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Вступ 

Оформлення уроку 

Цей підручник призначено для використання носіями 
Ааронового і Мелхіседекового священства на нових територіях 
Церкви. Уроки навчають основних євангельських принципів і 
доктрин та основних обов'язків священства. 

Особисте та групове навчання 

Ці уроки написані як для особистого, так і для групового 
навчання. У філіях настанови з цього підручника можна вико-
ристовувати для недільних зборів священства. У філіях з вели-
кою кількістю носіїв священства слід організувати групи 
Мелхіседекового і Ааронового священства і визначити уроки, 
щоб задовольнити потреби кожної групи. 

Кожний носій священства має вивчати матеріал з цього 
підручника протягом тижня і брати його разом з Писаннями на 
збори священства. Таким чином він буде готовий взяти участь 
в обговоренні уроку. В кінці кожного уроку даються завдання, 
щоб допомогти носіям священства застосовувати принципи, 
яких їх навчали на уроці. 

Поради для вчителя 

Поради для вчителя подано в кінці кожного уроку в розділі 
«Підготовка вчителя». Інші поради подано дрібним шрифтом 
у матеріалах уроків. Ці поради включають питання для обгово-
рення, пропозиції щодо участі в уроках учнів, вказівки щодо 
використання дошки, оповідань, малюнків і таблиць. За бажан-
ням, учителі можуть використовувати інші ефективні методи 
викладу уроків. Майже на кожному уроці потрібна дошка, тому 
вчитель має обладнати клас так, щоб повсякчас мати дошку і 
крейду. (Багато наочних посібників, які запропоновано викори-
стовувати, наприклад, таблиці, можна помістити на дошці). 

Підручник Основи Євангелії потрібно вивчати разом з цим 
підручником, особливо ті розділи, які пропонуються в цьому 
підручнику в розділі «Підготовка вчителя». 

Учителі мають заздалегідь давати учням завдання прочитати 
чи переказати оповідання або вірші з Писань, що згадуються 
в уроці, щоб вони мали час як слід підготуватися. 
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Список наочних посібників дається в кінці більшості уроків. їх 
потрібно використовувати так, як вказано в уроці. Спеціальний 
розділ кольорових фотографій про основні обов'язки священ-
ства розташований в кінці підручника. їх можна використову-
вати відповідно до уроку як з цього підручника, так і з під-
ручника Обов'язки і благословення священства, частина А. 

Потрібно викласти всі уроки з цього підручника. Вчителі 
можуть пропустити урок тільки тоді, коли він не відповідає 
місцевим умовам. Уроки потрібно подавати в тому порядку, 
в якому вони розташовані в підручнику. 

Потрібно докласти особливих зусиль, щоб заохотити молодих 
чоловіків до участі в уроках. Це допоможе їм підготуватися до 
зростання і служіння як носіїв священства і до подальшого 
виконання обов'язків як чоловіків і батьків. 

Кількість урок ів 

Цей підручник містить тридцять п'ять уроків. Це дасть 
можливість провідникам священства використати деякі уроки, 
щоб обговорити ідеї і потреби, важливі для певних груп 
священства. Вільний час можна використати для того, щоб: 

• Обговорювати і планувати заходи та проекти або розгляда-
ти особливі теми, які вказують провідники священства. 

• Обговорювати послання Генеральних Авторитетів на гене-
ральних і територіальних конференціях, надруковані в Цер-
ковних часописах. 

• Витрачати більше ніж один тиждень на теми, які потребують 
глибшого вивчення. 

• Допомагати носіям священства, як вказує Дух Господа. 

Нехай благословить Господь кожного носія священства, який 
вивчає цей підручник і навчає з нього, примноженими знання-
ми, розумінням і свідченням про святе священство і євангелію 
Ісуса Христа. 
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Особливі вказівки щодо 
залучання до навчання 
членів Церкви з різними 
вадами 

Під час свого смертного служіння Ісус пішов на гору біля 
Галілейського моря. 

«І приступило до нього багато народу, що мали з собою кри-
вих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. 
І Він уздоровлював їх. 

А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки 
стають здорові, криві ходять, і бачать сліпі, — і славив він Бога 
Ізраїлевого!» (Матвій 15:30-31). 

Спаситель подав нам приклад співчуття до тих, хто має вади. 
Коли він явився Нефійцям після свого воскресіння, то сказав: 

«Ось, нутрощі мої переповнені співчуттям до вас. 

«Чи є серед вас хворі? Принесіть їх сюди. Чи є серед вас 
каліки, сліпі, криві й понівечені, прокажені й висохлі, глухі чи ті, 
що страждають від чогось? Приведіть їх сюди і я зцілю їх, бо я 
відчуваю співчуття до вас, і нутрощі мої переповнені милосер-
дям» (див. З Нефій 17:6-7). 

Учитель у Церкві має чудову нагоду виявляти співчуття до 
недужих. І хоч звичайно вчителя не вчать надавати професійну 
допомогу тим, хто має фізичні вади, йому слід розуміти й 
піклуватися про них і мати бажання залучити їх до навчання 
в класі. Учні з розумовими, слуховими, зоровими, мовними, 
фізичними, культурними, емоційними вадами, без достатньо-
го знання мови, а також із соціальними, віковими та навчаль-
ними труднощами потребують особливої уваги. Подальші 
вказівки мають допомогти вчителям працювати з членами 
Церкви, які мають особливі потреби: 

• Знайте потреби і здібності кожного учня. 

• Заздалегідь домовляйтеся з учнями, які мають фізичні вади, 
перш ніж запросити їх читати, молитися тощо. Запитайте їх: 
«Чи не могли б Ви зачитати уривок під час уроку?», «Чи не 
могли б Ви помолитися на занятті?» 

• Порадьтеся з провідниками священства, батьками, члена-
ми сім'ї і, при нагоді, з самими учнями, які мають фізичні вади, 
щоб визначити їхні особливі потреби. 
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• Намагайтеся залучити якомога більше учнів з фізичними 
вадами і покращити їхнє навчання. 

• Докладайте всіх зусиль, щоб переконатися, що кожний 
учень поважає і ставиться з розумінням до іншого. 

• Будьте невимушеними, дружніми і щирими. Кожна Божа 
дитина потребує любові і розуміння, незалежно від того, має 
вона вади чи ні. 

Учителі в Церкві мають пам'ятати, що кожний член Церкви, 
незалежно від фізичних, розумових і емоційних здібностей або 
соціальних умов, має потенціал для росту до піднесення. 
Учитель зобов'язаний допомогти кожному навчитися всього 
того, до чого він здібний. Пам'ятайте слова Спасителя: 

«Що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих, — 
те Мені ви вчинили» (Матвій 25:40). 
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Клятва і завіт 
священства 

Урок 1 

Мета цього уроку—допомогти зрозуміти клятву й завіт свя-
щенства, а також те, як звеличувати наші покликання. 

Вступ 

Старійшина Рід Смут був членом кворуму Дванадцятьох з 1900 
року до самої смерті в 1941 році. Більшу частину цього часу він 
був видатним членом Сенату Сполучених Штатів. Багато 
людей спонукали його виставити свою кандидатуру на вибо-
рах у президенти. Але вони сказали, що йому доведеться 
залишити релігію, тому що в той час люди не обрали б 
мормона президентом. Він відповів: «Якби я мав вибирати між 
посадою диякона в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів і 
президента Сполучених Штатів, я став би дияконом» (quoted 
by Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, p. 202). 
Якби вас примусили вибрати між посадою диякона і могутнього керівника 
в бізнесі чи уряді, щоб ви вибрали? Чому? 

Чому, на вашу думку, старійшина Смут так цінував священство? 

Старійшина Смут мав задовольняти певним вимогам, щоб 
бути сенатором Сполучених Штатів. Так само і ми, щоб одер-
жати священство, маємо задовольняти певним вимогам. Нам 
потрібно пройти співбесіду з нашими провідниками священ-
ства, які ставлять певні запитання, щоб визначити, чи гідні ми 
одержати священство, а також чи бажаємо ми прийняти на 
себе священні обов'язки священства. 
Які питання нам ставлять провідники священства? 

Після того, як старійшину Смута було обрано, він присягнув 
служити і пообіцяв виконувати обов'язки як член уряду. Так 
само і ми, коли одержуємо священство, обіцяємо Господу 
виконувати наші обов'язки. 

Клятва і завіт священства 

Ми одержуємо святе священство через «клятву і завіт». Це 
означає, що Небесний Батько дає нам клятву (упевнює нас), 
що ми будемо мати владу і благословення священства, якщо 
складемо завіт (пообіцяємо йому) виконувати певні вимоги. «А 
тому, всі, хто одержує священство, одержують цю клятву і завіт 
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Батька, які він не може ні порушити, ні відкласти» (див. 
УЗ 84:40). 

Президент Меріон Г. Ромні пояснював значення завіту: 

«Завіт—це контракт, а контракт—це домовленість між двома 
і більше людьми. Якщо я маю вступити в завіт з тобою, я 
пообіцяю тобі щось взамін твого обіцяння мені. Якщо я складу 
угоду з тобою заплатити певні гроші за автомобіль, а ти 
пообіцяєш віддати автомобіль за таку суму грошей, це і 
буде завіт. Отже, в завіті священства ми обіцяємо Гоподу, а 
він в свою чергу обіцяє нам щось взамін того, що ми 
віддамо йому» (In Conference Report, Korea Area Conference 
1975, p. 36). 

Клятва і завіт священства пояснюються в книзі Учення і Завіти, 
в розділі 84. Це писання чітко описує обіцяння, які даємо ми, а 
також обітниці, які дає Господь, коли ми одержуємо 
Священство Мелхіседекове. 
Напишіть на дошці: Наші обіцяння і Обітниці Господа. Запишіть під цими заго-
ловками обіцяння, які даємо ми, і які дає Господь. 

Прочитайте Учення і Завіти 84:33. 

НАШІ ОБІЦЯННЯ ГОСПОДУ 
У першій половині 33-го вірша Господь визначає нашу частину 
завіту: «Бо всі, хто вірний у здобутті цих двох священств, про 
які я говорив, і звеличують своє покликання...» 
Яка наша частина завіту? 

Ми обіцяємо звеличувати свої покликання. Це означає, що ми 
зробимо все, щоб прийняти і виконати всі наші покликання 
в священстві. Звеличувати покликання означає поширювати, 
збільшувати і розповсюджувати царство Боже на землі через 
своє служіння. Ми також обіцяємо бути в ірними і дотримува-
тися всіх заповідей, коли одержуємо священство. 

ГОСПОДНІ ОБІЦЯННЯ НАМ 
Прочитайте Учення і Завіти 84 :33-38 . Робіть паузу після кожної частини 
Господнього обіцяння, запишіть його на дошці, а потім обговоріть його. 

Господь обіцяє нам, що ми будемо «освячені Духом до онов-
лення [наших] тіл», якщо будемо дотримуватися нашої части-
ни завіту» (див. УЗ 84:33). Ми можемо чекати, що зміцніємо 
тілом і духом, коли будемо виконувати покликання. 

Ми також можемо «стати синами Мойсея й Аарона» (див. 
УЗ 84:34). Сини Мойсея й Аарона виконували обряди спасіння 
для дітей Ізраїля. Сьогодні ми маємо той самий привілей вико-
нувати ці священні обряди за допомогою священства. 
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Урок 1 

Господь обіцяє, що ми станемо «потомством Авраама» (див. 
УЗ 84:34). Іншими словами, ми зможемо одержати благосло-
вення, обіцяні Аврааму і його нащадкам. 
Запропонуйте учням прочитати Книгу Авраама 2:8-11. 

Господь склав завіт з Авраамом і його нащадками, що через 
них усі народи на землі одержать благословення євангелії. 
Через владу і повноваження, якими наділені вірні носії священ-
ства, світ одержить ці благословення. 

Господь також обіцяє, що ми «станемо ... обраними Бога» 
(див. УЗ 84:34). Це означає, що вірні носії священства, які зве-
личують свої покликання і вступають в усі священні обряди 
спасіння священства, одержать повноту Батькового царства. 

Потім Господь говорить: «Усе, що мій Батько має, буде дано 
[їм]» (див. УЗ 84:38). 

Президент Спенсер У. Кімбол пояснив: «Чи припиняли ви 
коли-небудь підраховувати благословення і силу, які має 
Господь? Уся влада, увесь вплив, уся сила буде вашою, і це 
згідно з клятвою і завітом святого священства, яке ви маєте» 
(In Conference Report, Buenos Aures Area Conference 1975, p. 51). 
Немає ніяких сумнівів, що Господь виконає свої обіцяння, які 
він дав вірним і покірним. Відповідальність, таким чином, 
лежить на нас. Якщо ми не виконаємо своїх обіцянь, які ми 
дали Господу, то він не зможе дати нам все, що підготував для 
нас. 

Звеличення н а ш и х покликань у священств і 

Ми обіцяли в завіті з Небесним Батьком звеличувати свої 
покликання. 
Які ми маємо покликання у священстві? 

Коли нас посвячують у священство Ааронове, нас посвячують 
у відповідні чини того священства: диякон, учитель, священик. 
Кожний ч и н — ц е покликання з певними обов'язками і 
відповідальністю. Чини Мелхіседекового священства такі: 
старійшина, сімдесятник, вищий священик, патріарх і апостол 
(див. Основи Євангелії, розділ 14, стор. 81-85, для роз'яснен-
ня обов'язків у цих покликаннях). 

«Священство—це влада і повноваження від Бога, яку він дав 
чоловіку на землі, щоб діяти в усьому для спасіння людей. Для 
того, щоб використовувати повноваження священства, 
потрібно, щоб вам їх передав той, хто має ключі священства і 
призначений головувати, таким чином підтримуючи порядок 
в Божому домі» (Melchizedek Priesthood Handbook, [1984], p. 1). 
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Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

«Це священство—не іграшка. Це не те, що можна потримати і 
забути про нього. Це найважливіша річ у світі, і ми одержуємо 
її з клятвою і зав ітом. . . 

Господь знав, що ми слабкі люди і можемо піддатися спокусі, 
а тому він просив нас молитися вночі і вранці і повсякчас. Ось 
для чого він дав нам домашній веч ір—щоб ми могли нагадува-
ти собі частіше про це. Ось чому він дав нам збори священ-
ства, куди ми можемо ходити, спілкуватися з нашими братами 
і пам'ятати про це» (In Conference Report, Korea Area Conference 
1975, pp. 40-41) . 

Перш, ніж будь-хто зможе звеличити своє покликання, він має 
знати, чого чекають від нього. По-перше, він має «вивчити свої 
обов'язки, а потім діяти в чині, в який його було призначено, з 
усією старанністю» (УЗ 107:99). 

Наступне оповідання показує, як президент Кімбол усвідом-
лював свої обов'язки і звеличував своє покликання диякона. 

«Я пам'ятаю, коли я був д и я к о н о м . . . . Я вважав за велику честь 
бути дияконом. Мій тато завжди був уважний до моїх 
обов'язків і завжди дозволяв брати візка і коня, щоб збирати 
пожертвування від посту. Я відповідав за ту частину міста, 
в якій жив, але до будинків було досить далеко, а мішок з 
мукою або банка з консервованими фруктами чи овочами або 
хліб все важчали і важчали, поки я збирав ці пожертвування. 
Тому візок був дуже у пригоді. . . . Було великою честю викону-
вати цю службу для мого Небесного Батька, і . . . досі таке 
служіння залишається великою честю. 

Я диякон і завжди гордий тим, що я диякон. Коли я бачу, як 
апостоли на урочистих зборах сходять на трибуну, щоб благо-
словити причастя, а інші Генеральні Авторитети підходять до 
причасного столу, беруть хліб і воду і смиренно роздають його 
всім присутнім на зборах і потім повертають порожні таці, я 
гордий тим, що я диякон, учитель і священик» («То Bear the 
Priesthood Worthily», Ensign, May 1975, p. 79). 
Як ставився президент Кімбол до покликання в священстві? 

Яким чином звеличення нашого покликання впливає на інших? 

Отримання д о п о м о г и у звеличенн і н а ш о г о покликання 

Президент Меріон Г. Ромні якось сказав: «Для того, щоб зве-
личити наше покликання в священстві, необхідно щонаймен-
ше три речі: П е р ш е — м а т и усвідомлене бажання так чинити. 
Друге—досліджувати слова вічного життя і міркувати над 
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Урок 1 

ними. І третє—молитися» («Magnifying One's Calling in the 
Priesthood», Ensign, July 1973, p. 89; курсив додано). 
Які три важливі речі, за словами президента Ромні, необхідні нам для звели-
чення наших покликань? Напишіть на дошці: 

Ми м а є м о — 
1. Прагнути 
2. Вивчати Писання 
3. Молитися 

Якщо ми робимо все це і дотримуємося заповідей, то одержи-
мо допомогу від нашого Небесного Батька у звеличенні наших 
покликань. 
Старійшина Орсон Пратт, один з великих місіонерів Церкви, 
вірив у це всім своїм серцем. Коли його було покликано слу-
жити місію в Шотландії, в тій країні було лише вісімдесят членів 
Церкви. Місіонерів, які були до цього в Шотландії , примусили 
виїхати під градом каміння, сміття й образ. По приїзді в 1840 
році «він вирушив до Ед інбургу—столиц і країни. Наступного 
дня, після прибуття туди, він зійшов на нерівний, камінний 
пагорб, який піднімається серед природного парку, і з якого 
відкривається чудовий вид стародавнього міста. Місцеві 
жителі назвали його Артурс Сіт, але святі з любов'ю називають 
його Пратс Хіл. Там Орсон Пратт благав Господа дати йому 
можливість навернути двісті душ. Господь почув його молитви 
і відповів» (Muriel Cuthbert, «Strong Saints in Scotland», Ensign, 
Oct. 1978, p. 36). 

Старійшина Пратт звеличував своє покликання, а інші, що 
наслідували його приклад, теж одержали благословення. 1853 
року, через тринадцять років після того, як старійшина Пратт 
зійшов на цей пагорб і благав Господа про допомогу, 
в Шотландії вже був 3291 член Церкви. 

Заключна частина 

«Господь надає благословення святим і світу через служіння 
тих, хто має його святе священство . . . . Мати священство—р іч 
не легка й не дрібниця. Ми маємо справу з Господньою силою 
і повноваженнями, які він дав нам, відкриваючи небеса в цей 
день так, щоб ми могли одержати всі благословення» (Joseph 
Fielding Smith «Blessings of the Priesthood», Ensign, Dec. 1971, 
p. 98). 
Спаситель обіцяв через клятву і завіт, що ми одержимо все, що 
має наш Небесний Батько, якщо будемо звеличувати покли-
кання в священстві. Найбільший дар, який він має для н а с — ц е 
вічне життя (див. УЗ 14:7), і ми дістали обітницю, що цей дар 
буде нашим і ми зможемо допомогти іншим одержати його. 
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Нам слід часто думати про великі благословення, які Господь 
обіцяв нам. Коли ми це робимо, наше бажання дотримуватися 
завітів зростатиме і приведе нас до вічного життя. 

Завдання 

Прийміть уже сьогодні рішення звеличувати своє покликання. 
Вивчайте Писання, щоб отримати натхнення, потім палко 
моліться про допомогу. Тримайте в пам'яті клятву і завіт свя-
щенства і пам'ятайте, що наш Небесний Батько хоче дати вам 
усе, що має сам. Будьте щедрими в служінні іншим, викори-
стовуйте ваші чини і покликання у священстві, щоб благослов-
ляти їхнє життя. 

Додатково прочитайте: 

Книга Якова 1:17-19 (звеличувати покликання) 

Мосія 2:20-24 (відсутність боргів перед Богом) 

УЗ 58:26-29 (з бажанням чиніть добрі діла) 

УЗ 121:34-36 (священство спирається на засадах праведності) 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням уроку: 
1. Прочитайте Учення і Завіти 84:1-48. Особливо ознайомтесь з віршами 
33-44. 
2. Нехай кожен учень приносить на уроки Писання і користується ними, читає 
і посилається на них. 
3. Потурбуйтеся про те, щоб на занятті була дошка і крейда. 
4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Ключі священства 

Мета цього уроку—збільшити наше знання про ключі священ-
ства, їхнє значення і використання. 

