей досвід може зробити 
її життя змістовним і щасливим. «Люба», - сказав він, - «у тебе 
справді горб на спині, і ти маєш інші серйозні вади. Але це не 
твоя вина. Це не вина твоїх батьків і не вина Небесного Батька. 
. . . Те, що сказали хлопчики й дівчата, це правда, але це не 
справедливо і не хороше. Якщо ти все життя намагатимешся 
справедливіше і добріше ставитися до людей, ніж часом вони 
до тебе, то будеш щасливою, і твоє життя стане змістовним і 
корисним» ("More Joy and Rejoicing", Ensign, Nov. 1976, p. 32). 
Що саме з цієї історії кожний з нас може використати як пораду, щоб стати 
милосердним? Попросіть члена класу прочитати 1 До Коринтян 13:1. 

Старійшина Теодор М. Бертон пояснював, що «милосердя - це 
. . . любов настільки велика, що викликає бажання віддати 
людям частину себе. . . . Легко сказати: «Я люблю тебе». Але 
недостатньо лише заявити про любов; дії повинні стати її 
доказами. Любов, яка лише демонструється, це тільки кімвал 
дзвінкий або гуркітливий барабан, від якого закладає у вухах і 
який не виказує правди душі» ("If I Have Not Love - " , The 
Instructor, June 1970, p. 201). 
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Якщо ми милосердні, це допоможе нам прожити щасливе і 
корисне життя. Не розвиваючи милосердя, ми будемо неначе 
«той жужіль, який робітники викидають (бо він не має цінності) 
людям на попрання» (Алма 34:29). 

Служіння, подібне до Христового 
Покажіть картинку 33-а (= 33-а) «Христос - великий приклад любові». 

Любов до Небесного Батька і до його дітей відкривається 
через служіння ближнім. Президент Гарольд Б. Лі розповів, що 
однієї ночі він мав «те, що було видінням», в якому йому було 
сказано: «Якщо хочеш любити Бога, то навчися любити людей 
і служити їм. Цим шляхом ти покажеш свою любов до Бога» 
(Stand Ye in Holy Places, p. 189). 

Служіння, «подібне до Христового» - це служіння кожному, хто 
його потребує; воно виконується щиро і часто без нагороди. 
Про нього можуть не просити, воно може бути неприємним і 
вимагати великих зусиль. Воно може знадобитися тоді, коли 
нам буде важко його виконати. Але, наскільки б важким воно 
не було, це є служінням, яке треба виконувати лише тому, що 
ми любимо дітей Небесного Батька. 
Чому ми повинні служити? Кому саме ми служимо? 

Ми повинні служити всім людям, коли це можливо і коли вони 
мають у цьому потребу. Але старійшина Томас С. Монсон 
нагадує нам, що дехто потребує нашої допомоги нагальніше 
за інших: «Хворі, стомлені, голодні, змерзлі, поранені, самотні, 
бездомні - всі вони кричать, прохаючи допомоги» ("Your 
Jericho Road", Ensign, May 1977, p. 73). З наступної історії 
видно, як саме один молодий чоловік дізнався про важливість 
служіння. 

Попросіть заздалегідь призначеного члена класу розповісти 
таку історію. 
Єпископ запросив Стіва завітати після причасних зборів до 
офісу. «Ось воно!», - подумав Стів. «Я буду новим президентом 
кворуму вчителів. О! Весь приход тепер буде тиснути мені 
руку. Мама буде так гордитися!» 
«Стіве, ми маємо доручення для тебе», - сказав єпископ. «Це 
особливе доручення за програмою «добрий сусід». Ми турбує-
мося про Гейсті Макферленда. Йому потрібен друг. Він не член 
Церкви, але Божа любов сягає всіх людей, і ми маємо привілей 
виявити цю любов». 

2 4 8 



Урок 16 

Стів був приголомшений. Його пам'ять миттю перенесла його 
на два тижні назад, коли він з приятелями глузував зі старої 
людини, співаючи частівки і вигукуючи жарти, які вони 
понавидумували про нього. Збентежений, з почуттям власної 
провини, він почув, як єпископ сказав: «Я просив би тебе 
відвідувати його двічі або тричі на тиждень. Якщо це доручення 
надто тяжке для тебе, не бійся сказати про це». 
Стів зітхнув і сказав єпископові про свою згоду. Єпископ дав 
йому докладніші іструкції щодо цього доручення. «Ти можеш 
нарубати дров для печі і принести йому їжу, ковдру - все, що 
треба, щоб допомогти йому почуватися потрібним комусь. 
Стань його другом. Твій батько знає про це доручення, він 
сказав, що допомагатиме тобі. Твій Небесний Батько також 
допомагатиме тобі». 

Голова п'ятнадцятирічного Стіва була зайнята більш жа-
даними речами - футболом, мисливством, рибальством, 
розвагами з приятелями. Але він пам'ятав, що дав згоду. 
Гейсті жив відлюдником у маленькій дерев'яній хатині на 
околиці міста. Один раз на рік, завдяки шеріфові, йому 
дозволялося безкоштовно помитися у місцевому готелі. Він 
носив чорну пов'язку на оці, а збоку на голові у нього був 
наріст. Більшість хлопців і навіть деякі дорослі мали звичку 
казати нелюб'язні речі про нього. 
Стів прийшов до хатини Гейсті у великому страхові. Він посту-
кав у двері, але відповіді не почув. Зрештою, не докликавшись 
старого, він вирішив увійти. У хатині було темно і холодно. Він 
побачив Гейсті в ліжкові на брудній, цвілій ковдрі. 
«Гейсті, чи можу я щось зробити для вас?», - пробурмотів Стів. 
Він назвав старому своє ім'я і сказав, що його послав єпископ 
Церкви сучасних святих. Старий не одізвався, він тільки 
мовчки дивився в підлогу. Стів вийшов з хатини нарубати 
дров. З кожним ударом сокири він запитував себе, навіщо він 
тут. «Не бурчи», - сказав внутрішній голос, - «старий змерз і 
потребує допомоги». Стів розпалив піч і спробував поговорити 
з Гейсті, але той не відповідав. Він вирішив, що Гейсті не чує 
його, однак сказав йому, що повернеться наступного дня з 
чистою теплою ковдрою. Як і обіцяв, наступного дня він приніс 
нову ковдру. Кожного дня протягом чотирьох тижнів він 
відвідував Гейсті. Зрештою старий почав розмовляти з ним. 
Одного разу він сказав: «Хлопчику, чому ти приходиш? Я 
певен, що хлопчина твого віку може знайти кращу розвагу для 
себе, ніж візити до старого хворого шибеника». І посміхнувся. 
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На День Дякування Стів запросив його на обід. Він не 
прийшов, але сім'я Стіва виділили для нього частину їжі. На 
очах Гейсті блищали сльози, коли він спробував висловити 
подяку. 
З часом Стів узнав про минуле Гейсті, коли той був пастухом. 
Він дізнався, що його дружина і діти померли від жахливої 
лихоманки, і що хвороба відібрала у Гейсті око, Дивно, але 
старий шибеник більше не здавався потворним, і Стів 
поспішав до нього після школи, щоб допомогти йому і 
послухати його розповіді. 
На Різдво сім'я Стіва знову запросила Гейсті на обід. Цього 
разу він прийшов - чистий, в костюмі. Він мав добрий вигляд. 
Після обіду старий подякував Стівові і його сім'ї. Він сказав, що 
його життя було розбите, але любов, яку вони виявили до 
нього, зробила його іншою людиною. 
Стів дивився на Гейсті, бачив, який він щасливий, і відчував, як 
у серці починає зростати відчуття тепла (See "Hasty", New Era, 
Nov. 1974, pp, 48-49). 
Чи було служіння старому Гейсті подібним до Христового? Яке саме 
благословення мав молодий чоловік, виконуючи своє служіння? Хто одержав 
найбільше благословення? 

Приймаючи хрищення, ми обіцяли Господові «носити тягарі 
один одного . . . плакати з тими, хто плаче . . . і втішати тих, хто 
втіхи потребує» (Мосія 18:8-9). Ми маємо обов'язок шукати 
нужденних. Ми маємо відповідальність допомагати їм з 
любов'ю і добротою, без спонукань і наказів (див. УЗ 
58:26-29). 