Вступ 

Ключ відчиняє двері будинку. Ми не зможемо зайти в будинок, 
поки не одержимо ключ або дозволу хазяїна. Так само і чоловік, 
який має священство, може користуватися ним тільки з 
відповідного дозволу, за виключенням права чоловіків і батьків 
благословляти сім'ї. Священик, наприклад, має повноваження 
посвячувати інших в будь-який чин Ааронового священства, 
але він не може робити цього без дозволу єпископа чи прези-
дента приходу. Ця влада давати дозвіл називається ключами 
священства. 
«Необхідно, щоб кожна дія, здійснювана цим повноваженням, 
виконувалася у відповідний час і у відповідному місці, відпо-
відним чином і у відповідному порядку. Влада скеровувати 
цю роботу і складає ключі Священства» (Joseph F. Smith, 
Gospel Doctrine, p. 136). 
Президент Джозеф Філдінг Сміт пояснював: «Ці ключі—право 
президентства. Вони—влада і повноваження управляти і ске-
ровувати всі Господні справи на землі. Наділені ключами свя-
щенства мають владу управляти і скеровувати інших, які 
можуть служити в священстві. Всі ми можемо мати священ-
ство, але ми можемо користуватися ним так, як указано і упо-
вноважено тими, хто має ключі священства» («Eternal Keys and 
the Right to Preside», Ensign, July 1972, p. 87). 
Яка різниця між священством і ключами священства? 

Священство—це влада і повноваження від Бога. Ключі свя-
щенства—це право використовувати цю владу або повнова-
ження певним чином. 

Хто володіє ключами священства? 

Ісус Христос завжди володів усіма ключами священства. Коли 
він вперше покликав дванадцять апостолів, Ісус дав їм усім 
священство (див. Іоанн 15:16). 
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Покажіть наочний посібник 2 -а «Христос посвячує апостолів і дає їм ключі 
священства». 

До свого розп'яття, Ісус дав ключі священства Петру, Якову та 
Іоанну. Це відбулося на Горі Преображення (див. Joseph Smith, 
Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 158; Матвій 17:1-9). 
Однак, протягом століть після смерті апостолів, ці ключі було 
втрачено, і до того, як чоловік знову міг би користуватися свя-
щенством, ці ключі потрібно було відновити. Тому Господь 
послав Петра, Якова та Іоанна до пророка Джозефа Сміта, щоб 
відновити священство Мелхіседекове і ключі цього священ-
ства (див. УЗ 27:12-13). 

Ці священні ключі були дані всім апостолам і пророкам Церкви, 
і їх мають пророк і апостоли Церкви сьогодні. 
Покажіть наочний посібник 2 -6 «Президент Гордон Б. Хінклі». 

І хоч кожний апостол має всі ключі священства, за Господнім 
задумком тільки один чоловік користується всіма ключами 
разом в інтересах Церкви. А тому, старший живий апостол (за 
датою посвячення, а не за віком) посвячується в Президенти 
Церкви Кворумом Дванадцятьох і йому надається право кори-
стуватися всіма ключами священства. Коли він помирає, 
решта апостолів посвячує наступного старшого живого апо-
стола (Президента Кворуму Дванадцятьох) користуватися 
всіма апостольськими ключами як Президенту Церкви. 
Таким чином, Президент Ц е р к в и — є д и н и й чоловік на землі, 
який має владу користуватися всіма ключами священства 
(див. УЗ 132:7). Однак, він передає певні ключі провідникам, які 
головують у Церкві. (В число цих чоловіків входять президенти 
місій, президенти приходів, президенти храмів, єпископи, 
президенти колів, президенти кворумів Мелхіседекового свя-
щенства). Вони в свою чергу передають частину своїх повно-
важень (але не ключі) чоловікам і жінкам у своїх підрозділах, 
призначаючи їх в різні чини і даючи покликання. 
Президент Джозеф Ф. Сміт пояснював: «У всій повноті всі 
ключі має лише пророк і Президент Церкви. Він може переда-
вати будь-яку частину своїх повноважень іншій людині, і 
в такому випадку вона має ключі для виконання тієї особливої 
роботи. Таким чином, президент храму, президент колу, 
єпископ приходу, президент місії, президент кворуму, кожний 
з них має ключі для виконання роботи, яка виконується в тому 

2-а (= 2-а), Христос посвячує апостолів 
і дає їм ключі священства. 
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чи іншому підрозділі або місцевості. Його священство не 
збільшується через це особливе призначення» (Основи 
Євангелії, стор. 136). 

Деякі ключі чоловік одержує вже тоді, як йому даровано свя-
щенство Ааронове чи Мелхіседекове. Ці ключі складаються з 
певних прав, якими він володітиме рівно стільки часу, скільки 
матиме священство. Наприклад, коли чоловіка посвячено 
в священство Мелхіседекове, він одержує ключі давати 
батьківське благословення, давати благословення заспо-
коєння, благословляти хворих. Ці ключі можуть бути забрані 
від нього лише в тому випадку, коли він грішить досить серйоз-
но, щоб його було виключено з Церкви. В іншому разі, навіть 
смерть не може забрати цих ключів у нього. 

З іншого боку є певні права і повноваження, які можуть нада-
ватися тільки тимчасово. Президент приходу, наприклад, має 
ключі керувати приходом лише на час перебування президен-
том приходу. Коли його звільнено з цієї посади, він більше не 
має цих ключів. 

Важлив ість ключ ів с в я щ е н с т в а 

Коли людину покликано на тимчасову посаду в Церкві як слу-
жителя або вчителя, його призначають на цю посаду. 
Церковний чин, який має ключі того покликання, дає цій 
людині право діяти в тому покликанні через благословення під 
час призначення. Після того ніхто інший не може діяти в цьому 
покликанні, так само, як і ця людина не може виконувати 
обов'язків за кого-небудь іншого. Особа зберігає свої права 
доти, доки її не звільнено з цієї посади. Звільнення може дава-
ти чин, що головує у підрозділі; потім особа більше не має 
права діяти на тій посаді. Членів Церкви може бути призначе-
но на посаду в Церкві на різні строки: тижні, місяці або роки. 
Тривалість служби залежить від потреб, індивідуальних яко-
стей і Господнього провідництва чина, що головує. 

І чоловіків і жінок може бути призначено на посаду, але лише 
носіїв священства посвячують в чини священства. В ці чини 
входять: диякон, учитель, священик, старійшина, сімдесятник, 
первосвященик, єпископ, патріарх і апостол. Посвячення в такі 
чини дає чоловіку можливість служити в Церкві особливим 
чином, але тільки тоді, як ми і обговорювали раніше, коли він 
має дозвіл так чинити від того, хто має ключі священства. 
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Це оповідання показує, як належне використання ключів свя-
щенства підтримує порядок у Церкві. 

У перші роки існування Церкви Гайрум Пейдж вважав, що має 
повноваження отримувати для Церкви одкровення від Господа. 
Він почав говорити іншим про свої одкровення і багато членів 
Церкви повірили в усе, чого він навчав. Пророк Джозеф Сміт 
молився і запитував у Господа про те, що йому робити. Господь 
відповів йому і сказав: «Жодного не буде призначено одержу-
вати накази й одкровення в цій церкві, за виключенням мого 
слуги Джозефа Сміта-молодшого» (див. УЗ 28:2). Він також ска-
зав, що Джозеф має сказати Гайруму Пейджу: те, чого він 
навчає і про що пише, було від диявола. Господь пояснив, що 
Гайрум був не тим, хто має одержувати одкровення для 
Церкви. Він сказав: «Це не було призначено для нього.. . . Тому 
що все має бути зроблено належним чином» (див. УЗ 28:11-13). 

Пророк Джозеф зробив так, як Господь просив його. Він 
зустрівся з Гайрумом Пейджем і розповів йому те, що сказав 
Господь. Смиренний духом брат Пейдж висловив жаль і 
пообіцяв припинити те, що він робив до цього. Джозеф поба-
чив його каяття і попросив його поїхати на місію. Пізніше, на 
конференції, Пророк сказав членам Церкви, що відкрив 
Господь і попросив їх забути те, чого їх вчив Гайрум Пейдж. Усі 
вони погодилися і визнали Джозефа як свого єдиного проро-
ка, одкровителя і провидця (див. Joseph Smith, History of the 
Church, 1:109-115). 
Чому так важливо, щоб тільки один чоловік використовував усі ключі священ-
ства? 

Господня Церква —«Дім порядку» 

Через те, що священство є священним, нам наказано користу-
ватися ним обережно. А тому, священством керують, додер-
жуючись порядку, щоб уникнути безладдя і попередити його 
невірне використання. «Ось, мій д ім—це дім порядку,—каже 
Господь Бог,—а не дім безладдя» (див. УЗ 132:8). 

Такий порядок завжди був частиною царства Божого на землі. 
Мойсей, наприклад, дізнався про необхідність порядку невдовзі 
після того, як був покликаний вести Ізраїльтян. Ізраїльтяни 
потребували провідника, щоб зберігати єдність, але Мойсей 
вважав неможливим самому керувати всіма людьми. Тому він 
вибрав «мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих» і 
покликав їх бути керівниками. Він призначив декого у сотники, 
декого у п'ятдесятники, а інших у десятники. Потім він навчив 
кожного головувати у своєму гурті (див. Вихід 18:17-22). 
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Сьогодні наші провідники священства—єпископи, президен-
ти колів, округів, місій, філій і кворумів мають ключі священ-
ства, а тому вони можуть керувати нами, додержуючись 
порядку, а ми можемо отримувати необхідні обряди євангелії. 
Серед обов'язків Церковних провідників, що їх вони мають 
завдяки ключам священства, є такі: 

• Проводити співбесіди з тими, хто одержує обряди. 

• Пояснювати важливість обрядів. 

• Визначати готовність людини сприйняти обряд. 

• Вести необхідні записи. 

• Визначати гідність тих, хто має виконувати обряд. 

• Просити певну особу проводити службу в Церкві. 

• Просити членів Церкви підтримати тих братів і сестер, які 
отримують покликання. 

Батько має ключі благословляти свою с ім 'ю 

Так було визначено Господом, що батько—голова свого дому. 
Щоб бути дійовим духовним провідником своєї сім'ї, він має 
нести священство з честю. Якщо він так робить, то матиме 
владу вести і благословляти сім'ю в любові і злагоді. 
Які ключі ми маємо як голови сімей? 

Що ми можемо робити для членів наших сімей, коли маємо ці ключі? 

Священство може принести багато чудових благословень 
в наше життя. Єпископ Г. Берк Петерсон перелічив деякі з них: 
«Якщо ми житимемо так, що будемо готові одержати ці благо-
словення, Небесний Батько зможе дати нам владу, яка прине-
се спокій нашим рідним, яка благословить і заспокоїть 
маленьких дітей, яка принесе сон наповненим сльозами очам 
раннього ранку. Нашою буде влада, яка заспокоїть знервова-
ну стомлену дружину. Нашою буде влада, яка вкаже напрямок 
розгубленому і беззахисному підлітку. Нашою буде влада бла-
гословити дочку перед першим побаченням чи перед храмо-
вим шлюбом, або благословити сина перед від'їздом на місію 
чи в коледж Нашою буде влада зцілювати хворих і розрад-
жувати одиноких» («Priesthood—Authority and Power», Ensign, 
May 1976, p. 33). 
Які ви маєте почуття до гідних батьків, які мають владу і повноваження благо-
словляти дружину і дітей? Щ о б ви відчули, коли б хтось із сім'ї попросив у вас 
такого благословення? 

Сестра Кюльн Лі з Кореї одержала заспокоєння від благо-
словення священства у себе вдома. Вона розповідає таку 
історію: 
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«Це сталося майже сім років тому, коли моїй першій дитині 
було всього десять місяців. Мій чоловік, член президентства 
Корейського округу, мав вирушати в далекі подорожі майже 
кожного вихідного дня, щоб виконувати завдання Церкви, а 
мене залишав саму з нашою дочкою По Хі. В ті вихідні, в субо-
ту, він проїхав за 270 миль до Пусана (сім годин їзди в кожний 
кінець), а потім, того ж вечора, повернувся до Сеула, щоб 
відвідати конференцію в Сеульській східній філії в неділю. Це 
дуже стомлювало і мені було дуже шкода його. 

По Хі добре себе почувала у суботу і неділю, і, хоч була трішки 
вередливою на причасних зборах, після повернення додому 
висмоктала свою пляшечку і заснула. Майже о пів на десяту 
вечора вона почала плакати. Вона плакала гучніше, ніж завжди, 
а коли я взяла її на руки, то побачила, що у неї висока темпера-
тура. Я не знала, що робити. Я дізналася, що єдина лікарня біля 
нашої домівки сьогодні зачинена. Вона плакала вже довго і, коли 
мій чоловік нарешті з'явився в дверях, я почала плакати теж. 

Чоловік обняв мене і дитину і спитав, що сталося. По Хі мала 
змучений вигляд. Коли я розповіла йому, що сталося, він ски-
нув пальто, поставив портфель і дістав освячену оливу. Потім 
він помазав дочку. Я не пам'ятаю всіх слів, але після 
обов'язкових при помазанні слів, він продовжив: «Батьку 
Небесний, я вдячний тобі за життя, дружину і доньку. Я вдяч-
ний за цю відновлену євангелію і можливість служити. Ти 
послав мене до Пусана і в Сеульську східну філію, щоб я 
вірішив деякі церковні справи. Я виконав обов'язки вчора і 
сьогодні і, зараз застав свою дитину дуже хворою. Ти допома-
гав мені завжди. Будь ласка, допоможи і сьогодні». 

До того, як він скінчив молитву, дитина заснула, і коли я поди-
вилась, чоловік стояв із сльозами на очах. 

Зараз наша дочка в другому класі, здорова і щаслива, але я 
все ще пам'ятаю дуже чітко частину чоловікової молитви, коли 
він говорив Господу: «Я виконав свої обов'язки сьогодні і 
вчора». Я маю надію, що буду підтримувати його так, аби він 
зміг сказати Господу, що був покірний. Яке це благословення 
мати чоловіка, який шанує священство!» («Our Baby, My 
Husband, and the Priesthood», Ensign, Aug. 1975, p. 65). 

Покажіть наочний посібник 2-в «Благословення священства доступні всім 
членам сім'ї». 

2-в (= 2-е), Благословення священства 
доступні всім членам сім'ї . 
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Особливі благословення священства доступні всім членам 
сім' ї . Дитина, яка не може розв'язати проблему, чи дружина, 
яка потребує заспокоєння або поради, можуть попросити осо-
бливого благословення і одержати допомогу, яка їм потрібна 
від Господа. Коли ми одержуємо такі благословення, нам 
необхідно пам'ятати, що багато випробувань послано нам для 
набуття досвіду. Нам слід самим подолати їх якомога краще. 
Але, коли ми відчуваємо, що потребуємо додаткової допомо-
ги, то можемо звернутися до носія священства в своїй сім' ї , до 
домашніх учителів або іншого провідника священства і попро-
сити особливого благословенння священства. 
Попросіть братів коротко розповісти про благословення, які одержала їхня 
сім'я через священство. 

«Батько має жадати і прагнути благословляти свою сім'ю, йти 
до Господа, роздумувати над словами Бога і жити за Духом, 
щоб знати думки і волю Господа і що він має робити, щоб керу-
вати своєю сім'єю» (Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our 
Three Great Loyalties, p. 185). 

Окрім здійснення такого провідництва, «гідного батька, який 
має священство Мелхіседекове, слід заохочувати благослов-
ляти і давати імена своїм дітям. Він має благословляти хворих 
у себе вдома. . . Він може давати батьківське благословення. 
Старійшина Теодор Татл сказав: «Як патріарх свого дому, бать-
ко також є одкровителем для своєї с ім ' ї . . . і в цьому розумінні 
стоїть у черзі за одкровеннями від Гопода для добра і благо-
словення своєї сім'ї» (див. Doctrines of Salvation, 3:172). (Theo-
dore Turtle, «The Role of Fathers» Ensign, Jan. 1974, pp. 6 6 - 6 7 ) . 
Гідні батьки мають також христити своїх дітей, дарувати їм 
Святого Духа і посвячувати їх у священство. Однак, на відміну 
від прав, пов'язаних з батьківством, батько може виконувати ці 
обряди тільки після одержання дозволу від провідників свя-
щенства, які мають ключі керування Церковним підрозділом, 
до якого належить цей чоловік. 

З а к л ю ч н а частина 

Хоч ми і маємо повноваження виконувати певні обряди як носії 
священства, ми не можемо виконувати їх, поки не одержимо 
дозвіл від наших Церковних провідників. Влада давати дозвіл 
називається ключами священства. П р о р о к — є д и н и й чоловік 
на землі, який має всі ключі священства, але він передав 
деякі ключі провідникам, які головують у підрозділах Церкви, 
а вони в свою чергу дають нам дозвіл використовувати 
священство. 
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Урок 1 

З іншого боку, коли нас посвячено у священство Мелхіседекове, 
ми одержуємо певні ключі, якими можемо користуватися як 
батьки. За допомогою цих ключів ми можемо використовувати 
священство, щоб благословляти свої сім'ї без одержання на те 
дозволу. 

Завдання 

З молитвою подумайте, як ви можете використати священ-
ство, щоб благословити членів сім'ї. 

Додатково прочитайте: 

УЗ 65:1-6 (ключі царства Божого дано чоловікові) 
УЗ 110:11-16 (ключі цього розподілу та інших дано чоловікові) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Вивчіть 1 До Коринтян 12:12-28. 
2. Дайте завдання учням переказати оповідання й вірші з Писань цього уроку. 
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Шанування 
священства 

Урок З 

Мета цього уроку—допомогти нам зрозуміти священну силу 
священства і збільшити бажання шанувати його. 

Вступ 

«Двох місіонерів, які працювали в Гонконзі, запросили на обід 
у квартиру брата і сестри Вонг. Стіл був уставлений різними 
олов'яними чашками і блюдцями. Сестра Вонг ввічливо 
посміхалася двом місіонерам з кутка кімнати, де вона клопо-
талася з таганком, що димів. Незабаром вона поставила на 
стіл блюдця і чашки з їжею. Старійшини були здивовані 
обідом. Там були чашки з рисом, а також тарелі з креветками 
та іншими східними делікатесами, все це виходило за рамки 
бюджету цієї скромної сім'ї емігрантів. Брат Вонг благословив 
їжу і всі почали обідати, але брат і сестра Вонг трималися 
позаду і брали тільки маленькі порції для себе, заохочуючи 
двох старійшин брати їжу. Старійшини відчували, що це був 
щирий вияв, і навіть розуміючи, що їдять кращу їжу, аніж Вонги 
могли собі будь-коли дозволити, їжу, яка коштувала, можливо, 
цілу місячну платню, не хотіли образити чи завдати прикрощів 
або відмовитися, бо бачили всю очевидність жертви. 

Було важко їсти. Хотілося прийняти дар, зроблений від усього 
серця, але вони розуміли, як важко було отягнутися на таку 
жертву в скрутні голодні дні. Брат і сестра Вонг та їхні сини 
ледве доторкнулися до їжі. А коли обід скінчився, вони показа-
ли своє задоволення і хотіли знати, чи наїлися старійшини. 
Коли всі встали, щоб пропустити сестру Вонг з тарелями, один 
із старійшин взяв за руку брата Вонг і з глибоким почуттям 
сказав: «Чому ви нам показували шану такою дорогою ціною 
для вас?» Спокійно і лагідно, як тільки міг сказати той, хто 
залишив свій дім і країну і сприймав істину іноземної країни, 
брат Вонг відповів: «Ми так зробили, тому що ви маєте 
священство, і Господь послав вас сюди вчити нас» (Life and 
Teachings of Jesus, p. 134). 

Як брат і сестра Вонг виявили свою шану до носіїв Божого священства? 

Чому так важливо шанувати наше священство? 
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С в я щ е н с т в о — н а й в и щ а влада на з е м л і 

Священство—найвища влада на землі. Це не тільки влада 
Бога, яка дана чоловікові на землі, аби він виконував його 
роботу, але це та ж сама влада, якою наш Небесний Батько та 
Ісус Христос виконують свою роботу. Справді, через владу 
священства Спаситель створив землю. 
Покажіть наочний посібник 3 - а «Земля була створена владою священства». 

Великий привілей для нас мати священство та його владу. 
Запропонуйте учням прочитати Учення і Завіти 107:1-4 і визначити офіційну 
назву священства. 

Істинна назва священства—«Святе священство чину Сина 
Божого». Ми називаємо його священство Мелхіседекове, щоб 
уникнути надто частого використання імені «Сина Божого». Але 
це священство—насправд і священство Спасителя. 

Багато хто з нас не розуміє наскільки священство могутнє. У 
часи Єноха Бог пообіцяв, «що кожний, хто посвячений за цим 
порядком і покликанням, матиме владу вірою своєю руйнувати 
гори, ділити моря, висушувати води, повертати їхні течії назад, 
давати виклик арміям народів, ділити землю, розривати пута, 
стояти у присутності Бога, чинити все згідно з його волею, 
згідно з його наказом» (John Taylor, The Mediation and Atonement, 
p. 85; курсив додано. Див. також ПДС, Буття 14:30-31). 

Через те, що ми маємо священство, ми є представниками 
Христа. Тому ми маємо чинити за його волею, якщо хочемо 
мати його владу. Ми маємо виконувати його заповіді і намага-
тися, де б ми не застосовували священство, діяти так, як 
бажав би цього від нас сам Христос. 

«Я розумію, що існує різниця між владою священства і силою 
священства . . . Всі, хто мають священство, мають повноважен-
ня діяти за Господа, але ефективність нашого повноваження, 
або якщо хочете, сила, яка приходить через те повноваження, 
залежить від способу нашого життя. Вона залежить від нашої 
праведності» (Н. Burke Peterson, «Priesthood—Authority and 
Power», Ensign, May 1976, p. 33). 

Коли ми будемо гідними, то дістанемо владу благословляти 
свої сім'ї , одержувати одкровення для своїх покликань 
у священстві, творити чудеса та перемагати Сатану. 
Священство—це влада, якою виконуються обряди, прово-
диться храмова робота, проповідується євангелія. Ми не змог-
ли б одержати жодного з цих обрядів і благословень без влади 
священства. 
Які випадки з вашого життя свідчать про владу священства? 
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Особистий досвід допоміг одному молодому місіонерові 
зрозуміти владу священства: 

Він і його напарник пішли в найбіднішу частину міста на бесіду. 
Молода пара, яку вони мали навчати, була надзвичайно 
бідною. Найбільшою цінністю для них була їхня маленька 
дочка, яка в той час дуже хворіла. її маленьке личко було синьо-
чорного кольору. Її очі були закриті, неначе вона спала. Батько 
і мати горювали і плакали. Вони розуміли, що їхня маленька 
дорога донечка вмирає. Місіонерові в голову весь час приходи-
ла думка: «Скористайся своїм священством!». І він попросив 
батька взяти на руки дитину. Місіонери поклали руки на 
крихітну голівку маленької дитини і звернулися до своєї віри, 
щоб дати їй благословення. Голос Духа сказав їм благослови-
ти її, і тоді вона одужає і виросте красивою молодою жінкою. 
Благословення здійснилося. Дитина стала зовсім здоровою. 

Молодий місіонер радів можливості бути Господнім слугою. 
Цей випадок дуже хвилював і навіть просвітлював думки. Це 
показало йому: яка могутня сила Бога, що її можуть мати через 
священство Його слуги. 
Чому наша віра така важлива у використанні священства? 

Повага до священства 
Через те, що це священство Спасителя, нам слід шанувати 
його так, як шанував би його сам Христос. Ми шануємо 
Господа і його священство, коли дотримуємося його заповідей 
і виконуємо роботу священства, як нас просили про це. Маючи 
священство, ми повинні діяти праведно. 
Старійшина Джеймс Е. Талмедж написав про своє посвячення 
в священство і почуття, які він відчув, коли намагався ставити-
ся з повагою до священства. 

«Як тільки мене посвятили, до мене прийшло таке відчуття, яке 
я ніколи не зміг би описати. Здавалось ледве чи можливим, що 
мене, маленького хлопчика, Бог міг так шанувати, покликавши 
в священство. . . . Я забув, що я одинадцятирічний хлопець. 
У думках я сильно відчував, що належу Гоподу, і що він допомо-
же мені в усьому, що вимагається від мене...». 
«Моє посвячення (у диякони) впливало на все моє хлопчаче 
життя. Боюсь, що іноді я забував, ким я був, але я завжди був 
вдячний за той час, коли пам'ятав, а спогади завжди йшли 
мені на користь. Коли я грав на шкільному спортивному май-

З-а (= 3-а), Земля була створена владою священства. 
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данчику і, можливо, мав спокусу зіграти нечесно, як посеред 
суперечки з товаришами по команді я згадував, і думка була 
така відчутна, неначе хтось говорив голосно: «Я—диякон. 
Диякону не слід так діяти». На іспитах, коли можна було легко 
списати в іншого хлопчика, я подумки говорив: «Це буде 
більше зло для мене, аніж для них, тому що я диякон». 

Відчуття великої честі мого посвячення зробило бажаним все 
служіння. 

Враження, які я отримав, коли став дияконом, ніколи не 
розвіювались. Відчуття, що мене було прикликано на особли-
ве служіння Господу як носія священства, стало джерелом моїх 
сил протягом усіх років. Коли пізніше мене посвятили у вищі 
чини Церкви, до мене кожного разу приходило таке ж саме 
переконання: я дійсно наділений владою з небес, і Господь 
вимагає від мене, щоб я шанував його владу. Поступово я був 
посвячений в учителі, старійшини, первосвященики, і, 
нарешті, в апостоли Господа Ісуса Христа, і з кожним посвя-
ченням до мене приходило нове і бентежне відчуття, яке я 
вперше спізнав, коли мене було покликано дияконом служити 
Господу» ( Inc idents from Lives of Our Church Leaders [deacon's 
instruction manual, 1914], pp. 135-136). 

Як ми можемо з повагою ставитися до священства? (Див. Обов'язки і благо-
словення священства, частина А, урок 1). 

Президент Бригам Янг якось сказав, що «чоловіки, які мають 
Святе Священство, яких призначено, щоб нести світу слова 
вічного життя, мають постійно намагатися словами і діями ста-
витися з великою повагою до своїх покликань і чинів як 
священиків і представників Найвищого» (Discourses of Brigham 
Young, p. 130). 

З г ідн істю н е с т и с в я щ е н с т в о 

Президент Гарольд Б. Лі розповів таке: 

«Пам'ятаю історію, яку розповів наш службовець. Його запро-
сили в клуб офіцерів на вечір, де подавали спиртні напої, а 
чоловіки поводили себе дуже галасливо. Він помітив одного, 
який тримався поодаль від усіх, і, здавалося, не цікавився тим, 
що відбувається; а тому він підійшов до цього чоловіка, котрий, 
як і він сам, тримався осібно, і сказав: «Здається, ви не дуже 
цікавитеся такими вечорами». Молодий чоловік випростався 
на весь зріст і відповів: «Ні, сер. Я не беру участь в таких вечо-
рах, тому що, як бачите, я член королівського дому Англії». А 
наш офіцер—член Церкви відповів так само гордо: «Я теж не 
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цікавлюся, бо я член королівського дому Бога» {Ye Are the Light 
of the World, p. 22; див. 1 Петра 2:9). 

Щоб бути гідними чоловіками у священстві, ми маємо шанува-
ти священство через праведне життя. Президент Гарольд Б. Лі 
також сказав: «Маємо сказати: «Через те, що я носій священ-
ства живого Бога, я представник нашого Небесного Батька і 
маю священство, за допомогою якого Він може діяти через 
мене. Через те, що я маю справу зі священством Бога, я не можу 
принизитися і зробити деякі вчинки, які б міг зробити в іншому 
разі...». Тому мають сказати собі носії священства: «Ми не 
можемо бути одночасно носіями священства і бути схожими на 
інших людей. Ми маємо відрізнятися» (Ensign, Jan. 1974, p. 97). 
Прочитайте це ствердження класові. Попросіть їх визначити, як нести священ-
ство з гідністю. 

Старійшина Роберт Л. Сімпсон сказав: 

«Нести Боже священство з гідністю означає. . . , що ми ступа-
ємо повагом і статечно не тільки біля причасного столу, але й 
на роботі, в школі, навіть так, як тато, коли йде дорогою на 
працю; м и — н о с і ї священства; ми— інакші , хоч і не значно кращі 
за інших, але інакші. Представник Бога відповідно одягається, 
він завжди скромний. . . . І неодмінно наше тіло, так само, як і 
одяг, має бути дуже, дуже чистим. ... 

Іноді носієві священства необхідно поліпшити мову. Немає 
гідності у вживанні сленгу. Богохульство—це образа для Б о г а — 

Ми обкрадаємо Бога, коли не дотримуємось закону десятини 
(див. Малахія 3:8). Жоден носій священства не має більшої 
гідності в очах Бога, аніж коли його фінансові розрахунки 
з Господом своєчасні і сплачені сповна. 

Жоден носій священства не має гідності в очах Бога, коли не 
піклується про тіло, як храм Божий. . . . Браття, ми і насправді 
втрачаємо гідність, коли порушуємо закон здоров'я, даний 
Небесним Батьком [вживаємо алкоголь, наркотики чи тютюн]». 
(In Conference Report, Melbourne Area Conference 1976, p. 38; 
курсив додано). 
Які поради старійшини Сімпсона могли б допомогти нам нести священство з 
гідністю? Запишіть ідеї, запропоновані класом, на дошці (в список можуть вхо-
дити покірність, відповідний одяг, скромність, чистота, культурна мова, деся-
тина і дотримання Слова Мудрості). 

Що ще зможе допомогти нам нести священство з гідністю? 

Старійшина Вон Д. Фізерстоун розповідає про власний досвід: 

«Я, пригадую, якось прийшов додому з офісу біля сьомої 
вечора. Мерлін (моя дружина) якраз виходила, щоб дати 
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урок у класі Лаври. Вона сказала: «Джіл недобре себе почу-
ває, побудь з нею». Так Джіл і я залишились вдома разом. Я 
почитав їй, потім ми з півгодини разом подивилися телевізор 
і, нарешті, близько 21.30 я спитав: «Люба, як ти себе почу-
ваєш?» 

«Не дуже добре, тату, і мама сказала мені, щоб я попросила 
твого благословення, якщо мені не стане краще. Ти благосло-
виш мене?» 

Я відповів: «Звичайно, серденько». Я пішов до своєї кімнати, 
переодягнувся у костюм, білу сорочку і краватку, а потім 
повернувся до її ліжка. Вона сіла на краєчок ліжка і я благосло-
вив її. Потім я повернувся до свого покою, зняв костюм, білу 
сорочку і краватку і приготувався спати. 

Ви думаєте, вона коли-небудь забуде це? Маю сумнів. Вона 
може забути благословення, але ніколи не забуде, що я пова-
жав священство і її так, щоб відповідно одягнутися для тієї 
нагоди» (A Generation of Excellence, p. 145). 
Яким чином старійшина Фізерстоун ставився з гідністю до священства? 

Це велика честь—бути володарем священства Бога, бути 
членом королівського дому Бога. Ми маємо бути дуже обереж-
ними, щоб користуватися священством з гідністю і бути 
гідними Господніх благословень. 

Заключна частина 

Священство—це влада Бога. У своєму роді, це найвища 
влада на землі. Ми можемо шанувати священство, пам'ятаю-
чи, що ми маємо владу від Бога і що Господь вимагає, щоб ми 
шанували цю владу. Ми носимо священство з гідністю, коли 
виконуємо заповіді і робимо все, що в наших силах, аби бути 
праведними. 

Завдання 

1. Замисліться глибоко про своє власне священство. 
Спитайте себе: «Чи є в моїх діях щось таке, що не личить 
носієві священства? Чи сприймаю я своє священство досить 
серйозно, і чи впливає це на всі мої дії?» 

2. Палко моліться, щоб отримати внутрішнє відчуття, яке опи-
сував старійшина Талмедж. Потім визначте для себе один чи 
два шляхи для удосконалення. 

3. Старанніше намагайтеся нести священство з гідністю, вдо-
сконалюючи своє життя. 
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Додатково прочитайте: 

1 Петра 2:9 (вибране покоління) 

УЗ 121:39-43 (керівництво для носіїв священства) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку— 
1. Вивчіть Обов'язки і благословення священства, частину А, розділ 2, 
«Священство від Адама до відновлення». 
2. За бажанням заспівайте всім класом гімн «Високо на Горі» як вступний гімн 
(див. Основи Євангелії, стор. 316). 
3. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці були дошка і крейда. 
4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Призначення обрядів 
священства 

Цей урок має поглибшити наше розуміння обрядів священ-
ства та їхню важливість у нашому житі. 

Вступ 

«Ми віримо, що через спокуту Христа все людство може мати 
спасіння шляхом дотримання законів і обрядів євангелії» 
(Третє уложення віри). 

О б р я д — ц е те, що Бог посвячує або проголошує як таке, що 
має бути. Найчастіше, однак, ми вживаємо це слово, щоб зга-
дати про ритуали і дії, які Господь дав нам для спасіння і заспо-
коєння (див. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 548). 
У цьому значенні о б р я д и — ц е фізичні дії, які символізують 
духовні знання. Коли ми беремо в них участь, то одержуємо 
духовну силу, яка нам потрібна, щоб змінити своє життя. 
Хрищення, наприклад, являє серед інших обрядів очищення 
вид гріхів через істинне каяття. 

Щ о б запобігти змішанню чи хибному використанню цих 
ритуалів, наш Небесний Батько вимагає, щоб тільки той, хто 
має повноваження священства, виконував обряди євангелії. 
Тільки тоді, коли обряд виконується відповідним повноважен-
ням, Небесний Батько затвердить виконання обряду. 

Існує два типи обрядів священства: ті, які необхідні для 
піднесення, і ті, які виконуються для заспокоєння і настанови. 

О б р я д и , необх ідн і д л я п іднесення 

Писання говорять нам, що тільки через обряди священства ми 
можемо повернутися до нашого Небесного Батька і знову 
побачити його своїми очима (див. УЗ 84:20-22) . 
Напишіть на дошці або повісьте плакат, в якому перелічені обряди, необхідні 
для піднесення (див. пропозиції в розділі «Підготовка вчителя»). 

Президент Уілфорд Вудраф сказав: «Ніхто не може ввійти 
в царство Бога, якщо не народиться від води і Духа. . . . Ніхто 
не одержить небесної слави, як тільки через обряди Дому 
Божого» (Journal of Discourses, 19:361). 
Прочитайте від Іоанна 3 : 3 - 5 . Які обряди згадуються в цьому уривку? (хрищен-
ня і покладання рук для надання дару Святого Духа). 
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ХРИЩЕННЯ 
Покажіть наочний посібник 4 -а «Хрищення—перший обряд євангелії». 

Обряд хрищення—це перший обряд, який ми маємо одержа-
ти, якщо хочемо жити з нашим Небесним Батьком. Щ о б повер-
нутися до нього, ми маємо бути чистими і гідними. Хрищення 
дає нам можливість одержати прощення тих гріхів, у яких ми 
покаялися. Це дає нам можливість стати досить чистими, 
щоб жити у присутності Господа (див. Обов'язки і благосло-
вення священства, частина А, розділ 29, «Хрищення. Вічний 
завіт»). 
Чому х р и щ е н н я — ц е як початок нового життя? Як хрищення допомагає нам 
повернутися до нашого Небесного Батька? 

Коли ми христимось, нас занурюють під воду. В Писаннях це 
порівнюється з похованням нашого колишнього «я». Виходячи 
з води, ми неначе відмилися від гріхів і почали нове життя. 
Коли наші колишні гріхи змито, ми одержуємо більшу духовну 
силу змінити життя і стати подібнішими до Небесного Батька. 
Запросіть учнів розповісти про те, як хрищення вплинуло на їхнє життя. 

ПРИЧАСТЯ 

Обряд причастя нагадує нам про обітниці, які ми давали, коли 
христилися. Коли ми беремо хліб і воду, то згадуємо знову 
життя Спасителя і його жертву. Ми пам'ятаємо наше обіцяння 
йти за ним. Коли ми гідно приймаємо причастя, то воно 
стає джерелом духовної сили. Це допомагає нам дотримува-
тися заповідей і тому, через щире каяття і гідне причащання, 
ми можемо очиститися від гріхів, які вчинили після хрищення. 
Так ми відновлюємо і приводимо у відповідність з вимогами 
наш завіт хрищення. 

ДАР СВЯТОГО ДУХА 
Покажіть наочний посібник 4-6 «Дарування Святого Д у х а — ц е обряд Мел-
хіседекового священства». 

Джозеф Сміт якось сказав: «Хрищення водою, без хрищення 
вогнем і Духом Святим, не має сили. Вони обов'язково і 
нероздільно пов'язані. Людина має народитися від води і Духа, 
щоб увійти в царство Бога» (Teach ings of the Prophet Joseph 
Smith, p. 360). 
Чому дар Святого Духа необхідний для нашого піднесення? 
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4-а (= 4-а), Хрищення - перший обряд євангелії. 

4 -6 (= 4-Ь), Дарування Святого Духа - це обряд 
Мелхіседекового священства. 







Дар Святого Духа через рукопокладання обіцяний тим, хто 
покаявся у своїх гріхах, був хрищений і конфірмований у члени 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Цей обряд, який 
виконується чоловіками, носіями Мелхіседекового священ-
ства, дає нам право мати Святого Духа за нашого провідника 
протягом земного існування і допомагає нам підкорятися 
законам, настановам і обрядам євангелії. Святий Дух може 
свідчити про Батька і Сина (3 Нефій 28:11), показати те, що має 
настати (Іоанн 16:13), нагадати {Іоанн 14:26) і навчити нас 
істини про все (Мороній 10:5). (Див. Обов'язки і благословен-
ня священства, частина А, розділ ЗО, «Дар Святого Духа»). 
Як Святий Дух вплинув на ваше життя? Запросіть учнів поділитися власним 
досвідом. 

ПОСВЯЧЕННЯ У МЕЛХІСЕДЕКОВЕ СВЯЩЕНСТВО 
Покажіть наочний посібник 4-в, «Посвячення у Мелхіседекове священство 
необхідне для піднесення». 

Гідні чоловіки—члени Церкви, мають бути посвячені у 
Мелхіседекове священство, щоб одержати піднесення. Це 
посвячення дозволяє чоловікові одержати владу і повноважен-
ня Бога, через які він зможе здійснювати обряди для своїх 
ближніх, як живих, так і померлих. Священство стає для нього 
джерелом знання і допомагає йому зрозуміти все духовне. 
Воно допомагає йому служити товаришам і виконувати Божу 
роботу тут на землі. 

Жінка також може одержати благословення Мелхіседекового 
священства. Ось деякі з них: обряди євангелії через рукопо-
кладання священства, а також через шлюб з праведним 
носієм священства. Благословення, які приходять в дім, коли 
чоловік звеличує своє священство, впливають на його дружи-
ну так само, як і на нього. Можливо, найважливіший шлях, яким 
жінка одержує благословення с в я щ е н с т в а — ц е отримання 
храмового дару і одруження в храмі. 

ХРАМОВИЙ ДАР 
Покажіть наочний посібник 4-г, «Новозеландський храм». 

Храмовий д а р — ц е священний обряд, який виконується тільки 
в храмі. Президент Брігам Янг сказав: «Ваш храмовий д а р — ц е 
здійснення в Домі Господа всіх тих обрядів, які необхідні для 
вас після того, як ви залишите це життя, щоб дати вам 
можливість повернутись у присутність Батька, пройти повз 

4-в (= 4-е), Посвячення у Мелхіседекове священство 
необхідне для піднесення. 
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ангелів, що стоять на варті, мати змогу сказати їм ключові 
слова, показати знаки і символи, які стосуються Святого 
Священства, і отримати своє вічне піднесення замість землі і 
пекла» (Journal of Discourses, 2:31). 

Храмовий дар вчить нас багато чого, що ми повинні знати і 
робити, щоб повернутися до свого Небесного Батька. Ми 
також даємо певні обіцяння Господу. Наприклад, ми обіцяємо 
строго дотримуватися закону цнотливості. Ми обіцяємо бути 
покірними і бажати віддати все, що маємо, щоб допомогти 
Господній роботі. Такі обіцяння вельми священні, а тому храмо-
вий дар дається тільки тим, хто показав, що бажає дотримува-
тися заповідей Небесного Батька. Щоб нагадати їм про ці 
обіцяння, їм даються священні вбрання, які одягаються на тіло. 
Як дотримання цих обіцянь допомагає нам повернутися до нашого Небесного 
Батька? 

ХРАМОВИЙ Ш Л Ю Б 

Обряд храмового шлюбу також необхідний, якщо ми хочемо 
стати такими, як наш Небесний Батько. Сімейне піднесення 
вимагає, щоб ми і наші сім'ї були запечатані на вічність. З цієї 
причини ми маємо вчити своїх дітей благоговінню перед хра-
мом і готувати їх до шлюбу в храмі. 
Прочитайте це оповідання, що розповів президенту Гарольду Б. Лі один із 
сторожів храму у Солт-Лейк-Сіті. 