Закінчення 
Єпископ Г. Берк Петерсен нагадує нам: «Наш Пан дав заповідь 
усім - не тільки кільком в одній країні або кільком в іншій, не 
лише одній сім'ї тут або там, але скрізь і всім своїм дітям. 
Виразіть вашу любов тепер! Покажіть її сьогодні» ("The Daily 
Portion of Love", Ensign, May 1977, pp. 69). 
Така любов є благом не тільки для тих, кому ми служимо, але 
й для нас самих. Президент Спенсер В. Кімбол відмічав: 
«Тільки на практиці ми навчаємося служінню. Коли ми зайняті 
служінням своїм ближнім, ми не тільки щось робимо, допома-
гаючи їм, але й відкриваємо нові перспективи для розв'язання 
власних проблем .. . , і у нас залишається менше часу на осо-
бисті переживання. . . . Ми стаємо більш значними особисто, 
служачи іншим» ("Small Acts of Service", Ensign, Dec. 1974, p. 2). 
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«Ми маємо сьогодні більшу, ніж будь-коли, відповідальність 
зробити наші доми такими, щоб вони випромінювали на 
сусідів гармонію, любов, суспільні обов'язки, відданість. Нехай 
сусіди побачать і почують це. . . . Хай Бог допомагає нам, як 
носіям священства, як членам Церкви, випромінювати. . . . 
Любов. . . . Милосердя . . . і Служіння!» (David О. McKay, "Radia-
tion of the Individual", Instructor, Oct. 1964, p. 374). 

Завдання 
1. Смиренно і щиро моліться про здатність любити так, як 
любив Христос. 
2. Продемонструйте любов до своєї сім'ї, роблячи добрі 
справи для кожного її члена. 
3. Виявіть любов до нужденної людини, зробивши щось добре 
для неї. 
4. Допоможіть вашому кворумові священства у плануванні 
заходів служіння. 

Додаткові Писання 
Від Матвія 25:31-46 (ми служимо Богові, служачи ближнім) 
1 До Коринтян 13 (любов є найбільшою ознакою набожності) 
Мороній 7:45-48 (милосердя - це чиста Христова любов і дар 
Божий) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Нагадайте членам класу, щоб вони приносили свої примірники Писань на 
урок. 
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Моральна 
чистота 

Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти важливість 
моральної чистоти. 

Вступ 
У сучасному світі існує багато різних моральних норм. Ці 
норми часто змінюються залежно від часу і обставин. Однак 
Божі норми ніколи не змінюються; бо Він є той самий вчора, 
сьогодні і завжди. Однією з норм, дотримання якої Бог завжди 
вимагає від нас, є моральна чистота. 
Писання говорять нам, що «Ніщо нечисте не може перебувати 
з Богом» (1 Нефій 10:21). Апостол Павло пише: «Хіба не знаєш 
ти, що ти храм Божий, і що Дух Божий перебуває в тобі? Якщо 
хто осквернить храм Божий, того Бог знищить; бо храм Божий 
святий, а храм цей - ти» (1 До Коринтян 3:16-17). Наші тіла 
священні. Господь дав нам тіло для Божественної мети, і він 
сподівається, що ми будемо зберігати їх чистими і гідними 
одержання Духа. 

Наші тіла священні 
Для нас, носіїв священства, важливо зберігати моральну 
чистоту, бо найважливіші для нас благословення пов'язані 
саме з нею. Старійшина Бойд К.Пекер каже нам, що «одна з 
багатьох Божих сил, яку Бог цінить дуже високо, це сила 
давати і відбирати життя. Він заборонив нам відбирати життя 
і поділився з нами Своєю силою творити його, дозволивши 
нам приводити дітей у світ. Це Божественна сила, тому він 
заповідав усім своїм дітям використовувати її правильно і 
зберігати тільки для шлюбних стосунків. Він також заповідав, 
що бажання використовувати цю велику силу треба контро-
лювати і використовувати у встановлених ним межах, а не для 
егоїстичного задоволення або просто для розваги. . . . Значна 
частина щастя, що випадає нам у цьому житті, залежить від 
того, як ми використовуємо цю силу творіння. 
Ця творча сила неминуче несе з собою сильні прагнення і 
бажання - сильні, бо людину необхідно переконати взяти на 
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себе відповідальність за дім і сім'ю. Ці прагнення сильні і часто 
спокушають нас зловживати силою творіння. Саме через 
зловживання цією силою руйнуються сім'ї і втрачається 
щастя. Тому не можна використовувати цю силу ні з ким, крім 
дружини. . . . І наші тілатакож священні, як і сама силатворіння. 
Треба заборонити собі або іншим використовувати тіло для 
протиприродних експериментів. Єдиний правильний і правед-
ний шлях використовувати цю силу лежить в межах шлюбу» 
("Why Stay Morally Clean?" The New Era, July 1972, pp. 4 -6 ) . 
Мороній каже нам, що цнотливість є «найдорожчою і дорого-
ціннішою над усе інше» (Мороній 9:9). Ми повинні оберігати 
свою моральну чистоту, щоб створити праведні сім'ї і жити у 
мирі і гармонії. 

Божий закон чистоти 
Бог ніколи не змінював Свої закони і заповіді щодо 
сексуального гріха, хоча людина намагалася змінити їх, щоб 
зробити їх зручнішими для свого задоволення. Закон цнот-
ливості означає, що чоловік не повинен мати Інтимних 
фізичних стосунків ні з ким, крім дружини. Господь заповідав: 
«Не чини перелюбу» (Вихід 20:14). Однак закон цнотливості не 
обмежується лише перелюбством. Він стосується всіх 
недоречних використань цієї Божественної сили. 
Яким чином людина може зловживати цією силою? (Перелічіть відповіді на 
дошці). 

Серед зловживань цією священною силою є такі -
• Перелюб і блуд (включаючи неофіційні шлюбні стосунки). 
• Гомосексуалізм. 
• Аборти. 
• Мастурбація. 
Цнотливість також включає чистоту думок і скромність в одязі. 
Писання кажуть, що наші вчинки є результатом наших думок 
(див. Притчі 23:7); отож щоб зберегти моральну чистоту, треба 
дбати про цнотливість думок. Одне з відображень думок у 
житті - це те, як ми одягаємося. Ті, хто скромно вдягаються, 
показують, що вважають свої тіла священними. 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу переказати таке оповідання 
президента Кімбола. 

«Гріх, як подорож, починається з першого кроку; мудрість і 
досвід вчать, що легше протистояти першій спокусі, ніж усім 
наступним, коли почин вже зроблено. Це демонструє історія 
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жайворонка. Зручно сидячи високо на гілці, він побачив манд-
рівника, який йшов через ліс, несучи маленьку таємничу чорну 
скриньку. Жайворонок злетів вниз і сів мандрівникові на плече. 
«Що у тебе в цій маленькій чорній скриньці?», - спитав він. 
«Хробаки», - відповів мандрівник. 
«Вони продаються?» 
«Так, і то дуже дешево. Лише одна пір'їна за хробака». 
Жайворонок на хвилину замислився: «У мене, мабуть, мільйон 
пір'їн. Напевне, що я й не відчую втрати однієї з них. Ось 
можливість, не докладаючи зусиль, добре пообідати». І він 
сказав чоловікові, що візьме одного. Він старанно пошукав під 
крилом і вибрав маленьку пір'їну. Він трохи зморщився від 
болю, коли висмикнув її, але розмір і смак хробака допомогли 
йому швидко забути біль. Він злетів на верхівку дерева і знову 
почав співати - так само прекрасно, як і раніше. 
Наступного дня він побачив того самого чоловіка і ще раз 
обміняв пір'їну на хробака. Який чудовий, без докладання 
зусиль спосіб пообідати! 
Кожного наступного дня жайворонок продавав пір'їну, і кожна 
наступна втрата здавалася все менш болючою. Спочатку у 
нього було багато пір'я, але з часом він почав помічати, що 
літати стало складніше. Зрештою, після втрати однієї з 
найголовніших пір'їн, він не зміг злетіти на верхівку дерева, не 
кажучи вже про те, щоб літати високо в небі, Він тепер спро-
магався тільки перелетіти відстань у кілька кроків і був 
змушений здобувати корм разом зі сварливими, забіяку-
ватими горобцями. 