«Якось не так давно вранці я сидів за столом у храмовій 
сторожці, коли мою увагу привернув стук у двері. Там стояло 
двоє хлопчиків, с е м и — в о с ь м и років віком. Коли я відчинив 
двері, то помітив, що вони були бідно одягнені, невмиті і 
непричесані. Вони мали такий вигляд, неначебто пішли з дому 
до того, як тато і мама прокинулись. Коли я подивився за 
спини цим маленьким хлопчикам, то побачив двох малюків у 
візочках. У відповідь на моє питання, що вони хотіли, один з них 
показав на свого маленького брата у візочку і відповів: «Його 
звати Джо. Чи не могли б ви потиснути руку маленькому Джо? 
Сьогодні якраз його день народження—йому сьогодні два 
роки, і я б хотів, щоб він доторкнувся до храму, і коли стане 
дорослим, щоб пам'ятав, що він доторкнувся до храму у два 
роки». 

Указуючи на маленького хлопчика в іншому візочку, він сказав 
таке: «А це Марк, йому теж два роки». А потім урочистим, 
шановливим тоном, рідкісним для дітей такого віку, спитав: 

4-г (= 4-d), Новозеландський храм. 
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«Так можна нам зайти і доторкнутися до храму?» Я відповів: 
«Звичайно можна». Вони підвезли дитячі візочки до храму, 
підняли малят і притулили їхні руки до святого будинку. Клубок 
став у мене в горлі, коли я стояв і чув, як хлопчик сказав своєму 
молодшому братові: «Отже Джо, завжди пам'ятай, що у два роки 
ти доторкнувся до храму». Вони подякували мені і пішли додо-
му» («Marriage for Eternity», Improvement Era, June 1957, p. 406). 
Запропонуйте учням прочитати Учення і Завіти 131:1-4. 

Чому так важливо одружитися в храмі згідно з цим уривком з Писання? 

Вічний шлюб, який здійснюється тільки у храмі, дає 
можливість сім'ї жити разом у вічності. Одним з найбільших 
благословень храмового шлюбу є те, що ми зможемо мати 
вічну сім'ю, як у нашого Небесного Батька. 
Як знання того, що ваш шлюб вічний, вносить зміни у шлюб та інші сімейні сто-
сунки? 

Чому ми маємо розглядати храмовий шлюб, як важливий обряд? 

Обряди заспокоєння і проводу 
Напишіть на дошці або вивісьте плакат, на якому перелічені обряди заспо-
коєння і проводу (див. пропозиції у розділі «Підготовка вчителя»). 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДІТЕЙ ТА ДАРУВАННЯ ІМЕН 
Покажіть наочний посібник 4-д, «Дітей благословляють та дарують їм імена в 
пісну неділю». 

Звичайно дітей благословляють і дарують їм імена на зборах 
посту і свідчень. Маленькій дитині офіційно дає ім'я і благосло-
вення той, хто має Мелхіседекове священство, краще, коли це 
робить батько (див. УЗ 20:70). 
Якщо хто-небудьуже мав нагоду благословляти дітей, попросіть його поділитися 
своїми почуттями щодо цього. Потім перекажіть їм наступне оповідання, в якому 
показано, як Небесний Батько допомагає нам виконувати обряди. 

«Батько, у якого недавно народилася дитина, розповів історію 
натхнення, натхнення, про яке свідчили члени приходу: «Я 
дуже схильований сьогодні. Коли я підійшов, щоб благослови-
ти Марка, то не був певний того, що збирався сказати, хоч і 
мав у голові деякі думки. Але коли я взяв його на руки і почав 
молитву, почуття так і почали переповнювати моє серце. Мене 
не залишили на самоті благословляти мого сина: Господь 
надихав мене через силу Святого Духа, щоб я знав, що гово-
рити» (Jay A. Parry, «Miracles Today?» Ensign, Jan. 1978, p. 53). 

4-д (= 4-е), Дітей благословляють та дарують 
їм імена в пісну неділю. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ ХВОРИХ 
Покажіть наочний посібник 4-е, «Вірні старійшини мають владу давати хворим 
благословення здоров'я». 

Благословення хворих—це ще один з обрядів, які можуть 
виконувати носії Мелхіседекового священства. Так, як Ісус 
благословляв хворих, вірні старійшини Церкви мають владу 
благословляти і зцілювати хворих. Старійшинам потрібно 
пам'ятати, однак, що під час благословення хворих має вико-
нуватися воля Божа (див. УЗ 42:43-48). 
Попросіть учнів поділитися досвідом у благословенні хворих. 

ОСВЯЧЕННЯ ОЛИВНОЇ ОЛІЇ 

Освячення оливиної олії виконується чоловіками, які мають 
Мелхіседекове священство, коли вони готуються благословля-
ти хворих. Тільки чиста оливна олія освячується і посвячується, 
щоб використовуватися для благословення хворих. 

ПАТРІАРШІ БЛАГОСЛОВЕННЯ 

Патріарші благословення—це натхненні благословення, які 
дають гідним членам Церкви посвячені патріархи. Ці благосло-
вення призначені для того, щоб забезпечити людину настано-
вою і порадою. Вони також відкривають її родовід у царському 
домі Ізраїля. Патріарші благословення, які дали посвячені 
патріархи, записуються і зберігаються в Церкві. Вони особисті 
і священні, атому не оголошуються привселюдно. 

БАТЬКІВСЬКІ БЛАГОСЛОВЕННЯ 

Батьківські благословення можуть даватись в особливі момен-
ти в житті членів сім'ї. Такі події, як місія, шлюб, від'їзд на 
навчання часто підказують батькові, що потрібно дати своїй 
дитині особливе благословення. Батьківське благословення 
може даватись, щоб допомогти подолати труднощі або 
розв'язати важливі питання чи проблеми. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ЗАСПОКОЄННЯ І ПРОВОДУ 
Коли неможливо отримати батьківське благословення, благо-
словення заспокоєння і проводу може даватися єпископом, 
президентом філії, домашніми вчителями та іншими носіями 
Мелхіседекового священства. Ці благословення схожі на 
батьківське благословення. Вони допомагають людині 
підготуватися до особливих моментів у житті або подолати 

4-е (= 4-f), Вірні старійшини мають владу давати 
хворим благословення здоров'я. 
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труднощі, які вимагають особливої допомоги від Небесного 
Батька. 

Запросіть учнів поділитися своїм досвідом щодо цих благословень. 

ПОСВЯЧЕННЯ МОГИЛ 
Посвячення могил виконується Мелхіседековим священством. 
Молитва посвячення звичайно містить в собі слова заспо-
коєння для сім'ї померлого, просить особливого захисту моги-
ли, а також несе в собі інші благословення, на які вкаже Дух. 

Заключна частина 
Нам дані обряди священства, щоб допомогти нам повернути-
ся до нашого Небесного Батька. Але щоб Бог прийняв їх, ці 
обряди мають бути виконані через відповідне повноваження 
священства. Президент Лоренцо Сноу сказав: 

«Існує тільки один шлях, через який можна одержати 
піднесення і славу. Нам потрібно христитися для відпущення 
гріхів і одержати дар Духа Святого через рукопокладання. Ці 
та інші обряди абсолютно необхідні для піднесення і слави» 
{МіHernial Star, 27 June 1895, p. 405). 

Інші обряди дають нам настанову та заспокоєння. Виконані 
вірно, обряди священства супроводжуються великою духов-
ною силою, яка допомагає нам змінити життя на краще. 

Потрібно пам'ятати, що обіцяні благословення від будь-якого 
обряду залежать від праведного життя. 

Завдання 

1. Складіть особливі плани здійснення всіх обрядів, необ-
хідних для піднесення. 

2. Живіть гідно, щоб виконувати обряди священства для 
інших. 

3. Заплануйте особливу, священну нагоду для кожного обряду, 
здійснюваного для членів вашої сім'ї. 

Додатково прочитайте: 

Яків 5:14-15 (старійшини мають владу благословляти хворих) 

Мосія 13:30 (важливість дотримання обрядів) 

З Нефій 11:32-40 (необхідність хрищення і дару Духа Святого) 

Мормон 9:24 (рукопокладання для благословення хворих) 

УЗ 20:41 (одержання дару Святого Духа) 

УЗ 105:33 (надання храмового дару) 
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Урок 1 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Підготуйтеся написати список на дошці або зробіть плакат з переліченими 
обрядами, необхідними для піднесення: хрищення, причастя, рукопокладання 
для надання дару Святого Духа, посвячення у Мелхіседекове священство, хра-
мовий дар і храмовий шлюб. 
2. Підготуйтеся написати список на дошці або зробіть плакат з переліченими 
обрядами заспокоєння і проводу: благословення дітей, благословення хворих, 
освячення оливної олії, патріарші благословення, батьківські благословення, 
благословення заспокоєння і проводу, посвячення могил. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 

Примітка: Не вдавайтеся в подробиці того, як виконувати обряди. Цю 
інформацію буде подано в уроці 5. 
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Виконування 
обрядів 
священства 

Урок 5 

Цей урок призначено, щоб навчити нас виконувати обряди 
священства. 

В с т у п 

Господь сказав нам: «Ось чому, нехай кожний чоловік вивчає 
свій обов'язок і діє в чині, в який його посвячено, з ус ією 
старанністю» (УЗ 107:99). Носії священства мають знати, як 
виконувати обряди священства і бути г ідними провідництва 
Святого Духа під час виконання їх. 

Наша здатність благословляти життя інших через благосло-
вення священства визначається нашою вірністю і покорою. 
Джозеф Філдінг Сміт стверджував: «Я впевнений. . . , що ми 
побачили б більше проявів Духа Божого, наприклад, зцілюючи 
хворих, якби ми жили трішки ближче до цих засадничих істин 
(використання віри в Бога через виконання своїх обов'язків як 
членів Церкви)». (Doctr ine of Salvation, 2:311-312). 

Наша дієздатність як носіїв священства може бути посилена 
молитвою. Перед виконанням обрядів священства нам слід 
прагнути до Господа в молитві. Іноді в окремих випадках може 
навіть знадобитися піст (див. Обов'язки і благословення свя-
щенства, частина А, урок 31, «Молитва і піст»). Якщо ми набли-
зимося до Господа в дусі молитви і посту і житимемо згідно з 
вченням нашого Небесного Батька якомога краще, Дух керу-
ватиме нами в роботі священства. 

Які о б р я д и м и м о ж е м о виконувати? 
Які обряди ми можемо виконувати через чини священства, які ми маємо? 
Скористайтеся такою інформацією, щоб допомогти в обговоренні. 

ДИЯКОНИ 

Диякони беруть участь в обряді причастя—роздають причастя 
членам Церкви. 

УЧИТЕЛІ 

Учителі беруть участь в обряді причастя—готують причастя. 
Вони також роздають причастя, коли диякони відсутні. 
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Урок 1 

СВЯЩЕНИКИ 

Священики беруть участь в обряді причастя—благословляють 
хліб і воду. Вони можуть допомагати готувати і роздавати при-
частя, коли це необхідно. Маючи повноваження від єпископа 
або президента приходу, священики можуть виконувати обряд 
хрищення, посвячувати в Ааронове священство та чини 
Ааронового священства. 

НОСІЇ МЕЛХІСЕДЕКОВОГО СВЯЩЕНСТВА 
Носії Мелхіседекового священства можуть виконувати всі 
обряди Ааронового священства. Крім того, вони можуть дару-
вати імена і благословляти дітей, конфірмувати членів Церкви 
і дарувати Святого Духа, освячувати оливну олію, благословля-
ти хворих, посвячувати могили, давати батьківське благосло-
вення членам своїх сімей, давати благословення заспокоєння 
і поради, дарувати Мелхіседекове священство, коли їм дає 
повноваження на те президент колу чи місії. Старійшини 
можуть посвячувати інших у чин старійшин, а первосвященики 
можуть посвячувати інших у чин первосвященика. 
Для більш повної інформації про обряди, які виконуються священством, 
дивіться Обов'язки і благословення священства, частина А, уроки 5, 6, 7 і 9. 

Як виконуються обряди 

Для обрядів священства, які виконуються поза храмом, не 
існує особливих усталених слів, за виключенням хрищення і 
причастя. Але такі обряди, як хрищення, причастя, 
конфірмація, посвячення в священство, благословення і дару-
вання імені дитині мають виконуватися з гідністю і під 
керівництвом того, хто має ключі. Всі обряди виконуються 
в ім'я Ісуса Христа через повноваження його священства (див. 
урок 3 в цьому підручнику). Коли ми виконуємо обряди свя-
щенства, нам слід усвідомлювати, що ми діємо від імені 
Спасителя. 
Виберіть деякі з наступних обрядів. Розгляньте їх у деталях і продемонструй-
те. Запропонуйте учням попрактикуватися у виконанні обрядів. Якщо носій 
священства з класу має виконувати обряд найближчим часом, повторіть той 
обряд для нього. Примітка: Переконайтеся, що носії Ааронового священства 
не практикуються у виконанні обрядів Мелхіседекового священства. 

Подальша інформація стосується основних обрядів євангелії, 
які виконуються священством: 

БЛАГОСЛОВЕННЯ І ДАРУВАННЯ ІМЕНІ ДІТЯМ 

В обряді дарування імені й благословення дітей можуть (під 
керівництвом провідника священства) взяти участь тільки ті 
брати, які мають Мелхіседекове священство (УЗ 20:70). 
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Достойних батьків, які мають Мелхіседекове священство, слід 
заохочувати благословляти своїх дітей. 

Благословляючи немовля, брати стають у коло і беруть його на 
руки. Благословляючи більш дорослу дитину, брати поклада-
ють руки дитині на голову. Ось що робить той, хто проказує 
благословення: 

1. Звертається до Небесного Батька в молитві. 

2. Називає повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке цей обряд виконується. 

3. Дає дитині ім'я. 

4. Промовляє слова благословення, які йому підказує Дух. 

5. Закінчує словами в ім'я Ісуса Христа. 

ХРИЩЕННЯ 

Хрищення може виконуватися тільки гідним священиком або 
носієм Мелхіседекового священства. Два священики або носії 
Мелхіседекового священства будуть служити свідками, щоб 
переконатися, що обряд виконується належним чином. Носій 
священства має: 

1. Стати у воді з людиною, яка має христитися. 

2. Цей обряд легше виконувати, якщо той, хто христить, 
тримає кандидата за праве зап'ястя своєю лівою рукою, а кан-
дидат тримає ліве зап'ястя носія священства лівою рукою. 

3. Підняти праву руку під прямим кутом. 

4. Назвати кандидата по імені і промовити молитву для хри-
щення (див. УЗ 20:73). 

5. (Для зручності) Попросити кандидата затиснути носа його 
правицею; тоді володар священства кладе свою правицю на 
верхню частину спини кандидата і повністю його занурює. 

6. Допомогти людині вийти з води. 

Кожне хрищення мають засвідчити два священика або два 
носія Мелхіседекового священства. Вони пересвідчуються, що 
обряд виконано належним чином. Якщо молитву прочитано 
неправильно, ї ї треба повторити, а кандидата—занурити 
знову. Якщо частина тіла або одежі кандидата залишилася 
незануреною, христильну молитву слід повторити, а кандида-
та занурити повністю. 

КОНФІРМАЦІЯ І ДАРУВАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

Тільки носій Мелхіседекового священства може конфірмувати 
нового члена і дарувати йому Святого Духа. Він має: 
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Урок 1 

1. Покласти руки на голову людини для конфірмації. 

2. Назвати людину повним ім'ям. 

3. Назвати повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке виконується обряд. 

4. Конфірмувати людину у члени Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. 
5. Дарувати Святого Духа, промовляючи такі слова: «Прийми 
Святого Духа». 
6. Промовити слова благословення, які підкаже Дух. 

7. Закінчити в ім'я Ісуса Христа. 

ПРИЧАСТЯ 

Причастя—це вельми священний обряд, який виконується під 
керівництвом чина священства, який головує на зборах. 

Потрібно покласти шматок хліба на чисту тарілку на маленько-
му столі. А також поставити маленькі індивідуальні стаканчики 
або посудини з невеликою кількістю води. Потрібно забезпе-
чити окремий стаканчик для кожної особи. Хліб і воду слід при-
крити чистою білою скатертиною. Хліб потрібно відкрити 
перед благословенням, і знову прикрити тарілку, як тільки роз-
дадуть хліб. Так само потрібно зробити і з водою. 
Протягом причасного гімну носій священства розламує хліб на 
шматочки. Після гімну носій священства стає на коліна і про-
мовляє молитву благословення хліба (див. УЗ 20:77). Потім 
благословенний хліб роздається членам Церкви. 
Після того, як роздадуть хліб, носій священства стає на коліна 
і благословляє воду (див. 20:79, заміняйте слово вино на слово 
вода). Благословенна вода роздається членам Церкви. 

Причасні молитви були відкриті Господом, і провідник священ-
ства має упевнитися, що вони промовлені вірно. Якщо 
провідник священства має виправити помилку, він має бути 
уважним, щоб не збентежити або не порушити святості обряду. 
Причастя потрібно прибрати із столу якомога швидше після 
закінчення зборів. Залишки хліба можна використати в їжу. 
Священики або носії Мелхіседекового священства можуть 
благословляти причастя. Учителі і диякони не мають такого 
повноваження (див. УЗ 20:58). Диякони, вчителі, священики і 
носії священства Мелхіседекового можуть одержати завдання 
роздавати причастя. Зовнішній вигляд усіх, хто бере участь, 
має відображати святість виконуваного обряду. 
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ДАРУВАННЯ СВЯЩЕНСТВА І ПОСВЯЧЕННЯ В ЧИНИ 
СВЯЩЕНСТВА 

Посвячення в чини Ааронового священства виконується 
відповідним провідником священства або під його керів-
ництвом. Священики можуть промовляти благословення при 
посвяченні в чини Ааронового священства, коли їх призначає 
на це провідник священства. Посвячення в чин Мелхіседеко-
вого священства виконується президентом місії чи колу або 
кимось під його керівництвом. 

Носій священтсва, який виконує обряд, має: 

1. Покласти руки на голову особи. 

2. Назвати особу повним ім'ям. 

3. Указати повноваження (Мелхіседекове або Ааронове свя-
щенство), через яке цей обряд виконується. 

4. Дарувати священство Мелхіседекове чи Ааронове, яке 
потрібно в цьому випадку, якщо воно тільки не дароване раніше. 

5. Посвятити в певний чин Мелхіседекового чи Ааронового 
священства і дарувати права, владу і повноваження, що стосу-
ються того чину. 

6. Промовити слова благословення, які підказує Дух. 

7. Закінчити в ім'я ІсусаХриста. 

ОСВЯЧЕННЯ ОЛИВНОЇ ОЛІЇ 

Оливна олія має бути освячена до того, як її використовують 
для помазання хворих. Потрібно брати чисту оливну олію 
хорошої якості, а той, хто має священство Мелхіседекове, має 
освятити її для священних цілей. Не можна використовувати 
ніякої іншої олії. 

Носій священства має: 

1. Тримати відкриту посудину з оливною олією. 

2. Звернутися в молитві до Небесного Батька. 

3. Указати повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке виконується освячення оливної олії. 

4. Освятити оливну олію (а не посудину з оливною олією) і 
призначити її для благословення і помазання хворих і недужих. 

5. Закінчити в ім'я ІсусаХриста. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ХВОРИХ 

Благословення хворих складається з двох частин: помазання 
і запечатування. 
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Помазання виконується одним носієм Мелхіседекового свя-
щенства. Він має: 

1. Помазати голову хворої особи, використовуючи невелику 
кількість оливної олії. 

2. Покласти руки на голову хворої особи і назвати її на ім'я. 

3. Указати повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке цей обряд виконується. 

4. Сказати, що він помазує освяченою олією. 

5. Сказати, що він діє в ім'я Ісуса Христа. 

Як правило, два чи більше носіїв Мелхіседекового священства 
запечатують помазання. Вони кладуть руки на голову хворої 
людини і один з них промовляє. Він: 

1. Називає хвору людину на ім'я. 
2. Указує повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке цей обряд виконується. 
3. Запечатує і конфірмує помазання, яке тільки-но відбулося. 

4. Промовляє благословення, які підказує Дух. 

5. Закінчує в ім'я Ісуса Христа. 

Не слід помазувати людину оливною олією часто протягом 
однієї і тієї ж хвороби. Якщо носія священства вже просили 
декілька разів протягом тієї ж хвороби благословити хворого, 
йому, як правило, не потрібно помазувати оливною олією після 
першого разу, але він може дати благословення рукопокла-
данням і через повноваження священства. 

ПОСВЯЧЕННЯ МОГИЛ 

Посвячення могил виконує носій Мелхіседекового священ-
ства, якого за згодою родини призначає єпископ або прези-
дент філії. Він має: 

1. Звернутися до нашого Небесного Батька в молитві. 

2. Указати повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке цей обряд виконується. 

3. Посвятити і освятити місце поховання як місце відпочинку 
для тіла померлого. 
4. Помолитися Господу, якщо доречно, щоб ця ділянка землі 
могла бути освячена і захищена, аж поки не прийде час для 
воскресіння тіла і з'єднання його з духом. 

5. Попросити Господа втішити сім'ю, і сказати те, що підказує 
Дух. 
6. Закінчити в ім'я Ісуса Христа. 
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БАТЬКІВСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ І БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ЗАСПОКОЄННЯ І ПОРАДИ 

Батьки (у своїх сім'ях) та інші, хто має Мелхіседекове священ-
ство, можуть давати благословення заспокоєння і поради. 
Батьки можуть благословляти своїх дітей при особливих наго-
дах, таких як від'їзд на військову службу, на навчання або на 
місію. Родина може записувати батьківські благословення у 
свій літопис, але вони не зберігаються для церковного викори-
стання. Батьківське благословення дається так само, як і будь-
яке благословення заспокоєння і поради. 

Для такого благословення, особа, що його дає, має: 

1. Покласти руки на голову особи, яку благословляють. 

2. Назвати особу повним ім'ям. 

3. Указати повноваження (Мелхіседекове священство), через 
яке це благословення виконується. 

4. Подякувати і дати такі поради, настановлення та обіцяння, 
які підказує Дух. 

5. Закінчити в ім'я ІсусаХриста (див. Посібник для провідників 
священства, 1982, стор. 17-22; див. також Melchizedek Priest-
hood Handbook [1984], pp. 27-29). 
Запропонуйте кожному, хто має Мелхіседекове священство, освятити на уроці 
оливну олію для себе й тих, кому вона може знадобитися дома. 

З а к л ю ч н а частина 

Як носіям священства, нам слід готуватися до того часу, коли 
нам треба буде виконувати обряди. Готовність виконувати 
обряди священства означає, що ми живемо згідно з заповідями 
і робимо для цього все можливе, і що ми знаємо, як виконува-
ти обряди. Така підготовка принесе благословення як нам, так 
і іншим. 

Завдання 

1. Вивчіть послідовність виконання обрядів. Установіть собі 
мету—вивчати по одному обряду кожного тижня. 

2. Подумайте про одну з сфер вашого життя, в якій ви можете 
стати ще більш гідними, щоб виконувати обряди священства. 
Прийміть рішення вдосконалити своє життя в цьому напрямку. 

Додатково п р о ч и т а й т е : 

Матвій 3:13-16 (хрищення Ісуса) 

Марк 6:13 (хворий, помазаний оливною олією) 

Марк 16:17-18 (рукопокладання хворих) 
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Яків 5:14-16 (старійшини в Церкві помазують хворих) 

З Нефій 11:22-26 (обряд хрищення) 

Мороній 2:2 (Святий Дух дарується через рукопокладання) 

УЗ 42:11 (чоловіки посвячуються тими, хто має повноваження) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Обов'язки і благословення священства, частина А, розділ 4 
«Кворум священства», і розділ 31 «Молитва і піст». 
2. Придбайте кілька маленьких склянок чистої оливної олі ї—одну для кожної 
сім'ї, представленої в класі носієм священства. Це дасть змогу кожній сім'ї мати 
освячену оливну олію, щоб її могли використовувати носії Мелхіседекового свя-
щенства, коли будуть давати благословення. 
3. З'ясуйте з учнями, коли найближчим часом будуть виконуватися які-
небудь обряди. Підготуйтеся повністю повторити ці обряди. 
4. Сплануйте швидко пройти першу частину уроку, для того, щоб провести 
більше часу над обговоренням того, як виконувати обряди. 
5. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 
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Домашнє 
вчителювання 

Урок 6 

Мета цього уроку—допомогти нам зрозуміти і виконати наші 
покликання домашніх учителів. 

Вступ 

Як учителів, священиків чи носіїв Мелхіседекового священ-
ства, нас можуть покликати проводити домашнє вчителюван-
ня. Частиною звеличення наших покликань у священстві є 
навчання, наглядання і допомога членам Церкви. Домашнє 
вчителювання дає нам таку можливість. 

Бути домашніми вчителями нас покликають провідники свя-
щенства. В організованих філіях і приходах це робить 
провідник кворуму Мелхіседекового священства після 
консультації з єпископом чи президентом філії. Два носії свя-
щенства служать домашніми вчителями в парі. Від них чека-
ють регулярного відвідування закріплених за ними сімей. 
Покажіть наочний посібник 6-а, «Домашні вчителі покликаються провідником 
кворуму». 

Старійшина Бойд К. Пекер якось сказав: «Я чув, як чоловіки 
відповідали на запитання про їхні Церковні обов'язки: «Я тільки 
домашній учитель». Потім він пояснив, що домашнє вчителю-
вання—це одне з найважливіших завдань священства у 
Церкві. Домашні вчителі—пастухи овець. їх призначають туди, 
де проповідування має найбільше значення. Вони—слуги 
Господа» («The Saints Securely Dwell», Ensign, Jan. 1973, p. 90). 

Домашні вчител і—слуги Господа 

Важливість домашнього навчання показана в історії, яку 
розповів брат Ерл Стоуел. Як домашній учитель, він зі своїм 
напарником були призначені відвідувати сім'ї неактивних 
членів Церкви. Брат Стоуел розповідає: 

«Через кілька днів . . . ми підійшли до цих дверей. Я малий на 
зріст, і тому я завжди відкидаю голову назад, щоб дивитися 
людині в обличчя. Але цього разу я мусив опустити голову, 

6-а (= 6-а), Домашні вчителі покликаються 
провідником кворуму. 
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коли відчинились двері і на порозі з'явився маленький чоловік 
не вищий за півтора метри на зріст. 
Покажіть наочний посібник 6 - 6 «Маленький Бен». 

Він був худий і старий, але його бадьора постать та енергійні 
рухи показували нам, що роки нелегко гнули його плечі. 
Маленькі проникливі очі були широко посаджені. Рот являв 
глибокий надріз від вуха й до вуха внизу обличчя, принаймні 
так здавалося. Шкіра була подзьобана. 
Ми сказали, що ми сусіди і члени Церкви, і що прийшли позна-
йомитися. Йому, здавалось, було незручно, коли він запросив 
нас до маленької вітальні, гарно прибраної попільничками. . . . 
Він сказав, що працював водієм вантажівки. Я думав, що то був 
пікап, але виявилося—великий самоскид. Я був уражений. 

«Звичайно водії досить дужі. Як ви. . .» 

Він перебив мене: «Я кладу сорокасантиметровий гайковий 
ключ поряд з собою на сидіння. Всі хлопці знають про це. Це 
робить нас рівними...». 
Минали місяці і ми почали чекати на наші зустрічі з Беном. 
Якось одного вечора, коли ми прийшли відвідати його, він був 
стомлений працею на вантажівці, а тому ми залишились у 
нього всього на кілька хвилин. Коли ми підійшли до дверей, 
маленький Бен подивився і запитав: «Коли ви розповісте мені, 
що я маю робити: перестати палити, ходити на збори священ-
ства і в Церкву і таке інше?» 
«Бен,—сказав я йому,—ми обидва будемо щасливішими, коли 
ви будете робити все це, але вирішувати вам. Ми б тільки обра-
зили Вас, якби намагалися сказати Вам, що робити, коли Ви і 
так це знаєте. Ми приходимо побачитися з вами, тому що, ну, 
тому що наша сім'я неповна без Вас». Він потиснув мою руку. 

Пізніше, того тижня, задзвонив телефон і мене запитали: «О 
котрій годині будуть збори священства?» Я сказав йому і 
запропонував підвезти для компанії. 

«Ні, я знаю дорогу і ніхто не повинен підвозити мене туди, де 
мені слід бути». 
Я побачив його, коли він стояв біля Церкви. «Може, мені краще 
не заходити, поки я не перестану палити зовсім»,—запитав він. 
Я відповів йому, що це буде легше зробити з Господньою допо-
могою. Він сказав: «Я палив з восьми років, а тому не впевне-
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ний, що зможу покінчити з цією звичкою». Я сказав, що впев-
нений, він зможе. 

Скоро його, позаочі, охристили Малим Беном, і попри те, що 
йому не вистачало формальної освіти, попри його зріст і вік, 
він скоро завів щирих друзів і брав участь у всіх проектах, які 
організовував кворум старійшин. 

Якось увечері мені подзвонили. «Мені потрібно поговорити з 
вами». Його голос звучав так, неначе він був близький до 
істерики. «Вони хочуть, щоб я був учителем у приході. Я не 
можу цього зробити. Я палю і нічого не знаю. Як я можу вчити 
людей того, чого сам не знаю?. . . Що мені робити?» 

Мене це вразило теж. Малий Бен був особливим для нас, і ми 
не хотіли його втратити знову. В душі я почав молитися так 
палко, як тільки міг. Потім глибоко вдихнув і почав: «Бен, хіба 
ми коли-небудь намагалися говорити Вам, що робити?» 

«Ні, ви тільки показували, що я маю значення для вас, давали 
мені відчути, що я потрібен. Може тому я і почав сам ходити до 
Церкви». 

«Коли ми зустріли Вас, ми зрозуміли, що знайшли того, хто 
вартий наших зусиль. А тепер, чи змогли б Ви звернутися до 
цих людей і нагадати, які вони потрібні? Ви могли б просто ска-
зати їм, що вони дуже потрібні, що Вам хотілося б сидіти з 
ними зараз і потім і розповідати їм про щось таке, що Вам зда-
лось значущим, і чим би Вам хотілося поділитися з ними?» 

Кілька секунд тиші, а потім: «До побачення, Голлі! Я зроблю це!» 

У кінці дня я часто їздив вулицею, де жили кілька сімей, що 
ними опікувався Бен. Вони вважалися неактивними, в біль-
шості з них чоловік або дружина не були членами Церкви, 
і вони сторонилися Церкви протягом багатьох років. Якось 
увечері я побачив Малого Бена, який тягнув величезного каву-
на, найбільшого, що я бачив у той сезон. Його пальці були 
переплетені під кавуном і кожний крок був вартий зусилля. Він 
відійшов на три квартали від базару. Коли я проїжджав повз 
нього, він завернув в один з будинків. 

Коли я побачив його наступного разу, то нагадав про це. Він 
нахилив голову. «Ну, коли повертався додому, то йшов повз 
базар. Я подумав про тих діток. їхній батько безробітний. 
Кавуни—рідкісна річ цього року. Я знаю: діти їх ще не куштува-
ли. І щоб знати напевно, що кожна дитина наїсться досхочу, я 
купив найбільшого кавуна в магазині». 

Пізніше я бачив, як він квапився кудись у вечірню спеку, три-
маючи в руках велику листівку з днем народження. Потім він 
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пояснив: «У цієї маленької дівчинки самі брати. На них зверне-
на вся увага. Тому я вирішив віднести листівку, а не відсилати 
поштою, щоб вона відчула свою важливість. А якихось кілька 
тижнів тому в іншому місці, діти зламали руку ляльці. Нікому, 
здавалося, не було до цього діла, крім маленької дівчинки. Я 
взяв її ляльку додому, дістав старий гачок-защіпку зі столу, 
витяг стрічку, на якій кріпилася рука і гарно закріпив її. На це 
пішов цілий вечір, але це було варто того, коли я повернув її. 
Тепер, коли я ходжу туди, вона дістає свою ляльку, сідає на 
підлогу переді мною і кладе голову мені на коліна». Думаю, що 
я помітив, як у горлі в нього застряв клубок. 

Невдовзі після цього задзвонив телефон і збуджений голос 
сказав: «Маленька дівчинка, яку я навчаю, христиться!» Це був 
реальний результат (його домашнього навчання). Я теж був 
дуже схвильований... . 
За попередні п'ять років ті сім'ї не мали зв'язку з Церквою, 
окрім відвідин домашніх учителів і випадкових дзвінків 
візитного вчителя [Товариства Допомоги]. Та вісім раз протя-
гом трьох наступних років Малий Бен телефонував, завжди 
схвильований, щоб розповісти мені про благословення, яке 
хтось має одержати, про наступне хрищення або просування 
у священстві хлопчика. Я запитував, як він зміг так змінити їхнє 
життя. «Я тільки робив те, що Ви мені говорили. Я давав їм 
відчути, що я не кращий за них і не ходив, щоб повчати їх, що 
їм робити. Я був там, тому що добрий Господь накрив духов-
ний стіл для своєї сім'ї, і коли вони не діляться з нами, за сто-
лом буває пусте місце і сім'я неповна». 

Коли приходське навчання змінили на домашнє, все, що ми 
мали робити—це взяти за приклад дії Малого Бена» («Little 
Ben», Ensign, Mar. 1977, p. 66-68) . 
Щ о було ключем до успіху домашніх учителів Малого Бена? Як Малий Бен 
використовував ті ж ключі, коли служив домашнім учителем? 

Обов'язки домашніх учителів 
Покажіть наочний посібник 6-в, «Домашніх учителів покликано відвідувати 
сім'ї». 

Господь дав обов'язок домашнім учителям відвідувати домівки 
членів Церкви, заохочувати їх молитися і виконувати родинні 
обов'язки. Він покликав їх бути «спостерігачами», щоб 
піклуватися і спостерігати за його дітьми (див. Єремія 31:6; 
Єзекиїл 33:1-9). 

Президент Гарольд Б. Лі сказав, що домашні вчителі мають 
зрозуміти—їхня місія наглядати, зміцнювати і допомагати чле-
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нам Церкви виконувати свої обов'язки. Він попросив 
провідників священства змінити наголос: не просто бути 
домашніми вчителями, які проводять уроки, а бути домашніми 
охоронцями, які доглядають за Церквою. Коли ми зрозуміємо 
цю думку, то будемо проводити домашнє навчання так, що 
воно дасть наслідки (див. the unpublished transcript of the April 
1972 Regional Representatives Seminar, p. 8). 
Що означає бути охоронцями в Церкві? Чому так важливо, щоб сім'ї , які ми 
навчаємо вдома, знали, що ми насамперед піклуємося про них, а не прагнемо 
навчати їх? (Зверніться до оповідання про Малого Бена). 

Як домашні вчителі, ми представляємо єпископа чи президен-
та філії перед сім'ями та особами, в яких ми проводимо 
домашнє вчителювання. І як таких, нас просять регулярно 
звітувати на особистих співбесідах священства нашим 
провідникам священства про свої візити в якості домашніх 
учителів і про потреби членів Церкви, призначених нам. 
Звичайно, якщо ми бачимо хворобу чи якусь іншу проблему 
в сім'ях, до яких нас призначено, нам потрібно звітувати про 
це провідникові священства негайно, а не чекати на співбесіду. 

Сім'ї потребують домашніх учителів 

Як домашні вчителі, ми маємо дбати про потреби тих членів 
Церкви, до яких ми призначені. Ми маємо визначати як 
особисті, так і сімейні потреби, а потім відвідувати їх, щоб 
будувати душі, а не просто, щоб прийти. Ми маємо любити 
кожного і прагнути допомогти. Ми маємо допомагати тим, хто 
цього потребує, розвинути сміливість і силу. 
Попросіть учнів визначити потреби, які мають більшість сімей. Запишіть їхні 
відповіді на дошці. Додайте до списку ще інші потреби, якщо їх згадають про-
тягом уроку. 

Кожна сім'я в Церкві потребує Духа нашого Небесного Батька. 
Президент Девід О. Маккей сказав: «Наш обов'язок Домашніх 
Учителів нести божественний дух в кожний дім і серце» (quoted 
by President Marion G. Romney, «The Responsibilities of Home Tea-
chers», Ensign, Mar. 1973, p. 15). Щоб допомогти своїм підопічним 
сім'ям одержати Духа, ми маємо заохочувати їх проводити 
домашні сімейні вечори, молитися всією сім'єю та особисто, 
активно брати участь у Церковній діяльності (див. УЗ 20:53-55). 

Усі сім'ї потребують допомоги під час хвороби. Господь радив, 
щоб під час хвороби ми «кликали старійшин Церкви». Як 
домашні вчителі, ми маємо знати, коли члени з підопічних 

6-в (= 6-е), Домашніх учителів покликано відвідувати сім'ї . 
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сімей хворіють, і бути гідними і готовими дати їм благословен-
ня, якщо вони попросять (див. Яків 5:14-15). 

Кожна людина і кожна сім'я стають перед труднощами в житті, 
й іноді через це вони впадають у розпач. Як домашні вчителі, 
ми маємо з молитвою визначати особисті та сімейні потреби і 
шукати шляхи для підтримки, підбадьорення і допомоги тим 
батькам, дітям та одиноким, до яких ми призначені, так, як 
тільки можемо. Просто запропонувати допомогу не достатньо. 

Як сім'ї, так і окремі особи потребують домашніх учителів. 
Інколи вони не розуміють цього, проте потребують. Якщо ми як 
домашні вчителі з молитвою і старанно шукатимемо шляхів 
допомоги нашим підопічним сім'ям і окремим людям, ми одер-
жимо натхнення, яке керуватиме нами, щоб ми могли прине-
сти їм необхідні благословення. 
Як Малий Бен задовольняв потреби своїх підопічних сімей? 

Наступне оповідання показує, як добрий домашній учитель 
допоміг сім'ї. 

«Брат і сестра Робертсон . . . були молодою і діяльною парою 
в Церкві, але не мали сімейної молитви і сімейних вечорів, 
тому що, як казали вони, «нас тільки двоє». Ми провели уроки 
на цю тему і заохочували їх, проте це не допомогло. . . . 

Протягом двох наступних тижнів ми з напарником зустрічалися 
кілька разів, щоб обговорити можливі потреби наших сімей. Ми 
відокремлювали те, що, на нашу думку, потребувало нашої осо-
бливої уваги. А потім під час нашого наступного візиту ми спро-
бували новий підхід. Для брата і сестри Робертсон це не було 
щось на зразок «Чим ми зможемо допомогти вам?» а скоріше 
«Може ви прийдете до нас у наступний четвер на особливий 
домашній сімейний вечір?»... Вони відповіли: «Звичайно так, 
дякуємо!» 

Після недавніх причасних зборів брат і сестра Робертсон 
підійшли до мене і поділилися щирим свідченням, розповіли про 
те, що щастя у них вдома прибуло від того, що вони стали моли-
тися сім'єю і проводити сімейні вечори» (Don В. Center, «The Day 
We Really Started Home Teaching», Ensign, June 1977, p. 18-19). 

Допомога батькам 
Покажіть наочний посібник 6-г, «Домашні вчителі мають допомагати батьку 
керувати сім'єю». 
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батьку керувати с ім 'єю. 





Церква Ісуса Христа була заснована, щоб врятувати сім'ї , а не 
тільки окремих осіб. Батько як голова сім'ї несе першочергову 
відповідальність за те, щоб вести свою с ім 'ю до піднесення. 
Домашні вчителі повинні розуміти цей принцип, якщо хочуть 
приносити користь. Як домашні вчителі, ми маємо розуміти, 
що нас покликано допомагати батьку або іншому голові с ім' ї 
в тому, щоб вести сім'ю до вдосконалення. 
Для того, щоб зрозуміти, як ми можемо бути корисними, най-
краще перш за все зустрітися з батьком чи головою сім' ї 
наодинці. В цей час ми можемо попросити голову сім' ї 
розповісти нам про потреби своєї сім'ї і довідатися, що б він 
хотів одержати від нас у допомогу собі. 

Наступна розповідь показує, як два домашніх учителі працю-
вали через батька. 
«Семьюел Боуен не був членом Церкви. А його дружина і діти 
були, і через це сім'ю Боуенів додатково відвідували, в тому 
числі й домашні вчителі. Ці візити додому власне призначали-
ся членам Церкви. Тому брат Боуен відлучався, а то і зовсім не 
бував удома під час таких візитів. . . . 