Чоловік з хробаками більше не приходив, бо пір'їн, щоб 
заплатити за їжу, більше не залишилося. Жайворонок більше 
не співав, бо йому було дуже соромно за своє падіння. 
Ось так погані звички оволодівають нами - спочатку боляче, 
потім стає легше, доки, зрештою, не виявляється, що ми 
позбавлені всього, що викликає бажання співати і літати. Ось 
так втрачається свобода. Ось так ми заплутуємося в гріхах» 
(The Miracle of Forgiveness, pp. 214-15). 
Контроль над думками, скромний одяг, послух заповідям 
нашого Небесного Батька і додержання їх - ось шляхи, що 
надають впевненості в тому, що ми не набуваємо поганих 
звичок і не втрачаємо цнотливості. 
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Коли син Алми вчинив перелюб, Алма сказав йому: «Хіба ти не 
знаєш, мій сину, що ці речі гидотні в очах Господа; так, вони є 
найгидотнішими над усіма гріхами, за винятком пролиття 
невинної крові або зречення Святого Духа?» (Алма 39:5). 
Нам слід чітко знати і розуміти серйозність аморальності. Ми 
мусимо не тільки самі жити чисто, але й навчати і закликати до 
моральної чистоти інших, насамперед наших дітей. 
Як саме ми можемо закликати дітей одягатися скромно і бути морально 
чистими? 

Сила священства у моральній чистоті 
Ніхто не може порушувати закони цнотливості і сподіватися 
віднайти мир, доки щиро не покається в цьому гріхові. В Книзі 
Мормона сказано, що Святий Дух не перебуватиме у нечистих 
скиніях (див. Геламан 4:24). Втративши силу Святого Духа, ми 
не зможемо використовувати даровані нам повноваження 
священства. Господь сказав: «І нехай все робиться в чистоті 
переді мною» (УЗ 42:41). 
Коли ми морально чисті, Святий Дух може працювати через 
нас, допомагаючи належним чином розвивати силу свя-
щенства. Отже священство є великим захистом від гріха. 
Праведно використовуючи його, ми не тільки ефективно 
служимо іншим, але й одержуємо силу не піддаватися 
спокусам. Старійшина А.Теодор Таттл наводить приклад того, 
як неправедність перешкодила використовувати владу свя-
щенства: 

«З одним нерозумним молодим чоловіком проводили спів-
бесіду перед місією», - пише старійшина Таттл, - «і, хоч йому 
задали декілька дуже прямих запитань, він відповів на них 
неправдиво . . . після цього він пішов і спробував навчати 
Євангелії. То був для нього, без сумніву, останній екзамен, 
екзамен, на якому він провалився. Місіонер пересвідчився, що 
не може виконувати місіонерську роботу без Духа Господ-
нього. . . . Тому він був змушений покаятися . . . і виправдатися 
перед тими, хто проводив з ним співбесіду, щоб Дух Господній 
зміг перебувати з ним ("Men With a Message", address given to 
seminary and institute faculty at BYU, 1958, p. 2). 
Президент Спенсер В. Кімбол дав одну пораду, яка була б 
корисною для місіонера з вищенаведеної історії. Він сказав, 
що «призначення побачень або парування мусять бути 
відкладеними щонайменше до 16 років, і навіть тоді чинити 
вибір треба з великою розсудливістю і серйозністю. Молоді 
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люди повинні кілька років обмежувати спілкування віч-на-віч, 
тому що хлопцеві у дев'ятнадцятирічному віці треба збиратися 
на місіонерське служіння» ("The Marriage Decision", Ensign, Feb. 
1975, p. 4). 
Президент Кімбол пояснює, що «серед сексуальних гріхів, які 
чинять молоді люди, найчастіше зустрічаються такі, як пестощі 
І обійми. Навіть тоді, коли ці недоцільні стосунки не доводять 
до перелюбу . . . і аборту (і перше і друге - дуже потворні гріхи) 
вони самі по собі є згубним злом, і часто молодим важко 
визначити, де закінчується перше і починається друге» (The 
Miracle of Forgiveness, p. 65). 
Як порада президента Кімбола могла б допомогти молодому місіонерові? 

Збереження цнотливості і добропорядності дає Господові на-
году благословити нас духовною силою. Однак ми іноді 
допускаємося помилок. Якщо це сталося, потрібно сказати 
про це президентові філії, єпископові або президентові місії. 
Він дасть нам пораду і допоможе здобути прощення. 
Якщо ми сповідуємо наші гріхи, бажання Господа простити нас 
таке саме палке, як і його прагнення допомогти нам 
залишитися морально чистими. Він знає наші слабкі місця і 
вкаже шлях, як протистояти спокусі (див. 1 До Коринтян 10:13). 
Як додаткову допомогу, він посилає пророків, щоб скеро-
вувати і навчати нас життю за встановленими ним нормами. 

Якщо ми робимо все необхідне, щоб стати морально чистими 
перед Господом, то зможемо «впевнено стати - без страху, не 
відчуваючи сорому і збентеження, - у присутності Божій. Це 
обіцяння дано всім добропорядним чоловікам й жінкам». 
(Gordon В. Hinckley, "From My Generation to Yours, With Love", 
Improvement Era, Dec. 1970, p. 73). 
Як впливає наш приклад моральної чистоти на ставлення наших дітей до цього 
питання? Що можна зробити, щоб служити їм прикладом? 

Як носії священства, ми не можемо виконувати свої духовні 
обов'язки, не будучи морально чистими. Найкращий спосіб 
залишатися такими - ніколи не допускати будь-яку форму мо-
ральної нечистоти у своє життя. Якщо ми служимо прикладом 
послуху моральним законам, наші діти дізнаються про 
важливість моральної чистоти і намагатимуться зберігати її. 

Закінчення 
Господь надав нам заповіді, щоб зробити нас щасливими. 
Дотримуючись Божого закону, ми завжди одержуємо 
благословення; а порушуючи його, завжди страждаємо від 
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наслідків таких вчинків. Чисте, моральне життя може благо-
словити нас багатьма шляхами, зокрема сприяє щастю в 
домах і сім'ях. Воно не дасть нам зазнавати сумнівів і мук 
сумління. Ми будемо гідними служіння Господові. Воно дозво-
ляє нам увійти в храм. Воно дозволяє нам, носіям священства, 
ефективно використовувати священство на користь іншим. 
Найважливіше, що воно допомагає нам заслужити право 
вічного життя у присутності Небесного Батька. 

Завдання 
1. Зробіть усе необхідне, щоб стати морально чистими. 
2. Обговоріть з сім'єю те, як важливо бути морально чистим і 
як досягти моральної чистоти. 

Додаткові Писання 
Від Матвія 5:27-28 (ми не повинні чинити перелюбу у наших 
серцях) 
1 До Тимофія 2:9-10 (важливість скромності) 
2 Нефій 9:36, 39 (нагороди за моральну чистоту; покарання за 
аморальність) 
Книга Якова 2:27-28 (Господь насолоджується цнотливістю) 
УЗ 42:22-24, 80-81 (покарання за аморальність) 
УЗ 88:86 (моральна чистота забезпечує збереження особистої 
свободи) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 25 
«Закон цнотливості» . 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
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Вічна 
сім'я 

Урок 10 

Мета цього уроку - допомогти нам зрозуміти обов'язок 
створювати вічні сім'ї. 

Вступ 
Вчення про вічний шлюб є однією з головних доктрин Церкви 
Ісуса Христа і дуже важливою частиною Господнього плану 
щодо нас. Без нього ми не можемо стати по-справжньому 
щасливими в цьому житті і піднесеними у целестіальному 
царстві у вічності. Президент Джозеф Філдінг Сміт писав: 
«Шлюб, як його розуміють сучасні святі, є вічним завітом. . . . 
Він є основою вічного піднесення, бо без нього не може бути 
вічного прогресу у царстві Божому» (Doctrine of Salvation, 2:58). 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Наш Небесний Батько 
має план зростання людини від стану немовляти до стану 
Бога. . . . Він хоче, щоб життя всіх людей було гідним шлюбу на 
час і на вічність» ("The Lord's Plan for Men and Women", Ensign, 
Oct. 1975, pp. 2,4). Храмовий шлюб є початком вічного сімей-
ного союзу. Коли пара, одружена в храмі, має дітей і 
дотримується заповідей, вона утворює вічну сім'ю, в якій вони 
матимуть радість і щастя назавжди. 

Готуйтеся створити вічну сім'ю. 
Покажіть картинку 35-а (= 35-а) «Вічні сім'ї беруть початок у храмі». 

Для сучасних святих храм є одним з найважливіших місць на 
землі. У храмі виконуються обряди, які надають сім'ям можли-
вість спільного вічного життя у присутності Бога. Як глави 
сімей і як володарі священства, ми маємо обов'язок вести 
наші сім'ї до піднесення. Це означає, що ми маємо обов'язок 
готувати наші сім'ї до відвідування храму. Така підготовка 
починається з нас самих, коли ми шануємо священство і ве-
демо морально чисте життя. 
Коли молоді чоловік і жінка приходять до храму брати шлюб, 
вони одружуються не тільки на це життя, а їх запечатують один 
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до одного навічно. Після цього діти, які народжуються у них, 
автоматично стають частиною цієї вічної сім'ї. Якщо пара вже 
одружена офіційно і після цього йде до храму запечатуватися 
навічно, то спочатку чоловік і дружина запечатуються один до 
одного, а потім до них запечатуються їхні діти. Народжені після 
запечатування діти також стають частиною їхньої вічної сім'ї. 
Підготовка до храмового шлюбу і сімейна підготовка до запе-
чатування подібні між собою. Спочатку визначається мета: 
відвідати храм. Потрібно обговорити з дружиною і дітьми все 
необхідне для підготовки і спільно визначити дату. Потрібно 
записати цю дату, молитися про Господню допомогу, щоб вті-
лити свій намір того дня, і далі робити все можливе для 
підготовки. Крім того, потрібно підготуватися духовно до відві-
дин храму, бо це найсвященніше на землі місце. В храмі 
укладаються завіти великої духовної важливості, тут обіцяють 
Господові дотримуватися всіх його заповідей і слухатися його 
в усьому. Тому, щоб підготуватися до укладення цих завітів, 
необхідно жити праведно і прагнути одержати Духа. 
Що саме можна зробити для кращої духовної підготовки? (Перелічіть відповіді 
на дошці). 

Ось деякі шляхи підготовки: 
• Часто і щиро молитися. 
• Регулярно читати Писання. 
• Бути морально незаплямованими і чистими 
• Бути скромними і каятися 
• Регулярно проводити домашні сімейні вечори і сімейні 

молитви. 

Щиро роблячи все можливе для духовної підготовки, ми 
одержимо допомогу Святого Духа. 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу переказати таку історію. 

Ось розповідь жінки про те, як її сім'я творила своє щастя, 
готуючись до запечатування в храмі: 

«Неначе маленьке дитя, я відчувала гнів, біль у серці і гіркоту, 
коли мої батьки сперечалися. Часто я плакала вночі, бо знала, 
що все йде не так, як треба. 
Я бачила інше, буваючи у друзів, де сім'ї були об'єднані 
Євангелією. . . . Завдяки єпископові і домашнім учителям ситу-
ація почала змінюватися. Євангелія повільно почала ставати 
частиною нашого життя. . . . Суперечки виникали не часто -
значно рідше, ніж раніше. . . . Наша сім'я відчула обов'язок 
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жити так, як нас навчали, особливо коли ми дізналися, що 
треба працювати над собою, щоб відвідати храм. Якщо хтось 
необдумано різко висловлювався, у відповідь він чув спокійні і 
щирі слова любові. . . . Ми відчували радісне піднесення, 
допомагаючи один одному. Матері і батькові не треба було 
прохати три-чотири рази: домашня робота виконувалася 
спокійно, швидко і з бажанням. Любов і прагнення допомагати 
пересилили колишні гіркоту, гордість і постійні сварки. 

Що саме викликало такі зміни? Багато чого. Мабуть, це було 
реальне втілення давно виплеканих мрій. Коли сімейні мо-
литви і сімейні домашні вечори стали частиною нашого життя, 
ми навчилися пізнавати і любити один одного. Наш спосіб 
життя сприяв зростанню наших свідчень - свідчень сімейних 
молитв, читання Писань, сімейних домашніх вечорів, відвідин 
церковних зборів. Нашим реальним свідченням став принцип 
покаяння. І ми також знали, що Бог живе. Через деякий час, 
маючи свідчення і переконаність, що ми гідні, ми були готові 
піти до храму Господнього для запечатування сім'ї на час і на 
всю вічність. . . . 
Перед храмовими воротами я відчула клубок у горлі. Секунда 
вагань - і ми в храмі. . . . Прийшов служитель і провів нас до 
кімнати запечатувань. Мама і тато були вже там, у храмовому 
одязі, з сяючими обличчями. Ми стали навколішки навколо 
олтаря, тримаючись за руки. Служитель тримав на руках ма-
леньку дівчинку, тож вона також була частиною сімейного кола. 

І ось сказано слова, що об'єднали нас як сім'ю на час і всю 
вічність. 
Я знаю, що мої батьки люблять мене, бо вони запечатали мене 
до себе на час і на вічність» (Brenda Bloxham, "My Parents Took 
Us to the Temple", Ensign, Aug.1974, pp. 61 -62) . 
Важливою частиною підготовки до відвідин храму є фінансова 
підготовка. Іноді це означає роки планування, заощаджень і 
спільної праці. Багато сімей пожертвували всім своїм майном, 
щоб відвідати храм. Задумайтесь на хвилину, яку велику 
цінність становлять до нас наші сім'ї. Чи може будь-яка сума 
грошей значити для нас більше, ніж сім'ї? 

Щоб визначити розміри витрат на подорож до храму, потрібно 
дізнатися про вартість проїзду в обидва кінці і підрахувати інші 
витрати, насамперед на харчування і житло. Визначивши 
загальну суму, потрібно обчислити розмір можливих щомі-
сячних заощаджень. Зробивши так, ми зможемо поїхати до 
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храму (див. свідчення брата Вага'і'Тонга в уроці 21). Що б не 
потрібно було для підготовки себе і своєї сім'ї до відвідин 
храму, потрібно одразу починати цю підготовку. Нагорода 
набагато переважатиме будь-яку кількість витраченого часу і 
будь-які грошові витрати. 
Попросіть призначеного члена кворуму, який був у храмі разом з сім'єю, 
розповісти про свою підготовку і свій досвід. 

Пророки часто радять молодим неодруженим людям готу-
ватися до храмового шлюбу. Президент Кімбол сказав: «Хоч 
багато молоді сьогодні живе в країнах, де немає храмів, вони 
є на прийнятній відстані. . . . Ми маєму палку надію, що після 
належного залицяння ви . . . поїдете до одного з найближчих 
храмів, щоб бути запечатаними навічно, щоб ваші діти зали-
шилися вашими, і щоб ви залишилися їхніми батьками, і щоб 
таким чином шлюб був вічним» ("The Marriage Decision", Ensign, 
Feb. 1975, p. 4). 

Творіння вічної сім'ї 
Покажіть картинку 35-6 (= 35-b) «Запечатані у храмі сім'ї дістають обіцяння, що 
будуть разом вічно, якщо зберігатимуть вірність укладеним завітам». 

Шлюб у храмі є початком вічної сім'ї. Але тільки початком. Щоб 
створити сімейні стосунки, які триватимуть вічно, потрібно 
бути вірними даним у храмі обіцянням. Наші стосунки мають 
бути такими, як належить людям, котрі бажають вічно жити 
разом. Потрібно прагнути перетворити наші домівки на 
частину Небес на землі. 
Як батьки, ми можемо багато зробити, будуючи вічні сім'ї. Не 
обов'язково бути багатим або мати вищу освіту, але необхідно 
шанувати надане нам священство. Шануючи священство, ми 
будемо змінюватися і посилюватися через нього, і одержу-
ватимемо внутрішню підтримку Святого Духа, що допоможе 
нам створити вічні сім'ї. Ось дещо з того, що слід робити, 
будуючи вічні сім'ї -

• Регулярно збирати сім'ю для сімейної молитви. 

• Просити когось з членів сім'ї благословляти їжу за столом. 
• Ходити в церкву сім'єю. 
• Платити десятину й інші пожертви. 
• Бути чесними в усіх справах. 

35-6 (= 35-Ь) Запечатані у храмі сім'ї дістають обіцяння, 
що будуть разом вічно, якщо зберігатимуть вірність укладеним завітам 
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• Часто молитися на навколішки, прохаючи у Господа 
допомоги, коли ми з любов'ю навчаємо наших дружин і 
дітей. 