Пройшло два роки і в сім'ю Боуенів призначили нового домаш-
нього вчителя, брата Уолкера. Зустрівшись із ними і обговорив-
ши ситуацію з провідником священства, він відчув, що потрібно 
зосередити увагу на голові с ім ' ї—братов і Боуенові. В наступні 
місяці він зробив це дуже обережно і продумано. Наприклад, 
він ніколи не призначав зустріч через сестру Боуен, а тільки 
через брата Боуена.. . Протягом цих візитів він обговорював те, 
як він міг би допомогти кожному членові сім'ї . Спочатку брат 
Боуен був збентежений такою переміною в ставленні до себе, 
тому що все це не відповідало звичній схемі, проте скоро став 
цінувати брата Уолкера. Вчитель багато разів відвідав ту оселю, 
але рідко коли в сім'ї читалися лише євангельські послання. 

Якось увечері брат Уолкер розмовляв особисто з братом 
Боуеном у вітальні. Він запитав: «Сем, як сталося, що така 
чудова с і м ' я — в Церкві, й ретельно відвідує збори, а Ви ніколи 
не думали про те, щоб стати членом Церкви?» Брат Уолкер був 
вражений відповіддю: «Думаю, що ніхто ніколи не питав мене, 
чи я хотів би цього. Звичайно, я прочитав багато про вашу 
Церкву і вірю так, як це робите ви». 

Через місяць Семьюел Боуен похристився у Церкві, і сьогодні 
його сім'я запечатана до нього в храмі» (When Thou Art Con-
verted, Strengthen Thy Brethren [Melchizedek Priesthood manual, 
1974], p. 217-218). 
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Урок 10 

Запросіть домашнього вчителя засвідчити про домашнє вчителювання. Потім 
запросіть батька засвідчити про наслідок, який мало домашнє вчителювання у 
його сім'ї. 

Заключна частина 

Як домашнім учителям, на нас покладено відповідальність за 
сім'ї в Церкві. Нам слід відвідувати їх регулярно, навчати їх 
євангелії та заохочувати їх жити праведно. Щоб виконати своє 
покликання, ми маємо полюбити кожного члена сім'ї. Ми 
маємо також молитовно працювати з головами тих сімей, щоб 
визначити їхні потреби і допомогти задовольнити їх. 

Завдання 

1. З молитвою замисліться над вашим обов'язком домашньо-
го вчителя. 
2. Визначте шляхи, якими ви можете: 

а. Покращити свою розповідь як домашнього вчителя. 
б. Допомогти своєму напарнику бути кращим домашнім 

учителем. 
в. Працювати з батьком кожної підопічної сім'ї. 
г. Задовольняти потреби окремих членів сім'ї. 

3. Обговоріть з вашою сім'єю, як ви можете допомогти своїм 
домашнім учителям. За бажанням, ви можете прочитати 
оповідання «Домашнє навчання пророка Джозефа Сміта» 
в підручнику Обов'язки і благословення священства, частина 
А, урок 6, «Обов'язки вчителя». 

Додатково прочитайте: 

Іоанн 21:15-17 (заповідав учити інших) 

До Ефесян 5:23 (чоловік—голова дому) 

2 До Тимофія 2:2 (щоб вірні повчали інших) 

1 Петра 5:1-4 (обов'язки старійшин) 

УЗ 46:27 (дар проникливості даний домашнім учителям) 

УЗ 84:106 (щоб сильний повчав слабого) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Вивчіть Учення і Завіти 20:46-47, 51-55. 
2. Наприкінці цього уроку запросіть: 

а. домашнього вчителя свідчити про домашнє вчителювання. 
б. свідчити батька про вплив, який мала його сім'я від домашнього вчите-

лювання. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Особиста і сімейна 
підготовленість 

Цей урок має допомогти нам зрозуміти важливість особистої і 
сімейної підготовленості і спонукати нас дотримуватися їх. 

Вступ 

Дев'ятого лютого 1971 року «святі з Сан Фернандо Веллі 
в Каліфорнії пережили землетрус. Сестра Іна Істон описує, що 
трапилося в її сім'ї: 

«З раннього ранку у вівторок 9 лютого, відразу після поштовху 
землетрусу, до пізнього вечора в п'ятницю 12 лютого вдома у 
нас було від 17 до 22 гостей, за якими потрібно було догляда-
ти. Цілий день і ніч у нас не було електрики і газу для опален-
ня й приготування їжі, не було і води, поки вони перебували 
в нас. 

Було справжнім випробуванням піклуватися про таку велику 
кількість людей у тісному приміщенні і таких умовах. Ми змог-
ли добре впоратися за тих обставин завдяки нашим чудовим 
гостям та Церковному плану зберігання їжі й води, що були у 
сховищі. . . . Всі магазини, неподалік від нас, не працювали. 
Дороги були пошкоджені. Ми не змогли поїхати до бака-
лійної крамниці. А тому були вдячні за їжу та воду, яку мали у 
сховищі. . . . 

Ми багато про що дізналися. Наприклад, про те, що можна 
було зберігати потрібні речі: мило і пральний порошок, які роз-
чинялися в холодній воді, старі рушники, туалетний папір і 
паперові рушники, зубні щітки і зубну пасту. А як же з запас-
ним одягом—по одній переміні для кожного члена сім'ї? 
Матеріали для першої допомоги просто необхідні. Ми порізали 
ступні і скрізь мали подряпини. Вони перетворювалися на 
серйозні, коли не були перев'язані й оброблені. Багато дітей 
плакало від голоду й незручностей. Особливо нещасними 
були немовлята. Добре було б мати дитячу їжу, пляшечки, ков-
дри, ліки й одноразові пелюшки. . . . Деякі речі люди забули 
кваплячись, це—серцеві таблетки, а також діабетичні препа-
рати. В деяких випадках це було насправді трагічно. 

Ми відкрили, що переносна газова плита—цінна річ, яку дуже 
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важливо мати. Її горілки безпечні і їх легко зберігати. Газовий 
ліхтар дає чудове світло, коли немає е л е к т р и к и . . . . 

Можна сказати більше, але всім нам важливо пам'ятати, що 
Господь звелів нам запасатися їжею, водою, одежею і гроши-
ма, тому що коли-небудь вони нам знадобляться. Моє 
св ідчення—вони і насправді нам були потрібні. Через те, що 
ми прислухалися до настанов, які дали наші провідники, у нас 
був достаток і достатня кількість усього, щоб поділитися з 
нашими чудовими друзями і членами приходу, які були 
змушені залишити свої домівки» {Relief Society Courses of Study 
1977-78, pp. 7 8 - 7 9 ) . 

План Господа 

План Господа щодо забезпечення членів Церкви незалежністю 
і безпекою дуже простий. План вимагає, щоб ми робили все, 
що в наших силах, аби забезпечити свої особисті потреби і 
потреби своєї сім' ї . Слід розвивати потрібні трудові навички, 
бути ощадливими, збирати домашній запас необхідних речей 
і продуктів, необхідних нам, щоб протриматися як мінімум рік, 
передбачати свої майбутні потреби і планувати їх, підтриму-
вати почуття власної гідності. 

Основою Господнього плану є принцип праці. Він хоче, щоб ми 
були якомога незалежнішими у забезпеченні своїх потреб. По 
суті, головна мета Церкви—навчити нас допомагати самим 
собі. Підготовленість, таким чином, починається з людини і 
сім'ї вдома. 
Запросіть учня коротко переказати урок «Сімейна відповідальність» з 
підручника Основи Євангелії, стор. 169. 

Хто має найперший обов'язок піклуватися про потреби наших ближніх? 

«Говорячи про сімейну підготовленість, ми маємо говорити 
про передбачені, очікувані, майже ймовірні потреби, які можна 
задовольнити через мудру підготовку. Навіть справжню небез-
пеку можна зменшити, передбачивши ї ї і підготувавшись до 
неї» (Н. Burke Peterson, «The Family in Welfare Services», Welfare 
Services Meeting, Apr. 1975, p. 5). 

Якщо ми самі не можемо забезпечити свої особисті потреби, 
ми по-перше маємо шукати допомоги родичів. Наприклад, 
членам Церкви-інвалідам, або людям, які мають інші труднощі, 
що не дають їм можливості піклуватися про себе самим, 
потрібна більша допомога, ніж можуть надати члени сім'ї. 
В цьому випадку, необхідно попросити родичів допомогти 
сім'ї. Якщо цієї допомоги не достатньо, можна попросити 
допомогу в Церкви. 
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Хороша підготовленість не тільки допомагає піклуватися про 
себе, а також надавати допомогу іншим у скрутні часи. Це план 
Господа—духовне зростання приходить через безкорисливе 
віддання самих себе, свого часу, свого хисту на допомогу 
іншим. 
Чому наш Небесний Батько хоче, щоб ми самі забезпечили себе і свої сім'ї , 
коли ми в змозі це зробити? Чи слід нам дозволяти іншим задовольняти наші 
потреби? 

Як ми зростаємо духовно через допомогу тим, хто в скруті? 

Підготовка н а ш и х с і м е й 
Покажіть учням таблицю особистої підготовленості (наочний посібник 7-а). 
(Таку ж саму таблицю можна намалювати на дошці). 

Через своїх пророків Господь показав, що ми маємо готувати-
ся до теперішніх і майбутніх потреб в шести напрямках: 

1. Вирощувати і зберігати продукти та запасатися іншими 
необхідними речами. 

2. Правильно харчуватися і виконувати фізичні вправи. 

3. Бути щасливими і перебувати в мирі з іншими та з Богом. 

4. Читати і вчитися. 

5. Розвивати трудові навички. 

6. Мудро витрачати гроші. 

ВИРОЩУВАТИ І ЗБЕРІГАТИ ПРОДУКТИ ТА ЗАПАСАТИСЯ 
ІНШИМИ НЕОБХІДНИМИ РЕЧАМИ 

У деяких країнах не дозволяють запасатися продуктами. Але 
там, де це законно і коли є змога, кожній людині або сім' ї слід 
мати досить їжі, щоб задовольнити свої основні потреби як 
мінімум протягом одного року. Це означає, що ми маємо виро-
щувати і зберігати продукти (дивіться урок 16 для бесіди про 
домашнє садівництво), а потім вживати і заміняти їх, щоб 
запобігти псуванню. (Це те, що означає постійну зміну продо-
вольчого запасу). Ми також маємо знати, як шити одяг і, якщо 
є змога, запасатися паливом і медикаментами. Виробництво і 
зберігання допомагає нам піклуватися про себе, свої с ім' ї та 
інших в часи скрути (див. Обов'язки і благословення священ-
ства, частина А, урок 22, «Домашнє виробництво і зберігання»). 
Щ о ми можемо робити, щоб поліпшити свою підготовленість у домашньому 
виробництві і зберіганні? 

7-а (= 7-а), Шість напрямків, в яких проводиться 
особиста і сімейна підготовка. 
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Таблиця особистої і сімейної підготовленості 

7-а 63 

Розвивайте 
навички читати і 
пост ійно вчіться 

РозвивайтеХ 
трудов і \ 

навички, щоб 
одержати 

кращу роботу 

/ М у д р о 
розпоряджай-
теся грошима, 

майном і , 
власн істю / 

/ Вирощуйте і 
зберігайте 
продукти і 

надбувайте інші 
необхідні речі 

Правильно \ 
харчуйтеся, \ 

виконуйте 
фізичні вправи 

, і в ідпочивайте 
\ належним 

\ чином І 

/ Будьте 
щаслив і і 

живіть у мирі 
з і н ш и м и та 

з Богом , 



ПРАВИЛЬНО ХАРЧУЙТЕСЬ І ВИКОНУЙТЕ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ 

Щ о б бути здоровими і досить сильними, аби подолати 
непередбачені випадки, наші сім'ї мають вживати поживні 
продукти. З цієї причини Господь дав нам Слово Мудрості 
(УЗ 89). Цей уривок з Писання містить пораду щодо підтри-
мання доброго здоров'я і обіцяє благословення, коли ми 
живемо за законом здоров'я. Щ о б запобігти захворюванню, 
ми також повинні тримати свої домівки і двори в чистоті, і 
робити щеплення, рекомендовані для нашої місцевості. Ми 
маємо регулярно виконувати фізичні вправи, тримати себе 
в чистоті та дотримуватися інших порад щодо підтримання 
доброго здоров'я. 
Щ о ми можемо робити, щоб покращити здоров'я своєї сім' ї? 

БУДЬТЕ ЩАСЛИВИМИ І ПЕРЕБУВАЙТЕ В МИРІ З ІНШИМИ ТА 
З БОГОМ 

Наші сім'ї будуть більш підготовленими соціально та емоційно, 
коли ми зможемо приймати життєві турботи і смуток так, щоб 
не давати їм подолати нас. Старійшина Бойд К. Пекер якось 
сказав: 

«Було так задумано, що життя буде серйозним випробуван-
ням. Переживати хвилювання, пригнічення, розчарування і 
навіть провали цілком нормально. 

Учіть наших членів Церкви: коли інколи їм випадає несприят-
ливий день або кілька таких днів поспіль, слід твердо стояти і 
не тікати від труднощів. І все виправиться. 

Є велика мета в нашій життєвій боротьбі» («Solving Emotional 
Problems in the Lord's Own», Ensign, May 1978, p. 93). 

Коли сім'ї переживають труднощі, ми маємо любити, 
підтримувати, цінувати та підбадьорювати одне одного, бо 
тільки допомагаючи один одному, ми розвинемо духовну силу, 
щоб подолати свої труднощі. Наступне оповідання показує 
нам сім'ю , яка розвинула таку силу: 

У сім'ї були батьки, троє синів і дві дочки. Найменша дочка 
хворіла на тяжку розумову недугу від самого народження, і, як 
наслідок, ніколи не могла нормально зростати і розвиватися. 
Вона померла, коли їй було сімнадцять років. 

«Постійне піклування люблячої матері, терпіння і тепло добро-
го батька, розуміння трьох благородних братів та дбайливої 
сестри зробили ї ї присутність у сім'ї особливо відчутною.. . . її 
батько сказав: «Ніщо з того, що можна купити за гроші, не 
могло б нас зблизити так у любові, терпінні й покорі, як це зро-
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било піклування про неї». Так трагедія обернулася 
в можливість одержати благословення» (Marvin J. Ashton, 
«Family Home Storage», in 1977 Devotional Speeches of the Year, 
p. 69). 

Це оповідання показує, як добрі, молитовні, теплі сімейні сто-
сунки можуть бути великим благословенням у житті кожного 
члена сім' ї . Такі взаємини мають стати метою кожної сім'ї. 
Старійшина Марвін Дж. Ештон сказав: «Часто найбільшу допо-
могу ми одержуємо у своїй сім'ї. Часом найнеобхідніші руки 
знаходяться найближче до нас. . . . Бог проголосив, що члени 
сім'ї мають допомагати один одному. . . . Ми маємо взятися за 
руки і показати, що наша любов справжня і постійна» («Не Took 
Him by the Hand», Ensign, Jan. 1974, p. 104). 
Чому ми маємо розвивати і надавати духовну підтримку своїм сім'ям? 

Чому так важливо допомагати, розуміти і любити інших, щоб мати мир і 
щастя? 

ЧИТАЙТЕ І НАВЧАЙТЕСЯ 

В Ученні і Завітах Господь говорить нам, що «слава Б о г а — ц е 
розум, або, іншими словами, світло й істина» і заповідує нам 
«виховувати дітей у світлі й істині» (УЗ 93:36, 40). Якщо ми 
маємо виховувати дітей таким чином, ми повинні вміти читати, 
писати і знати основи математики. А тому ми маємо регуляр-
но вивчати Писання, а також інші гарні книги, і використовува-
ти кожну можливість, щоб навчити цього наші сім'ї. Це озна-
чає, що ми, наші дружини і наші діти мають скористатися 
перевагами загальної освіти та інших навчальних можливо-
стей. 

Чому ми і наші сім'ї мають навчитися читати і писати? Чому таке важливе зна-
чення має освіта? 

РОЗВИВАЙТЕ ТРУДОВІ НАВИЧКИ, ЩОБ МАТИ КРАЩУ 
РОБОТУ 

За першої ж нагоди, нам потрібно одержати роботу, що дозво-
лить нам піклуватися про сім'ї і дасть особисте задоволення. 
Таке працевлаштування має бути також у злагоді з Церковним 
ученням і має давати можливість виконувати Церковні 
обов'язки. Кожна молода людина таким чином має одержати 
пораду про вибір відповідної кар'єри. І ті з нас, хто має робо-
ту, повинен вивчити все про цю роботу, щоб достатньо забез-
печувати наші сім'ї. 

Як сказав один філософ: «Якщо ви дасте людині рибину, у неї 
буде їжа на один раз, а якщо ви навчите ї ї ловити рибу, то вона 
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матиме їжу все життя». Наступний приклад ілюструє головний 
принцип особистої і сімейної підготовленості: 

Джон, батько двох маленьких дітей, був безробітним. Він знай-
шов роботу і працював там короткий час, але через те, що не 
дбав про роботу, йому довелося залишити ї ї , не маючи іншого 
місця, куди б він міг звернутися. І тепер настав час платити за 
житло, дружина має проблеми зі здоров'ям, що не дає їй 
можливості працювати поза домом. 
Щ о може зробити ця сім'я, щоб розв'язати свої проблеми? Чим може допо-
могти дружина? Як можуть допомогти діти? Якщо батькові не подобається 
робота, що він може зробити, щоб підготуватися до іншої? 

Старійшина Марвін Дж. Ештон радив: «Навчайтеся весь час. 
Здобудьте якомога більшу формальну повну освіту. Сюди вхо-
дять і професійні школи. Це добре вкладання грошей. 
Користуйтесь вечірніми освітніми закладами і заочними 
заняттями для подальшої підготовки. Оволодійте деякими 
особливими навичками або здібностями, якими можна скори-
статися, щоб запобігти довгочасному безробіттю. . . . Не слід 
дозволяти собі, коли ми без роботи, сидіти і чекати «своєї 
роботи», якщо є можливість влаштуватися на чесну тимчасову 
(«One For The Money», Ensign, July 1975, p. 73). 

Чому молоді люди мають готувати себе до праці? 

МУДРО ВИТРАЧАЙТЕ ГРОШІ 
Щ о б не потерпати у фінансовому відношенні, нам потрібно 
навчитися жити відповідно до своїх прибутків. Для цього 
потрібно встановити бюджет і дотримуватися його. Робочий 
бюджет містить у собі практичні фінансові цілі, гроші для деся-
тини та пожертвувань, а також відкладені суми, щоб запобігти 
боргів. На додаток до бюджету розумне використання 
прибутків включає в себе купування їжі та інших необхідних 
речей по найнижчих цінах, уникаючи марнотратства і, якщо є 
змога, створення запасу грошей на непередбачені фінансові 
потреби. 

Сім'я Кей Крістенсенів радить, як розпоряджатися грошима 
родини. Вони говорять: «Єдине, що завжди є п р о б л е м о ю — ц е 
думка: «Це мої гроші, тому я піду і потрачу їх так, як захочу». 
Немає значення, хто приносить гроші, чоловік чи ж і н к а — в с і 
гроші мають належати однаково обом. Ні чоловік, ні дружина 
не мають права витрачати їх тільки тому, «що вони належать 
мені» (As quoted by Orson Scott Card, «Family Finances», Ensign, 
June 1978, p. 13). 
Як розумне використання грошей приносить мир в дім? Чого ми досягли 
в шести основних напрямках особистої й сімейної підготовленості? 
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Церковна п ідготовлен ість 

Окрім того, що ми маємо піклуватися про наші особисті та 
сімейні потреби, Господь просив нас допомагати один одному. 
Прочитайте Учення і Завіти 52:40. 

Для того, щоб ми могли допомогти один одному, зусилля і 
можливості всіх членів Церкви об'єднані в програму, яка нази-
вається «Церковна підготовленість». Коли бувають потрібні 
зусилля всієї Церкви, провідники священства скеровують їхній 
напрямок. Ось приклади стихійного лиха, під час якого, окрім 
місцевих зусиль, буває потрібна допомога Церкви. 
«Під час спустошливих повенів у місті Рапід, штат Південна 
Дакота, святі тих теренів негайно надали допомогу тим, хто 
постраждав від бурхливих вод. Зусиллями місцевої організації 
Церкви людей було забезпечено одягом, постіллю та гарячою 
їжею. Із Солт-Лейк-Сіті лише потрібно було привезти однією 
вантажівкою дитяче харчування, пелюшки та ковдри» (Junior 
Wright Child, «Welfare Is the Church», Ensign, Sept. 1973, p. 71; 
курсив додано). 