• Використовувати кожну нагоду навчати сім'ю Євангелії, 
особливо на домашніх сімейних вечорах. 

Благословляючи таким чином свої сім'ї, ми насолоджувати-
мемося щастям бути частиною вічної сім'ї. 
Також і неодружені носії священства можуть допомагати своїм 
сім'ям бути щасливими і жити, як вічні сім'ї. Зрозумівши 
Господній план для наших сімей, ми побачимо, що члени нашої 
сім'ї є найголовнішими людьми у нашому житті. Ми повинні 
ставитися до них з любов'ю і ласкою і робити все можливе, 
підтримуючи і укріпляючи їх. 
Якщо в класі є молоді неодружені володарі священства, обговоріть, як саме їм 
готуватися до шлюбу в храмі. Попросіть їх пояснити, чому вічний шлюб такий 
важливий для них. Обговоріть, що саме вони вже тепер можуть зробити для 
щастя своїх сімей. 

Закінчення 
Попросіть заздалегідь призначеного члена класу переказати таку історію. 

Молодий чоловік з Мексіки розповів історію своїх тітки і дядька. 
В ній змальовано радість сімейного життя, що має основою 
храмовий шлюб: 
«Мій дядько Давід і моя тітка Гваделупе . . . завжди сварилися. 
У їхній домівці неначе постійно відбувалося стихійне лихо, а 
їхні діти страждали від щоденних виявів боротьби. Зрештою, 
тітка Гваделупе з дітьми повернулася до своїх батьків. 
Під час цього роздільного життя дядько Давід зустрів місіо-
нерів і через кілька днів був охрищений. Нове розуміння Єван-
гелії дало йому усвідомлення, що сім'я - це вічний союз. Він 
послав місіонерів до дружини і дітей, але вони відмовилися 
вислухати їх. Та зрештою, вони все ж сприйняли Євангелію, 
приєдналися до Церкви, і сім'я знову почала жити разом. 
Однак сварки і бійки продовжувалися, як і раніше. 

Вони обговорювали важливість храмового шлюбу, але еконо-
мічні проблеми і постійні бійки робили цю мету недосяжною. 
Після багатьох жертв вони спромоглися-таки відвідати храм. 
Мої тітка і дядько були запечатані з деякими своїми дітьми і 
повернулися до Мексіки, маючи лише 15 песо . . . і безро-
бітнього главу сім'ї. 

Храмове одруження не усунуло їхніх проблем, але дало силу 
жити далі, не маючи грошей, але маючи щастя. 
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Потроху вони забезпечили себе продуктами, а дядько зміг 
знайти роботу. 
Я бачив великі зміни на їхніх обличчях і в їхньому житті. Вони 
були щасливішими, ніж будь-коли, але, що здивувало мене 
найбільше, я більше жодного разу не чув сварок. Замість цього 
- слова любові . . . 
Нещодавно мій дядько сказав мені: «Джордже, після 24 років 
подружнього життя і стількох страждань ми знайшли наше 
щастя. Ми немовби справжні молодята, які щойно одружилися 
і тепер насолоджуються своїм вічним медовим місяцем» 
(Jorge Carlos Tejada Peraza, "Eternal Honeymoon", Ensign, Aug. 
1974, pp. 62-63). 
Ми матимемо велику радість через вічні сімейні стосунки. 
Випробування і труднощі стають легшими, якщо їх розділено з 
нашими сім'ями. Наше життя збагачується і приносить більше 
насолоди через взаємну любов. І ми відчуваємо великий мир 
і спокій, маючи впевненість, що можемо вічно бути разом. 

Завдання 
1. Якщо ви не були одружені в храмі, сплануйте, як одержати 
сімейне запечатування і почніть підготовку до цього. Якщо 
можливо, дістаньте картинку із зображенням храму і 
прикріпіть її на видному місці. Під картинкою напишіть дату, 
яку ваша сім'я визначила для відвідування храму. 
2. Якщо ви одружені в храмі, визначте, що саме повинні 
робити, щоб вічно жити зі своєю сім'єю. Виберіть один з 
можливих шляхів поліпшення сімейного життя і почніть цього 
тижня реалізувати його. 
Додаткові Писання 
УЗ 131:1-4 (нам потрібно бути запечатаними в храмі, щоб 
увійти у найвищий ступінь целестіального царства) 
УЗ 132:19, 55 (тим, хто запечатані як вічні сім'ї, обіцяно 
благословення) 

Рекомендації вчителеві 
Перед уроком: 
1. Прочитайте у підручникові Основи Євангелії (скорочене видання) розділ 32 
«Жити разом вічною сім'єю». 
2. Призначте членів класу читати Писання й історії, вміщені в цьому уроці. 
3. Попросіть призначеного члена кворуму, який був у храмі разом з своєю 
сім'єю, розповісти про свою підготовку і свій досвід. 

2 6 5 

Урок 16 



Джерела 
Цитат 

Cowley, Matthew. Matthew Cowley Speaks. Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1943. 

Durrant, George D. Love at Home, Starring Father. Salt Lake City: Bookcraft, 1973. 
Gospel Principles. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

1978. 
Grant, Heber J. Gospel Standards. Compiled by G. Homer Durham. Salt Lake City: 

Improvement Era, 1941. 
Jensen, Margie Calhoun. When Faith Wrights the Story. Salt Lake City: Bookcraft, 

1973. 
Kimball, Spencer W. Faith Precedes the Miracle. Salt Lake City: Deseret Book 

Company, 1972. 
Marriage and Divorce. Salt Lake City: Deseret Book Company, 1976. 
The Miracle of Forgiveness. Salt Lake City: Bookcraft, 1969. 

Lee, Harold B. Stand Ye in Holy Places. Salt Lake City: Deseret Book Company 
1974. 

McKay, David O. Gospel Ideals. 2nd printing. Salt Lake City: Improvement Era, 
1954. 
Treasures of Life. Compiled by Clare Middlemiss. Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1962. 

Maeser, Reinhard. Karl G. Maeser. Provo: Brigham Young University, 1928. 
Packer, Boyd K. Teach Ye Diligently. Salt Lake City: Deseret Book Company, 1975 
Pratt, Parley P. Autobiography of Parley Parker Pratt. Edited by Parly P. Pratt, Jr. 

11th printing. Salt Lake City: Deseret Book Company, 1975. 
Key to the Science of Theology. 9th ed. Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1966. 

Rector, Hartman, and Connie Rector. No More Strangers. Vol 3. Salt Lake City: 
Bookcraft, 1976. 

Roberts, В. H. A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, Century One. 6 vols. Salt Lake City: the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints, 1930. 

Smith, Joseph. Teachings of the Prophet Joseph Smith. Selected by Joseph 
Fielding Smith. Salt Lake City: Deseret Book Company, 1938. 

Smith, Joseph F. Gospel Doctrine. 5th ed. Salt Lake City: Deseret Book Company 
1939. 

Smith, Joseph Fielding. Doctrines of Salvation. 3 vols. Compiled by Bruce R, 
McConkie. Salt Lake City: Bookcraft, 1954-56. 

Widtsoe, John A. Evidences and Reconciliations. 3 vols, in 1. Arranged by 
G. Homer Durham. Salt Lake City: Bookcraft, 1946. 

Woodruff, Wilford. The Discources of Wilford Woodruf. Compiled by G. Homer 
Durham. Salt Lake City: Bookcraft, 1946. 

Young, Brigham. Discources of Brigham Young. Selected by John A. Widtsoe. Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 1941. 

2 6 6 



Алфавітний 
покажчик 

А 

Аарон, брат Мойсея, 12 
Аборт, 253 
Адам 

охрищений, 9 
діти . . . користуються 

свободою вибирати, 11 
вигнаний з Саду Едемського, 

9 
організував Церкву, 9, 11 
одержав священство, 9 
навчав Євангелії своїх дітей, 

9, 11 
Апостоли 

висвячені Ісусом, 13 
Кворум Дванадцятьох.., 80 

Б 
Батьки 

повинні радитися з дітьми, 
99 

висловлення Елрея 
Л. Кристіансена, 99 

висловлення Річарда 
Л. Еванса, 99 

Батько 
благословення .., 89 -91 
наради . . . з членами сім'ї, 

93-100 
висловлення Елрея 

Л. Кристіансена, 99 
висловлення Річарда 

Л. Еванса, 99 
відповідальність . . . за 

благополуччя сім'ї, 8 6 - 9 2 
Благоговіння, висловлення 

Спенсера В. Кімбола, 239-244 
Благословення патріарше. Див. 

Патріарше благословення 

Благословення. Основа 
послушність, 70 

висловлення Джозефа 
Філдінга Сміта, 70 
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дав священство Адамові, 9 
є джерелом сили 

священства, З 
священство є силою Божою, 

1 
воля Божа взнається через 

молитву, 5 
воля Божа взнається через 

вивчення Писань, 5 
діє через Святого Духа, З 

Борг і управління грошима, 154 
висловлення Езри Тефта 

Бенсона, 155 
Бюджетна форма, 159 

В 
Вивчення 

дім є осередком . . . 
Євангелії, 107-114 

висловлення Меріона Г. 
Ромні, 107-108 

. . . підручників для 
священства необхідне для 

визначення обов'язків у 
священстві, 5 

. . . Писань необхідне для 
визначення Божої волі, 5 

Висвячувати у Ааронове 
священство є обов'язком 

священика, 53 
Витрати і управління 

фінансами, 154 
Відвідувати членів Церкви є 

обов'язком священика, 5 0 - 5 2 
Відновлення сил, важливість . . . 

для здоров'я, 183 
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висловлення Бригама Янга, 
183 

Відновлення священства, 16-23 
Відпочинок, важливість для 

фізичного здоров'я, 180 
Відступництво, 11 

перше велике . ., 11 
велике.., 13, 16-18 

Віра. Див. Ісус Христос, 
віра в . . . 

Впевненість у собі, 
висловлення Спенсера 

В. Кімбола, 161 
Вправи, важливість для 

здоров'я, 181 
Вчитель, обов'язки цього чину 

Ааронового священства, 
41 -65 

Г 
Генеалогія, обов'язок володарів 

Мелхіседекового священства, 
65 

Генеральні Авторитети 
потреба у .., 78 -85 , 

засвідчує розповідь, що 
стосується Девіда 
О. Маккея, 81 -83 

обов'язки .., 80 -81 
висловлення Гарольда 

Б. Лі, 85 
підтримка .., 84 

Головний єпископат, 80 
Гомосексуалізм, 253 
Гроші 

вміле поводження з .., 
154-160 

висловлення Бригама 
Янга, 158 

висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 154 

Благодійне служіння, обов'язок 
володарів Мелхіседекового 

священства, 65 

д 
Даниїл, 12 
Десятина і управління 

фінансами, 155 
Диякон 

обов'язки .., 32 -40 , 
висловлення Віктора 

Л. Брауна, 32, 34 
як кворум дияконів 

допомагає.., 3 8 - 3 9 
Дієта, важливість для здоров'я, 

179 
Дім 

осередок для вивчення 
Євангелії, 107-113, 

висловлення Меріона 
Д. Ромні, 107-108 

дисгармонія у .., її джерела, 
147-149 

гармонія у.., 93, 99 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 99 
допомога по . . . є обов'язком 

чина вчителя у Аароновому 
священстві, 4 5 - 4 7 

ідеальний .., висловлення 
Джозефа Ф. Сміта, 147 

Носії священства є 
провідниками у.., 93 

обов'язки володаря 
Мелхіседекового 

священства у.., 65 
Діти 

батькам слід свідчити .., 
111-113 

батьки повинні радитися з .., 
93, 96-100, 

висловлення Елрея 
Л. Кристіансена, 99, 

висловлення Річарда 
Л. Еванса, 99 

Добропорядність, навчання 
вдома, 140-146 

висловлення А.Теодора 
Таттла, 143 

висловлення Бойда 
К. Пекера, 140-142 
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висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 140-141 

висловлення Вона 
Д, Фезерстоуна, 141 

Довершеність, шлях до . 
221-223 

висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 221 

Домашнє вчителювання 
обов'язок володарів 

Мелхіседекового 
священства, 65 

обов'язок чину учителя у 
Аароновому священстві, 

4 2 - 4 5 
сила .., висловлення Г. Берка 

Петерсона, 4 4 - 4 5 
Домашні продукція і зберігання, 

161-168 
висловлення Спенсера 

В. Кімбола, 87-89, 161, 163, 
165 

висловлення Вона 
Д. Фезерстоуна, 163 

Допомога іншим і завіт 
хрищення, 221 

Допомога 
тим, хто зустрівся з лихом, є 

задачею кворумів 
священства, 26, 
висловлення Гарольда 

Б. Лі, 26 
висловлення Д. Рубена 

Кларка мол., 27 
історія Вона 

Д. Фезерстоуна, яка це 
засвідчує, 2 8 - 3 0 

Достоїнство, необхідне, щоб 
мати священство, вислов-

лення Н. Елдона Тенера, 6-7 
Дружба 

задача кворумів священства, 
2 6 - 2 7 

висловлення Стівена 
Л. Річардса, 26 

висловлення Бойда 
К. Пекера, 26 

Дружини 
носії священства мають 

любити . . . і радитися з .., 
9 3 - 9 6 
висловлення Д. Рубена 

Кларка мол., 9 3 - 9 4 
неправедна зверхність над 

. . . є зловживанням 
священством, 94 

Дух, духовне навчання, 123. 
Див. також Святий Дух 

Є 
Євангелія 

підготовка до викладення.. , 
120-123 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 123 

кроки у підготовці, перелічені 
Дев ідом Маккеєм, 120-123 

Адам навчав своїх дітей .., 
9, 11 

Єву було вигнано з Саду 
Едемського, 9 

Єдність необхідна для роботи 
кворуму священства, 2 5 - 2 6 

Сзекиїл, 12 
Єнох заснував Сіон, 11 
Єпископ 

Призначення .., 5 8 - 5 9 
обов 'язки .., 5 8 - 6 3 

матеріальні, описані 
Томасом С. Монсоном, 
5 9 - 6 0 

З 
Закон 

провідники Мелхіседекового 
священства мають 

шанувати, п ідтримувати 
закон і бути 

законопослушними, 97 
Заощадження і управління 

фінансами, 154 
Захист Господніх слуг, історія 

Уілфорда Вудрафа, яка це 
засвідчує, 5 6 - 5 7 
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Збори, відвідування церкви, 220 
Здоров'я, фізичне 

користь .., 178-179 
підтримка .., 179-183 
висловлення Бригама Янга, 

183 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 178 

І 
Ізраїль 

потомки Яковові знані як 
діти .., 12 

Яковове ім'я змінено на.., 12 
Мелхіседекове священство 

забрано у дітей .., 12 
Ілля, 12 
Ісус Христос 

мав ключі священства 
висвятив апостолів 
організував Церкву 
відновив повноту Євангелії 

Ісус Христос, віра в Нього, 
2 0 0 - 2 0 8 

робить людину спроможною 
жертвувати, 200-202 

перший принцип Євангелії, 
200 

висловлення Бригама Янга, 
171 

історія, описана Меріоном Д. 
Ромні, яка засвідчує .., 207 

зміцнення .., 202-208 

К 
Кворум священства 

наш внесок у служіння в .., 27 
висловлення Д. Рубена 

Кларка мол., 27 
історія, переказана Боном 

Д. Фезерстоуном, 2 8 - 3 0 
як працює .., 2 5 - 2 7 

висловлення Бойда 
К. Пекера, 26 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 2 5 - 2 6 

висловлення Гарольда 
Б. Лі, 26 

висловлення Стівена 
Л. Річардса, 26 

призначення .., 24 -31 
Кворум, служіння у . . . є 

обов'язком Мелхіседекового 
священства, 67 

Кенан, 11 
Ключі 

президентства священства 
мали всі президенти 

Церкви, 9 
одержав Адам, 9 

духовних благословень і сил 
має Мелхіседекове 

священство, 69 
Країна 

обов'язки перед .., 191 - 1 9 2 
висловлення Гарольда 

Б. Лі, 191 
служіння 186-193 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 186-187 

Любов 
заповідь любити, 245-247 

висловлення Г. Берка 
Петерсона, 250 

висловлення Л. Елдона 
Теннера, 247 

висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 250 

сила священства має 
основою . . . до інших, 5 

.. .і служіння, 245-251 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 251 
висловлення Марка 

Е.Петерсона, 247 
висловлення Теодора 

М.Бертона, 247 
любити дружин і жінок, 5 

Мастурбація, 253 
Медичний нагляд, важливість 

для здоров'я, 181-183 
Мелхіседек, 13 
Мелхіседекове священство. 