Після землетрусу в грудні 1972 року, що стався в Манагуа, що 
в Нікарагуа, в Центральній Америці, «із Солт-Лейк-Сіті було 
послано лише протитифозну с и в о р о т к у — Все інше для допо-
моги було використано з місцевих ресурсів. Святі з Коста Ріки 
зібрали гуманітарну допомогу і, взаємодіючи з урядовими 
службовцями, виконали програму» (Junior Wright Child, «Welfa-
re Is the Church», Ensign, Sept. 1973, p. 71; курсив додано). 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

«Багато лиха було за цей минулий період. Здається, що кожно-
го дня чи через день трапляються землетруси, повені, торна-
до або катастрофи, що приносять біду багатьом людям. Я 
дуже вдячний, що можу бачити, як наші люди і провідники 
починають знаходити шляхи с а м о д о п о м о г и . . . . 
А тепер, я думаю, настає час, коли буде траплятися більше 
стихійних лих, торнадо і повен ів , . . . більше землетрусів. . . . Я 
думаю, що їхня кількість буде зростати, коли ми будемо 
наближатися до кінця, а тому ми маємо бути готовими до 
цього» (In Conference Report, Apr. 1974, pp. 183-184). 
Нам однаково потрібно готуватися, як Церкві, так і окремим 
людям і сім'ям, щоб вижити в цій біді. Коли Церква повністю 
організована на нашій території, ми можемо разом приготува-
ти їжу, одежу і все необхідне для домашнього вжитку, на випа-
док небезпеки. Таким чином ті, які не можуть допомогти самі 
собі, і чиї сім'ї вичерпали вже всі свої засоби, можуть одержа-
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ти з того, що підготували всі. Якщо ми будемо допомагати 
один одному там, де тільки можемо, ми будемо гідні одержати 
допомогу, коли вона буде потрібна нам. 

Заключна частина 

Якщо ми будемо активно брати участь у Господньому плані 
підготовки, зросте наша любов до своїх сімей та інших і наше 
свідчення про необхідність особистої і сімейної підготовки. 
З тим свідченням ми захочемо допомогти підготуватися іншим. 

В Ученні і Завітах ми читаємо: «Все для мене духовне, і я ніколи 
не давав вам закону, який був би часовий» (див. УЗ 29:34). 
Основою Церковного плану добробуту є братерська любов, 
служіння і милосердя. Спаситель сказав: «Що тільки ви вчини-
ли одному з найменших братів Моїх цих,—те Мені ви вчинили» 
(Матвій 25:40). 

Завдання 

1. На вашому наступному домашньому сімейному вечорі 
оцініть вашу сімейну підготовленість. Визначте слабкі місця і 
сплануйте їхнє вдосконалення. 

2. Як домашній вчитель, дізнайтеся про потреби сімей, які ви 
відвідуєте. Заохочуйте їх підвищувати сімейну підготовленість. 

Додатково прочитайте: 

1 До Тимофія 5:8 (ми повинні забезпечувати свої сім'ї) 

1 Іоанна 3:17 (як важливо допомагати іншим) 

Алма 34:28 (наш обов'язок допомагати іншим) 

УЗ 56:16-18 (застереження багатих і бідних) 

УЗ 68:30-32 (нероби покарані) 

УЗ 78:7, 13-14 (необхідність підготовки) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Вивчіть з підручника Основи Євангелії розділ 27 «Робота й особиста 
відповідальність», стор. 168-173, і розділ 37 «Сімейна відповідальність», 
стор. 226-230. 
2. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці були дошка і крейда. 
3. Дайте завдання учням переказати розділ «Сімейна відповідальність» 
з підручника Основи Євангелії, стор. 169. 
4. Підготуйте таблицю (наочний посібник 7-а), яка показує шість напрямків 
особистої та сімейної підготовленості. 
5. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 
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Генеалогія і сімейні 
записи 

Цей урок навчить нас обов'язку збирати сімейні записи і 
перевіряти, чи виконуються храмові обряди за наших помер-
лих родичів. 

Вступ 
Кожний відповідає за свої власні дії і має похриститися й 
здіснити інші обряди перш, ніж він зможе потрапити до небес-
ного царства. Багато людей, однак, жили і померли, не маючи 
змоги почути про євангелію чи здійснити необхідні обряди. 
Через Пророка Джозефа Сміта та інших сучасних пророків 
Господь відкрив шлях, яким ці люди можуть прийняти 
євангелію в духовному світі {див. УЗ 138, «Видіння про вику-
плення мертвих»). Однак, вони також повинні одержати обря-
ди спасіння, які можна виконати тільки за участю живих людей. 
А тому на нас покладено відповідальність знайти наших 
предків і прослідкувати, щоб ці обряди були виконані для них 
у храмі. Це ми називаємо генеалогічною роботою. 
Господь відкрив Джозефу Сміту, що ця робота дуже важлива. 
Прочитайте Учення і Завіти 128:15. 

Коли ми знаходимо необхідні відомості про наших предків, то 
можемо у храмі виконати за них обряд запечатування сім'ї на 
вічність. Коли одне покоління запечатане до іншого, сім'ї 
пов'язані у вічності як кільця у великому ланцюзі. Президент 
Джозеф Філдінг Сміт описував це так: 

«Кожний одружений чоловік стоїть на чолі своєї . . . безпосе-
редньої сім'ї. Так я, наприклад, буду стояти на чолі моєї сім'ї 
завдяки силі запечатання на час і на вічність і мої діти будуть 
належати мені. Я буду належати своїм батькам у їхній сім'ї. Мій 
батько в свою чергу з своїми братами і сестрами буде нале-
жати своєму батькові в його сім'ї, а його батько—до свого 
батька—всі пов'язані поколінням до покоління, як ланцюг» 
(Seek Ye Earnestly, p. 225). 

Книги пам'яті 

Господні люди завжди вели книги пам'яті. Адамові діти мали 
таку книгу (ди в - Мойсей 6 :4-8) , і Нефійці також одержали 
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заповідь вести священні записи (див. З Нефій 23:6-13). Такий 
самий обов'язок заповіданий нам сьогодні (див. УЗ 128:24). 

Книга пам'яті—це літопис нашої сім'ї. Він має містити в собі 
генеалогічні записи, важливі сімейні документи, історію наших 
предків і нашу власну історію. Хороший спосіб почати вести 
книгу пам'яті—взяти коробку чи іншу місткість, помістити її 
в зручному місці і потім складати туди все, що ми можемо 
знайти про себе і своїх предків. 
Які записи потрібно складати в коробку? (Такі, як свідоцтво про народження, 
свідоцтво про хрищення і посвячення, патріарше благословення, свідоцтво 
про одруження, фотографії, щоденники, вирізки з газет, шкільні записи). 

Найважливішою частиною нашої книги пам'яті є наша власна 
історія. Вона може бути написана за допомогою такої самої 
системи збирання, що була описана для збору відомостей про 
предків. Складаючи в коробку записи про своє життя і розпи-
туючи батьків та інших родичів і друзів, які можуть розповісти 
нам про нас самих, ми зможемо розпочати описувати 
в загальних рисах життєві події, які відбувалися з нами. Часто 
записи та інші речі, які ми зібрали, нагадають нам навіть про 
незначні події. 
Коли ми зібрали все, що зуміли, про себе, нам потрібно все 
розмістити по порядку, починаючи з дитячих років. Тоді ми 
можемо починати писати історію свого життя самі, або ж 
попросити кого-небудь писати за нас, чи записувати все на 
плівку. 
Історію свого життя потрібно розмістити разом з іншими важ-
ливими генеалогічними документами, які ми зібрали в короб-
ках або теках. Це початок нашої книги пам'яті, яка кінець 
кінцем буде містити в собі всі священні сімейні записи. 

Журнали і щоденники 
Покажіть наочний посібник 8-а, «Кожний член Церкви має вести особистий 
щоденник». 

Наші особисті літописи мають складатися з журналів і 
щоденників, до яких потрібно записувати важливі події, думки 
і почуття, коли вони з'являються. Це вимагає того, щоб ми кож-
ного дня або кожного тижня сіли десь осторонь на якийсь час 
і записали все, що сталося з нами. Президент Кімбол писав у 
статті в журналі New Era: 

«Ми закликаємо наших людей почати сьогодні записувати і 
зберігати записи про всі важливі події у їхньому житті. . . . 
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Що ви можете зробити кращого для своїх дітей і дітей своїх 
дітей, ніж записати історію вашого життя, ваші перемоги над 
лихом, ваш підйом після падіння, вашу радість після досягнен-
ня чогось?... 

Візьміть зошит,. . . Це—щоденник, який ви вестимете весь час, 
і, можливо, ангели будуть посилатися на нього у вічності. 
Почніть сьогодні і пишіть про свої справи і поїздки, свої 
найглибші думки, досягнення і невдачі, зустрічі і перемоги, 
враження і свідчення». 

У тій самій статті президент Кімбол також сказав: «Які ми 
вдячні, що Авраам записав історію свого власного життя, і той 
важливий відрізок світової історії, а також свої власні одкро-
вення, думки, почуття і багатий досвід» («The Angels May Quote 
from It», New Era, Oct.1975, pp. 4 -5 ) . 

Записи наших предків 

Кожний з нас має чудову спадщину. Наші предки пожертвува-
ли багато чим, щоб забезпечити нас благословеннями, які ми 
маємо сьогодні, і ми маємо любити їх так сильно, щоб прагну-
ти дати їм благословення євангелії. Щоб ми могли дати їм ці 
благословення, Господь відновив ключі спасіння мертвих 
Джозефу Сміту. Він послав небесного посланника, ім'я якого 
Ілля і який мав ці особливі ключі священства вже тоді, як був 
пророком у давні часи, і Ілля дав ці ключі Пророку. 
Попросіть когось із учнів прочитати 2 розділ із Учення і Завітів або Малахія 4 : 5 - 6 . 

Щ о означає повернути сердця дітей до батьків? 

Коли ми дізнаємося про все, що можливо, що стосується наших 
предків, ми побачимо, що наша любов до них зростає. Наші 
серця повертаються до них. Ми хочемо знати їх краще і думаємо 
про їхнє життя. Ми хочемо, щоб вони мали радість від благосло-
вень євангелії і були частиною вічної сім'ї разом з нами. 

Через відновлення ключів священства для спасіння мертвих, 
Ілля дав Джозефу Сміту владу запечатувати сім'ї на вічність. 
Коли ми бажаємо запечатати разом сім'ю в нерозривний лан-
цюг аж до Адама, нас надихає «Дух Іллі». «Дух Іллі»—це відчуте 
нами бажання розшукати записи наших предків і зробити для 
них те, що вони не можуть зробити за себе самі. 
Покажіть наочний посібник 8-6, «Генеалогічна р о б о т а — ц е відповідальність 
усієї сім'ї». 

Щоб розпочати цю роботу, наші пророки попросили всіх членів 
Церкви виконати «програму чотирьох поколінь». Ця програма 

7 2 

8-6 (= 8-Ь), Генеалогічна робота - це відповідальність усієї с ім' ї . 





складається із збирання відомостей про наші власні сім'ї і про 
три перші покоління предків, записування цих відомостей на 
особливі бланки, які називаються картами родоводу і родин-
ними записами. Щоб завершити цю програму, кожний з нас 
має заповнити наступне: 

Перше покоління: Один бланк родинного запису, який містить 
відомості про нас самих, дружину і дітей. 

Друге покоління: Два бланки родинного запису. Один з них 
подає відомості про подружжя наших батьків, і д р у г и й — п р о 
подружжя батьків дружини. 

Третє покоління: Чотири бланки родинного запису, по одному 
для кожної сім'ї наших дідусів і бабусь та дідусів і бабусь нашої 
дружини. 

Четверте покоління: Вісім бланків родинного запису, по одно-
му для кожної сім'ї наших прадідів і прабабусь та прадідів і 
прабабусь нашої дружини. 
Покажіть класу аркуші запису вашої власної сім'ї. Поясніть, як ви їх готували і 
засвідчіть про генеалогію і сімейні записи. 

Родинні записи можна також використовувати, щоб записати 
відомості про предків з покоління, старшого за четверте, які 
також потрібно вишукувати. Ці записи разом з тими, що 
заповнені за програмою чотирьох поколінь, потрібно 
помістити в книгу пам'яті. 

Храмов і о б р я д и для с і м ' ї 

Коли ми упорядковуємо наші родинні записи, то зможемо виз-
начити, хто з наших предків потребує того, щоб за них були 
виконані храмові обряди. Імена цих предків ми подаємо до 
Генеалогічного відділу, який і прослідкує затим, щоб відповідні 
храмові обряди були виконані за них. 

Покажіть наочний посібник 8-в, «Храмова робота за мертвих виконується за 
дорученням». 

Усі обряди, які потрібні живим, мають також виконуватися за 
мертвих, щоб усі мали однакову змогу одержати благословен-
ня піднесення. Ці обряди виконуються в храмі владою священ-
ства. В храмі гідних членів Церкви можуть христити, 
конфірмувати, посвячувати в священство й надавати храмо-
вий дар за мертвих. Вони також можуть запечатуватися у вічну 
сім'ю за померлих. 

8-в (= 8-е), Храмова робота за мертвих 
виконується за дорученням. 
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Президент Уілфорд Вудраф сказав: «Я дивлюся на цю части-
ну нашого служіння, як на місію такої самої важливості, як і 
проповідування серед живих; мертві . . . не можуть воскресну-
ти першим воскресінням, аж поки за них не будуть виконані 
певні обряди в храмах, побудованих в ім'я Бога. Щоб спасти 
мертвого, потрібно стількі ж, як і для спасіння живої людини» 
(Discourses of Wilford Woodruff, p. 160). 

Допомога нашого Небесного Батька 

Якщо ми сумлінно здійснюватимемо свій обов'язок священ-
ства щодо виконання генеалогічної роботи, то одержимо допо-
могу нашого Небесного Батька, коли її потребуватимемо. 
Звичайною допомогою буде тихе, справжнє натхнення. Але 
часом з членами Церкви, які виконують цю роботу, трапляють-
ся чудеса. Старійшина Мелвін Д. Беллард, наприклад, 
розповідає таку історію: 

«Я згадую випадок з життя мого батька. Як ми чекали на 
закінчення будівництва храму в Погані! Він ось-ось мав бути 
посвяченим. Мій тато працював на будівництві того будинку з 
самого початку, і мої самі ранні спогади були про те, як ми при-
носили йому обід кожного дня, коли він носив камні з кар'єру. 
Як ми чекали на ту велику подію! Я пам'ятаю, як тато тим часом 
робив усе, щоб знайти всі відомості про своїх родичів. Про це 
він молився ввечері і вранці; він просив, щоб Господь відкрив 
шляхи, якими він міг би дістати відомості щодо померлих. 

За день до посвячення...двоє літніх джентельменів пройшли 
вулицями Логана, підійшли до двох моїх молодших сестричок, 
і звертаючись до старшої, вклали до її рук газету і сказали: 

«Віддай це своєму татові. Нікому більше не давай. Біжи шви-
денько. Та дивись, не загуби!» 

Дитина зробила так, як їй веліли, і коли зустріла матір, і та 
захотіла взяти газету, вона сказала: «Ні, я маю віддати її татові 
і нікому більше». 

її впустили в кімнату і вона розповіла історію, яка трапилася з 
нею. Даремно ми шукали цих перехожих. їх ніде не було. Ніхто 
їх більше не бачив. Ми повернулися до газети. Газета «Newbury 
Weekly News» від 15-го травня 1884 року була надрукована 
в тому місті в Англії, де раніше жив мій тато, а одержали ми її 
18-го травня 1884 року, через три дні після її виходу. Ми були 
здивовані, тому що жодними земними засобами вона не могла 
дійти до нас, і наше здивування росло, поки ми переглядали її. 
Потім ми знайшли одну сторінку з нарисом кореспондента 
газети, котрий відвідав старе кладовище. Дивовижні надписи 
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наштовхнули його на думку написати про те, що він знайшов 
на могильних плитах, включаючи й вірші. Він також додав 
імена, дати народження, смерті і так далі, і все це займало 
майже всю сторінку. 

Мова йшла про старе кладовище, на якому Белларди ховали 
своїх родичів протягом поколінь, і дуже багато татових близь-
ких родичів і друзів згадувалось в газеті. 
Коли про цей випадок розповіли президенту Логанського 
храму Меррілу, він сказав: «Ти одержав повноваження викону-
вати роботу за них, тому що ти одержав це через посланців 
Господа». 

Немає сумніву, що померлі, які одержали євангелію в духовно-
му світі, навели репортера на думку написати про ці речі, і 
таким чином був приготований шлях для мого тата, щоб він 
одержав інформацію, яку шукав» (Three Degrees of Glory, 
pp. 23 -24 ) . 

Багато членів Церкви розповідають історії про те, як вони 
отримали натхнення або провід, коли шукали відомості про 
своїх предків. Коли ми шукаємо записи наших предків, то 
через віру, молитву й піст можемо одержати допомогу від 
нашого Небесного Батька. 

З а к л ю ч н а частина 

Як носії священства, ми несемо велику відповідальність: допо-
магати об'єднувати наші сім'ї на вічність. Ця відповідальність 
охоплює ведення книги пам'яті. Наша книга пам'яті має 
містити в собі історію нашого власного життя, зібрані відомості 
про наших предків та інші священні сімейні записи. Збираючи 
такі генеалогічні записи, ми відкриваємо шлях нашим предкам 
одержати необхідні обряди євангелії. Коли ми робимо це, ми 
стаємо «спасителями на Горі Сіон». Пророк Джозеф Сміт ска-
зав: 

«Ключі мають передаватися, дух Іллі має прийти . . . , а святі 
стати спасителями на Горі Сіон. Але як вони можуть стати спа-
сителями на Горі Сіон? Через побудову храмів . . . , здійснення 
всіх обрядів . . .за всіх їхніх померлих прабатьків, і викупляти їх, 
щоб вони також могли встати в першому воскресінні і бути 
вознесеними до тронів слави разом з ними; у цьому і полягяє 
ланцюг, який приєднує серця батьків до дітей і дітей до батьків, 
що й завершує міссію Іллі» (Teach ings of the Prophet Joseph 
Smith, p. 330). 
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Завдання 

Президент Кімбол сказав про генеалогію: «Це робота Господа, 
і він дав її нам. Просувати цю роботу—це наша 
відповідальність, наша насолода і наш привілей. Ми маємо так 
організувати себе і цю роботу, щоб вона йшла вперед дуже 
швидко» («The Things of Eternity—Stand We in Jeopardy?», 
Ensign, Jan. 1977, p. 7). 

Почніть сьогодні робити щось із цього: 

1. Виберіть коробку або іншу місткість і почніть збирати те, що 
допоможе вам написати історію вашого життя. 

2. Придбайте зошит або щоденник і сьогодні ж зробіть пер-
ший запис. Тримайте книгу на видноті. Поставте мету писати 
щодня або щотижня. 

3. Почніть виконувати програму чотирьох поколінь з того, що 
підготуйте родинний запис вашої сім'ї. Продовжуйте збирати 
записи доти, доки не закінчите програму. 

4. Якщо ви вже розпочали заповнювати книгу пам'яті, постав-
те іншу мету і залучайте сім'ю до її досягнення. За бажанням, 
можете провести особливий сімейний вечір, щоб допомогти 
своїм дітям розпочати вести власні книги пам'яті. 

Додатково прочитайте: 

1 Нефій 5:10-16 (генеалогія, яка велася предками Легія) 

УЗ 21:1 (у Церкві буде вестися літопис) 

УЗ 127:9 (мають вестися храмові записи) 

УЗ 128:8 (записи зберігаються на небесах) 

УЗ 110:13-16 (явлення Іллі Джозефу Сміту) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Прочитайте Учення і Завіти 128:15-19, 22-24, а також «Видіння про вику-
плення мертвих» яке бачив Джозеф Ф. Сміт (УЗ 138). 
2. Повторіть Основи Євангелії, розділ 40, «Храмова робота і генеалогія». 
3. Якщо у вашій групі є такі, хто робить регулярні записи в журналах чи осо-
бистих щоденниках, попросіть їх розповісти, з чого вони починали і як це допо-
могло їм. 
4. Підготуйте аркуш із родинними записами вашої власної сім'ї і принесіть 
його на урок. Якщо ви не знаєте, як це зробити, запитайте про це в провідника 
священства, який зможе вам допомогти. 
5. Підготуйтеся і попросіть учнів згадати якомога більше предків до четверто-
го покоління. За бажанням, можете повторити ваше власне генеалогічне дере-
во до початку уроку. 
6. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 
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Ділитися 
євангелією 

Урок 9 

Цей урок призначений для того, щоб заохотити нас дієвіше 
ділитися євангелією з іншими. 