Див. Священство, Мелхіседек 
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Милосердя. Див. Любов 
Миротворець, бути .., обов'язок 

чину вчителя в Аароновому 
священстві, 47 

Місіонер 
бути . . . є обов'язком 

священика, 53 
готуватися до ефективного 

місіонерського служіння є 
обов'язком священика, 

56 -57 
висловлення Спенсера 

В. Кімбола, 57 
Місіонерська робота, відповіда-

льність володарів Мелхіседе-
кового священства, 65 

Мойсей 
вивів дітей Ізраїлевих з 

Єгипту, 12 
одержав закони і обряди, 12 

Молитва, 232-239 
і завіт хрищення, 220 
сімейна. Див. Сім'я, молитва 

Молитися 
про Божий провід, щоб 

належно вживати 
священство, 5 

щоб знати Божу волю, 5 
про свідчення, 196 

Моральна чистота, 252-257 
сила священства у .., 

255-256 
висловлення А.Теодора 

Таттл а, 255 
висловлення Бойда 

К. Пекера, 252-253 
висловлення Гордона Б. 

Хінклі, 256 
висловлення Спенсера 

В. Кімбола, 255-256 
історія, яку розповідає 

Спенсер В. Кімбол, 253-254 

Н 
Навернення, відповідальність 

володарів Мелхіседекового 
священства, 65 

Навчальна,творча обстановка в 
домі, 108 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 108 

Навчання 
у Церкві, 117-119 

висловлення Бойда 
К. Пекера, 117-118 

важливість .., 123 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 123 
висловлення Вона 

Д. Фезерстоуна, 123-124 
силою Святого Духу, 133-139 

висловлення А.Теодора 
Таттла, 133 

висловлення Бригама 
Янга, 123 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 133 

підготовка до .., 115-124 
висловлення Бойда К. 

Пекера, 117, 123 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 120 
висловлення Томаса 

С. Монсона, 118-119 
з Писань, 125-132 

приклад такого . . . , даний 
Спенсером В. 
Кімболом, 127-129 

висловлення Д. Рубена 
Кларка, 125 

висловлення Джозефа 
Сміта, 125-127 

висловлення Меріона 
Г. Ромні, 131 

з допомогою Духа, 123 
у світі, 119 

Навчати 
. . . є обов'язком священика, 

4 9 - 5 0 
любити тих, кого ми вчимо, 

123 
висловлення Бойда 

К. Пекера, 123 
готуватися, щоб . . . 

Євангелії, 120-123 
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кроки у підготовці, 
перечислеиі Девідом 

О. Маккеєм, 120-123 
свідчення дає силу .., 136, 

це засвідчує розповідь 
Елвіна P. Дайєра, 136 

Народ, служіння йому, 186-193 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 186-187 
Незалежність, висловлення 

Спенсера В. Кімбола, 161 
Неправедна зверхність 

над дружинами є зловживан-
ням священством, 94 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 2 5 - 2 6 

П 
Патріарх, чин у священстві, 

70 -77 
висловлення Джозефа Сміта, 

71 
Патріархи патріаршого 

розподілу, 11 
Патріарша організація 

священства, 11 
Патріарші благословення, 

71-77 
висловлення Елдреда 

Сміта, 71 
висловлення Джона 

Г. Уідсоу, 73 
висловлення Джозефа 

Сміта, 70 
висловлення Джозефа 

Ф. Сміта, 70 
Первосвященик, обов'язки, 

64-67, 69 
Перелюб, 253 
Перше Президентство, 7 8 - 8 0 
Писання 

висловлення Брюса 
Макконкі, 113 

домашнє вивчення, 109 
необхідне, щоб знати 

Божу волю, 5 

необхідне, щоб одержати 
свідчення, 194 

висловлення Г. Берка 
Петерсона, 111 

висловлення Джозефа 
Сміта, 196 

навчання з .., 125-132 
приклад, наведений 

Спенсером В. 
Кімболом, 127-129 

висловлення Гарольда 
Б. Лі, 131 

висловлення Д. Рубена 
Кларка, 125 

висловлення Меріона 
Г. Ромні, 131 

Піднесення покликань у 
священстві, 5 3 - 5 4 

висловлення стосовно . . . 
священиками 

Віктора Л. Брауна, 55 
Уілфорда Вудрафа, 53 -55 

Піст, 232-238 
.. .і завіт хрищення, 220 
історія, яка засвідчує силу, .. 

описана Езрою Тефтом 
Бенсоном,236-237 

історія, яка засвідчує силу . . . 
описана Метью Каулі, 

235-236 
Пожертвування від посту, 

3 2 - 3 3 
Покаяння, 209-216 

.. .і завіт хрищення, 221 
радість .., 213-215 
потреба у .., 209 

висловлення Джозефа 
Філдінга Сміта, 209-210 

висловлення Гарольда Б. Лі, 
215 

висловлення Джозефа Сміта, 
209 

Покаятися, як це зробити, 210 
висловлення А.Теодора 

Таттл а, 210 
Покірність необхідна, щоб 

одержати силу священства, 5 
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Послушність, благословення, 
основою яких є .., 70 

висловлення Джозефа 
Філдінга Сміта, 70 

Поститися заради свідчення, 
196 

Праведність 
необхідна для зміцнення 

кворуму священства, 25 
необхідна, щоб одержати 

силу священства, 5 
Прагнення необхідне для одер-

жання сили у священстві, З 
Президент філії, посада . . . 

Див. Єпископ, посада .., 
58 -59 

Президент філії, обов'язки . . . 
Див. Єпископ, обов'язки .., 

Президентство священства, 
ключі .., якими володіли всі 

президенти Церкви, 9 
Привітання в Церкві, обов'язок 

чину вчителя в Аароновому 
священстві, 45 

Призначення побачень, поради 
Спенсера В. Кімбола 

стосовно .., 255-256 
Приклад 

важливість.., 141-142 
володарям священства 

треба подавати .., 5 - 6 , 41 
Причастя 

. . . і завіт хрищення, 221 
обов'язки священика 

благословляти.., 50 
. . . і Дар Святого Духа, 227 
приготовлення . . . 

є обов'язком чину вчителя 
в Аароновому 
священстві 

святість .., висловлення 
Віктора Л. Брауна, 34 

Провідники священства 
важливо підтримувати, 62 

висловлення Бойда К. 
Пекера, 62 

необхідно мати бажання слі-
дувати за .., щоб одержати 

силу священства, 5 
Пророки від Мойсея до Ісуса 

Христа, 12 

Р 
Робота 

заповідь і благословення, 
155, 169, 180 

робочі навички, 173-175 
Родовід священства, 2, 9, 13 
Розподіл 

повноти часів, розпочатий 
через Джозефа Сміта, 15 

патріарший, 11 

С 
Сад Едемський, Адам і Єва 

вигнані з нього, 9 
Свідчення Євангелії, 194-199 

визначення.., 194-195 
висловлення Гарольда 

Б. Лі, 194-195 
дає силу навчати, 136 

це засвідчує історія, яку 
розповідає Елвін 

Р. Дайєр, 136-138 
батьки мають свідчити дітям, 

111-113 
одержання, 195-196 

висловлення Джозефа 
Сміта, 196 

висловлення Лорена 
С. Данна, 195 

висловлення Парлі 
Пратта, 195 

зміцнення .., 196-197 
висловлення Елдріда 

Г. Сміта, 197 
висловлення Гарольда 

Б. Лі, 196-197 
Свобода вибору, 11 

нею скористалися діти 
Адамові, 11 

Святий Дух 
Бог діє через .., З 
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допомога .., 228 
висловлення Френкліна 

Д. Річардса, 228 - 229 
висловлення Гебера 

Д. Гранта, 229 
висловлення Генрі 

Д. Мойла, 230 
одержання проводу.., 134 

висловлення Меріона 
Г. Ромні, 134-136 

навчання силою .., 133-139 
висловлення А.Теодора 

Таттл а, 133 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 133 
Святий Дух, Дар Святого Духа, 

225-231 
збереження, 227-228 

висловлення Джозефа 
Сміта, 227 

висловлення Джозефа 
Філдінга Сміта, 228 

висловлення Мелвіна 
Д. Белларда, 227 

висловлення Легренда 
Річардса, 227 

висловлення Лоренцо Сноу, 
225 

Священик, обов'язки .., 4 9 - 5 7 
Священство 

Адам одержав, 9 
повноваження і влада, 2 - 3 
носій . . . є провідником в 

сім'ї, 93 
носій . . . має любити дру-

жину і радитися з нею, 
9 3 - 9 6 

священство часів Книги 
Мормона, 12 

у дні Ісусові, 13 
висловлення Д. Рубена 

Кларка мол., 9 3 - 9 4 
після потопа, 11-12 
історія .., 9 -15 
володар .., може змінити 

життя сім'ї, 6 
висловлення Девіда 

О. Маккея, 6 

володарі . . . мають бути 
взірцем, 5 - 6 

є силою Божою, 1 
висловлення Гарольда 

Б. Лі, 1 
висловлення Джозефа 

Філдінга Сміта, 1 - 2 
ключі . . . 

використовує всі . . . лише 
Президент 
Церкви, 9 

мав Адам, 9 
родовід .., 2, З 
втрачено Церквою у 

Великому Відступництві, 13 
піднесення . . . 

висловлення Джозефа 
Філдінга Сміта, ЗО 

висловлення Уілфорда 
Вудрафа, 5 3 - 5 4 

сила . . . походить від Бога, З 
с и л а . . . походить за умови 

праведного життя, 2 
розвиток сили .., 3 - 6 

висловлення А.Теодора 
Таттла, 255 

сила . . . має своєю основою 
любов, 5 

висловлення Г. Берка 
Петерсона, З 

сила . . . і моральна чистота, 
255-256 

сила .., висловлення Н. 
Елдона Теннера, 6 

призначення .., висловлення 
Г. Берка Петерсона, З 

відновлення .., 16-23 
через Джозефа Сміта, 

13-14, 18-22 
висловлення Джозефа 

Ф. Сміта, 80 
достоїнство, яке необхідно 

мати, щоб володіти .., 
висловлення Н.Елдона 
Теннера, 6 - 7 

Священство Ааронове 
надане Джозефові Сміту і 

Оліверу Каудері, 19-21 
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названо за ім'ям Аарона, 
брата Мойсея, 21 

влада і обов'язки .., 21 
Священство Мелхіседекове, 12 

надане Джозефові Сміту і 
Оліверу Каудері, 21-22 

надане Ісаакові Авраамом, 
12 

надане Яковові Ісааком, 12 
мали пророки від Мойсея до 

Ісуса Христа, 12 
назване за ім'ям 

Мелхіседека, 12, 21-22 
влада і обов'язки .., 22 
забране від дітей Ізраїлевих, 

12 
Семидесятник 

обов'язки .., 64-67, 69 
Перший Кворум .., 80 

Сім'я 
благословення .., 89 -91 
сімейні наради й управління 

фінансами, 156-160 
вічна, 258-265 

побудова, 262-264 
підготовка до того, щоб 

стати, .. 258-262 
висловлення Спенсера 

В. Кімбола, 262 
батько має радитися з 

членами .., 93-100 
висловлення Елрея 

Л. Кристіансена, 99 
висловлення Річарда 

Л. Еванса, 99 
відповідальність батька за 

потреби .., 86 -92 
фінанси .., 154-160 
домашній сімейний вечір, 111 
сімейна молитва 

благословення,104,108 
батько проводить, 101-106 
є допомогою у боротьбі зі 

спокусою, 101-103 
виконання роботи по 

проведенню .., вдома, 
103-104 

висловлення Гебера 
Д. Гранта, 104-105 

висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 101, 104-105 

сімейні проблеми, гармоні-
йне вирішення, 147-153 

висловлення Бойда 
К. Пекера, 149 

висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 150, 151 

сімейні стосунки, відповідаль-
ність володарів Мелхіседе-

кового священства, 65 
дисгармонія у . . . 

досвід Джозефа Сміта, 
147 

джерела.., 147-149 
зміцнення . . . через молитву і 

піст, 232-234 
історія, переказана 

М. Расселом Беллердом 
мол., яка засвідчує 

це, 234 
як праведному володарю 

священства поводити себе 
у . . , 6 

Сіон 
Єнохів, забраний на Небеса, 

11 
заснований Єнохом,11 

Скромність 
навчати . . . вдома, 140-146 

висловлення А.Теодора 
Таттла, 143 

висловлення Бойда К. 
Пекера, 140, 142 

висловлення Спенсера 
В. Кімбола, 140-141 

висловлення Вона 
Д. Фезерстоуна, 141 

Слово Мудрості 
благословення за 

дотримання, 179-180 
забороняє вживання певних 

речовин, 179 
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Служіння, подібне до Христо-
вого, 248-250 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 251 

висловлення Гарольда Б. Лі, 
248 

висловлення Томаса 
С. Монсона, 248 

Сміт, Джозеф 
висвячений Іоанном 

Христителем, 19-21 
висвячений Петром, Яковом 

та Іоанном, 2, 21-22 
священство відновлено 

через .., 13-14, 18-22 
Старійшина, обов'язки .,, 6 4 - 6 7 
Стоматологічний нагляд, важ-

ливість . . . для здоров'я, 181 
Суспільству служіння, 186-193 

обов'язок володарів 
Мелхіседекового 
священства, 67 

особиста відповідальність 
за .., 186-187 

висловлення Девіда 
О. Маккея, 186 

Т 
Тіло, фізичне, висловлення 

Бригама Янга, 178 
Трудова діяльність 

розвиток і вдосконалення 
навичок, 173-175 

досвід . . . Гебера 
Д. Гранта, 176 

кворум має допомогти 
знайти роботу, 175 

висловлення Говарда 
В. Хантера, 175 

вибір 169-175 

У 
Учитель. Див. Вчитель 

Ф 

Фінанси, сімейні, 154-160 

X 
Храмова робота, відповідаль-

ність володарів Мелхіседеко-
вого священства, 65 

Христити, 
є обов'язком священика, 50 

Христос. Див. Ісус Христос 
Хрищення 

завіт .., 217-224 
висловлення Спенсера 

В. Кімбола, 217 
прогрес після .., 219-221 

ц 
Церква Ісуса Христа 

заснована Ісусом,13 
священство є основою .., 13 

Церковна служба, обов'язок 
володарів Мелхіседекового 

священства, 67 
Цнотливість. Див. Моральна 

чистота 

Ч 
Чистота (охайність), важливість 

для здоров'я, 181 

Ш 
Шлюб, вічний, 258-265. Див. 

також Сім'я, вічна 
висловлення Джозефа 

Філдінга Сміта, 258 

Я 
Яків, 12 
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Храми 
і будівлі 

1. Храм у Солт-Лейк-Сіті 
2. Храм у Прово 
3. Храм Джордан Рівер 
4. Храм у Вашінгтоні 
5. Храм в Арізоні 
6. Храм в Огдені 
7. Храм у Логані 
8. Храм у Сан-Паулу 
9. Храм на Гавайях 

10. Храм у Токіо 
11. Храм у Швейцарії 
12. Храм у Лос-Анжелесі 
13. Храм у Сейнт-Джорджі 
14. Храм в Айдахо Фолз 
15. Храм в Окленді 
16. Храм у Лондоні 
17. Храм в Алберті 
18. Храм у Новій Зеландії 
19. Храм у Сіетлі 
20. Храм у Ментай 
21. Храм на Самоа 
22. Христильна купіль храму в Окленді 
23. Целестіальна кімната храму у Прово 
24. Кімната запечатувань храму в Арізоні 
25. Кімната запечатувань храму у Солт-Лейк-Сіті 
26. Целестіальна кімната храму Солт-Лейк-Сіті 
27. Іродів храм у давньому Єрусалимі 
28. Будинок Церковних офісів у Солт-Лейк-Сіті 
29. Будинок Церковної адміністрації у Солт-Лейк-Сіті 
30. Сховище літописів у Гранітній горі біля Солт-Лейк-Сіті 
31. Типовий Дім Зборів Святих Останніх Днів 
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