Вступ 

У наступному оповіданні новонавернена розповідає, як вона і 
її сім'я були залучені до Церкви. 
«Скоро потому, як ми переїхали на нове місце, я працювала в 
садку, і одна з моїх сусідок запропонувала мені велику корзину 
томатів, які вона щойно зібрала. Це стало початком того, що 
вилилось у довгу дружбу. 
У наступні місяці виявилося, що наші сусіди були найкращими 
друзями, яких ми коли-небудь зустрічали. Вони не боялися 
видатися занадто близькими і ставилися до нашої сім'ї так, 
неначе ми були членами їхньої сім'ї. Нам подобався гарячий 
домашній хліб, який вони присилали майже кожного тижня; 
повний обід, який вони принесли якось пополудні, коли я була 
настільки хворою, що не могла варити сама; пишний карнавал 
одного літнього вечора в Індепенданс з морозивом по дорозі 
додому. . . . 
Нас завжди запрошували на різні Церковні заходи, але ніколи 
не силували йти. Коли ми і насправді вирішували йти, добра і 
надійна сусідська дочка приходила і сиділа з нашою дитиною, 
і часом навіть відмовлялася брати платню за це. 
Якось після того, як вдома в мене був важкий день, моя подру-
га запросила мене піти на засідання Товариства Допомоги 
разом з нею. Взагалі, мені хотілося хоч вийти з дому. Але коли 
я пішла, то знайшла там більше, ніж відпочинок від домашніх 
справ. Тепла зустріч сестер підштовхнула мене до регулярних 
відвідин зборів майже за рік до нашого хрищення. 
Через деякий час ми відчували в серцях, що хочемо більш повно-
го життя, такого, як у них. Потім нас запросили відвідувати церк-
ву в неділю, і ми стали щотижня ходити в клас для відвідувачів. 

У березні 1976 року ми ввійшли у води хрищення. 

Невдовзі по тому ми почули особливу промову на причасних 
зборах про людину, яка дуже вагалась прийняти євангелію, 
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тому що боялась здатися дуже поспішною—і сім'я мала чекати 
десять років, поки не з'явилася інша можливість. Десять років, 
подумала я. Де б ми були через десять років, якби не мали 
Церкви зараз? Моє серце забилося частіше, і я насилу дочека-
лася того моменту, коли змогла знайти сусідів після церкви. 

«Дякую за те, що ви поділилися з нами євангелією»,—це було 
все, що я могла видавити з себе. Мені хотілося сказати наба-
гато більше, але більше було непотрібно. Сльози виступили у 
них на очах теж, коли ми всі обмінювалися словами любові й 
обіймалися, і я знаю, що так буде завжди в часі й у вічності» 
(Doris A. Heydon, quoted by Jay A. Parry, «Converts Tell...What 
Brought Me In», Ensign, Feb. 1978, p. 43). 
З ким ви можете поділитися євангелією сьогодні? Що зробила ця сім'я, щоб 
приготувати своїх сусідів до прийняття євангелії? Чому ми маємо зараз поча-
ти працювати зі своїми сусідами? 

Ділитися євангелією — н а ш е покликання від Господа 

Господь неодноразово вчив носіїв священства проповідувати 
євангелію і запрошувати тих, хтоїще не є членом Церкви, пока-
ятися і христитися. За життя на землі Ісус показав приклад, 
який ми маємо наслідувати. Він запросив кожного прийняти 
євангелію. Остання настанова, яку він дав своїм учням перед 
вознесенням на небеса, була такою: «Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію проповідуйте!» (Марк 16:15). 
Дехто з нас може подумати, що місіонерська робота існує 
тільки для місіонерів, які служать місію повного часу. Але всі 
ми, хто похристився, несемо відповідальність запрошувати 
інших прийняти благословення євангелії. Господь сказав: 

«І знову Я кажу вам, Я даю вам заповідь, щоб кожний чоловік, 
як старійшина, священик, учитель, а також член Церкви, йшов 
із силою, з працею своїх рук готувати і завершувати те, що Я 
заповідав. 

І хай ваше проповідування буде голосом застереження кожно-
го чоловіка своєму сусідові, тихим і лагідним» (див. УЗ 38:40-41). 
Чому Небесний Батько хоче, щоб ми ділилися євангелією з іншими? (Він 
покладається на нас у тому, що ми будемо ділитися євангелією з тими, хто не 
чув ї ї , так щоб усі його діти могли мати радість від її благословень). 

Від яких благословень євангелії ми маємо радість і хочемо, щоб інші мали їх 
також? (Євангелія говорить нам, що ми діти люблячого Небесного Батька, до 
якого ми можемо молитися і просити допомоги у розв'язанні наших проблем. 
Євангелія допомагає нам бути щасливими у цьому житті і вдостоїтися бути 
разом з Небесним Батьком у наступному житті. Євангелія дає можливість 
сім'ям бути разом вічно). 

Деякі з наших друзів і родичів можуть ніколи не мати благосло-
вень євангелії доти, доки ми не станемо дійовими місіонерами 
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Урок 10 

і не виявимо достатньої уваги до них. Вони можуть ніколи не 
попросити, щоб їх навчили євангелії, аж поки ми не поговори-
мо з ними про неї. Беззаперечно, наш власний гарний при-
клад того, в що ми віримо, є частиною місіонерської роботи, 
але ми маємо також знайти шляхи, щоб розповісти людям про 
нашу віру. Господь сказав: «Бо ще багато є на землі людей 
в різних сектах, партіях і деномінаціях, які засліплені 
підступною хитрістю людською, з допомогою чого вони бре-
шуть, щоб обманювати, і яких утримує від істини тільки те, що 
вони не знають, де ї ї шукати» (див. УЗ 123:12). 

Д і є в о д ілитися є в а н г е л і є ю 
Покажіть наочний посібник 9-а, «Кожний член Церкви має бути місіонером». 

Через своїх пророків Господь заповідав кожному члену Церкви 
брати участь у місіонерській роботі. Президент Спенсер В. 
Кімбол дав нам деякі поради, щоб допомогти нам виконати 
цей обов'язок: 

«Батьку, ти маєш вести. Працюючи разом с ім 'єю, можна зро-
бити велику роботу. Разом з с ім 'єю молитовно виберіть одну 
чи дві сім'ї, з якими ви будете дружити. Вирішіть, кого з 
родичів чи друзів ви познайомите з Церквою. Можливо ви 
сплануєте с імейний вечір з ними, але не в понеділок, чи буде-
те спілкуватися з ними якимось іншим шляхом. Потім, коли ці 
сім' ї виявлять зацікавленість, запросіть їх і місіонерів через 
провідника місіонерської діяльності вашого приходу або філії 
до себе додому, щоб поділитися з ними посланням про 
Відновлення Церкви. Якщо ви дотримаєтеся цієї простої про-
цедури, то приведете багато хороших сімей у Церкву» (Sharing 
the Gospel through Priesthood Missionary Service [filmstrip, 1975]). 

Більшість із нас хоче поділитися євангелією з іншими через те, 
що любить їх і піклується про них. Але дехто з нас не знає, як 
ділитися євангелією з тими, хто не є членом Церкви. Ми соро-
мимося і вагаємося вести бесіду про Церкву з ними. 
Наступний п л а н — о д и н із шляхів того, як ми можемо привести 
інших до Церкви. 

З МОЛИТВОЮ ВИБИРАЙТЕ СІМ'Ю 
Покажіть наочний посібник 9-6, «Бути хорошим місіонером означає бути хоро-
шим другом». 

Як сказав президент Кімбол, батько має взяти провід на себе. 
(Якщо в сім'ї немає батька, то тоді мати чи хто-небудь інший із 
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сім'ї має керувати сім'єю). Ми можемо почати думати про 
друзів і родичів, які не є членами Церкви. 
Кого ви знаєте із тих, хто міг би зацікавитися Церквою? 

Беріть до уваги наступне, коли вибиратимете сім'ї, з якими 
будете дружити: 

• Сім'ї, які переживають зміни. (Мають нових сусідів, новона-
роджених, новоодружених, у яких недавно померли родичі). 

• Сім'ї, які мають добрі почуття до Церкви. (Ті, які відвідали 
храм або інший Церковний заклад, ходили на збори Церкви чи 
на якісь інші Церковні заходи, бачили по телебаченню програ-
ми Церкви, є друзями членів Церкви, слухали хор Скинії). 

• Сім'ї, у яких є родичі-члени Церкви. (Сім'ї, в яких не всі є 
членами Церкви, родичі тих, хто недавно став членом Церкви). 

• Сім'ї й окремі особи, які цікавляться Церквою. (Ті, хто запи-
тують про Церкву, позитивно говорять про членів Церкви, 
цікавляться Церковними віруваннями і принципами, шукають 
нову релігію). 

Президент Джордж Альберт Сміт пропонував: «Почніть 
з чоловіка, який живе поряд, надихаючи його на довіру до вас, 
надихаючи його на любов до вас через вашу праведність, і 
ваша місіонерська робота вже почалася» (In Conference Report, 
Oct. 1916, p. 51). 

ДРУЖБА З СІМ'ЄЮ 

Голова сім'ї має взяти на себе керівництво сім'єю в дружбі 
з тими, хто не є членами Церкви. Кожний батько має вчити 
свою сім'ю бути дружньою сім'єю. 
Як ми можемо зміцнити дружбу з с ім 'єю не-членів Церкви? 

Існує багато шляхів, якими ми можемо показати свою дружбу 
до інших. Ми можемо бути веселими, бути уважними слухача-
ми, пам'ятати їхні імена, робити для них добрі справи, разом 
з ними обговорювати їхні інтереси, відвідувати їхні домівки, 
запрошувати їх до себе додому, ходити з ними на розваги, і ще 
якось давати їм знати, що ми любимо їх. 

ПОЗНАЙОМТЕ СІМ'Ю З ЦЕРКВОЮ 

Президент Кімбол запропонував, щоб ми вибрали вечір, але 
не в понеділок, аби провести домашній сімейний вечір 
з сусідами. Там ми зможемо познайомити їх з деякими 
доктринами Церкви. 

Інший шлях, яким ми можемо познайомити їх з Церквою, це 
дати їм церковну брошуру чи журнал, дати Книгу Мормона, 
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запросити на Церковні збори, свідчити їм або взяти їх з собою 
на Церковні заходи. 
Які є ще шляхи, щоб допомогти зацікавитися Церквою тим, хто ще не є ї ї членом? 

ПРОПОНУЙТЕ СІМ'ЯМ ПОГОВОРИТИ З МІСІОНЕРАМИ 
Покажіть наочний посібник 9-в , «Ділитися євангелією—це нагорода». 

Як тільки наші друзі готові, нам слід попросити Господа, щоб 
він допоміг нам запропонувати їм зустрітися з місіонерами. 
Коли буде зручно, вони можуть зустрітися у нас вдома для 
місіонерських бесід. 
Як ми можемо запропонувати нашим друзям зустрітися з місіонерами? 

Одним із шляхів запитати друзів, чи хочуть вони дізнатися 
більше про Церкву—це сказати: «Нам дуже подобається бути 
вашими сусідами. Чи ви не завітаєте до нас завтра о сьомій 
вечора на домашній с імейний вечір? Двоє молодих чоловіків з 
нашої Церкви будуть розповідати про те, з чого починалася 
наша Церква». 

Ось як можна поговорити про Церкву з людьми, з якими ми 
дуже мало знайомі: 

Спитайте: «Про яку церкву ви знаєте 
найбільше?» 

або: «До якої релігії ви і ваш чоловік нале-
жите?» 

Зробіть заяву: « Я — м о р мо н». 
або: «Ми з дружиною—члени Церкви 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів». 
або: «Ми належимо до Мормонської 

Церкви». 

Скажіть їм, «Я думаю, що реліг ія— 
що ваша віра дуже найважливіша справа у моєму 

важлива для вас: житті». 
або: «Для моєї сім'ї дуже важливо знати 

про Церкву». 
Поділіться тим, 
у що ви вірите: «В нашій Церкві ми в і р и м о . . . . » 

або: «У нашій сім'ї ми віримо. . . . » 
або: «В Церкві Ісуса Х р и с т а . . . . » 

Запитайте: «Що ви знаєте про Мормонську 
Церкву? Чи хотіли б ви знати 
більше?» 

або: «Чи хотіли б ви знати про. . .?» 

або: «Чи хотіли б ви взяти участь у...?» 
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Існує багато шляхів, якими ми можемо запросити інших послу-
хати послання євангелії. Ми можемо згадати щось про Церкву 
з того, що цікавило їх, наприклад генеалогію, молодіжну про-
граму або програму добробуту. Потім ми можемо спитати, чи 
хочуть вони знати більше про Церкву. Не слід боятися, що вони 
образяться, і не розгублюватися, якщо вони не дають схваль-
ної відповіді. Багато людей скажуть «так», але якщо вони 
відмовляться, то потрібно сприйняти це, начебто вони 
відмовилися прийти на обід. Ми можемо сказати щось на зра-
зок: «Розумію, Джон. Можливо, іншим разом». Питання не 
завадять нашій дружбі, і Дух допоможе нам усвідомити, коли 
настане час запитати ще раз. 

Прочитайте До Римлян 1:16. Чому нам не слід «соромитися 
євангелії Христа»? 
В оповіданні, поданому нижче, новонавернений пояснює, як 
дружба привела його до Церкви: 
«Через роботу ми дуже добре знали один одного. Я справді 
став поважати його. Наша дружба росла і ми говорили про свої 
сім'ї і про свою діяльність, яка привела до Церкви. Я б міг ска-
зати, що саме ця Церква змінила його і його сім'ю в кращий бік, 
і вони стали відрізнятися від більшості людей. Невдовзі ми вже 
говорили про деякі доктрини Церкви, але він ніколи не приму-
шував мене і не проповідував мені. . . . Якось під час обідньої 
перерви він спитав у мене, чи хочу я знати більше. . . . Наша 
сім'я стала зустрічатися з місіонерами у них вдома. 

Якби не справжнє піклування про нашу сім'ю і зацікавленість, 
яку Брукси виявили до нашої сім'ї, я справді думаю, що ми б 
не стали членами істинної Церкви і не мали б світла і знання 
нашого Небесного Батька і його планів стосовно нас» (Keith 
Knoblich, quoted by Jay A. Parry, «Converts Tell... What Brought 
Me In," Ensign, Feb. 1978, p. 39). 

Заключна частина 

Господь сказав: «Кожний чоловік, який одержав застереження, 
має застерегти свого сусіда» (див. УЗ 88:81). Якщо ми будемо 
робити так, як вчив Господь, то допоможемо багатьом людям 
знайти істину. 

Одним із шляхів місіонерства—показувати гарний приклад. 
Якщо ми показуємо гарний приклад, люди будуть цікавитися 
цим, бо наше життя відрізняється від їхнього. 

9-в (= 9-е), Ділитися євангелією - це нагорода. 
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Але самого прикладу не завжди досить, щоб зацікавити дея-
ких людей Церквою. Нам потрібно зробити перший крок, щоб 
познайомити їх з євангелією. Тих, хто ще не є членами Церкви, 
можна зацікавити багатьма шляхами: залучати їх до бесід про 
євангелію, запрошувати їх служити в Церкві, свідчити їм, дава-
ти їм Книгу Мормона або Церковні журнали, запрошувати їх на 
домашні сімейні вечори. Є й інші шляхи. Методи відрізняються 
в залежності від того, яка це людина, тому ми маємо молити-
ся, коли виконуємо місіонерську працю. 

Перш за все, нам потрібно виявляти свою любов до тих, хто ще 
не є членом Церкви, і піклуватися про них, коли ми нама-
гаємося знайти можливість учити їх євангелії. Почуття, якими 
ми ділимося, мають більше значення, ніж підхід, який ми вико-
ристовуємо. Люди відгукуються на любов. Один навернений 
сказав: «Ми маємо стати друзями перш, ніж ми зможемо 
навернути їх». Ті, хто вступають до Церкви, часто бувають 
добрими друзями членів Церкви ще до свого навернення. 

Завдання 

1. Покажіть приклад своїм сусідам і лагідно застережіть їх. 
2. З молитвою виберіть сім'ю, в якій немає членів Церкви, щоб 
навчити її євангелії, потім подружіться з ними і познайомте їх 
з Церквою. 

3. Скористайтесь нагодою провести місіонерську роботу з 
людьми, які приходять до вас додому. 

4. Подаруйте Книгу Мормона своєму другові. 

Підготовка учителя 

До проведення уроку: 
1. Дайте завдання учневі розповісти про свій досвід проведення місіо-
нерської роботи. 
2. Дайте завдання учневі розповісти історію свого навернення. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 
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Товаришування: 
відповідальність 
священства 

Урок 10 

Цей урок спонукатиме нас як носіїв священства зміцнювати 
членів Церкви через товаришування. 

Вступ 
Прочитайте Учення і Завіти 18:10. 

Наскільки важлива кожна людина для нашого Небесного Батька? 

Кожний з нас має дуже важливе значення для нашого 
Небесного Батька. Незалежно від того, хто ми, де живемо, 
якою мовою говоримо або до якої раси належимо, його праця 
і слава—це приносити людині безсмертя і вічне життя (див. 
Мойсей 1:39). Щоб допомогти йому в цій роботі, Господь 
відновив священство на землі і дав нам відповідальність люби-
ти один одного так, як він любить нас. 
Писання вчать нас, що ми маємо так само турбуватися про 
інших, як про самих себе (УЗ 38:24). Це наша відповідальність 
і привілей—допомагати нашим братам і сестрам одержувати 
благословення, які приготував наш Небесний Батько для тих, 
хто вірний. 

«Ми тут, щоб допомогти один одному зростати, надихати один 
одного на любов, добрі вчинки, а не.. .засуджувати. Наша 
відповідальність—підбадьорювати тих, хто збайдужів і хто 
помиляється. Ми маємо обов'язок «дивитися, щоб не було 
нечестя в церкві, грубості один з одним, брехні, поклепів або 
лихослів'я» (див. УЗ 20:54)» (Delbert L. Stapley, «The Path to 
Eternal Glory», Ensign, July 1973, p. 100). 
Прочитайте Від Луки 22:32. 

Президент Гарольд Б. Лі сказав: «Я впевнений, що в Церкві є 
багато таких, хто здійснює духовне самогубство, і вони кличуть 
на допомогу. . . . Якщо ми зможемо розпізнати крик знедоле-
ного вчасно, то станемо засобом спасіння душ» («The Strength 
of the Priesthood», Ensign, July 1972, p. 103). 

Товаришування в Церкві 

Товаришувати означає підбадьорювати один одного і допомо-
гати один одному в тому, щоб одержати радість від повноти 
благословень євангелії. Це означає бути ввічливим, ділитися 
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досвідом, з охотою служити і виявляти любов, бути корисним 
і робити добрі вчинки. Ми вже товаришуємо, коли ми добрі 
друзі і сусіди, а також коли даємо іншим можливість відчути 
себе важливими і бажаними. 

Коли ми ділимося своїм часом, своїми талантами і своєю 
власністю з іншими, цим ми розвиваємо дух братерства. Це 
братерство було описане Павлом. Він сказав, що нові члени 
Церкви не повинні бути чужими, «а співгорожанами святим» 
(До Ефесян 2:19). 

Хоч ми маємо бути добрими друзями і сусідами і намагатися 
виказувати свою любов усім людям, проте допомагати новим 
і неактивним членам Церкви і товаришувати з ними—основ-
ний обов'язок священства. Церква допомагає нам робити це 
багатьма шляхами. Вона забезпечує програмами, такими, як 
домашнє вчителювання, що надихає нас служити нашим бра-
там і сестрам. Церква проводить збори, під час яких ми може-
мо спілкуватися один з одним. Вона забезпечує настановами, 
як краще виявляти любов і турботу про інших. 

Ми повсякчас маємо турбуватися про тих, хто ще не є члена-
ми Церкви, і про незнайомців серед нас, але нам також слід 
турбуватися і про ті сім'ї, в яких батько, мати, син чи дочка не 
є членом Церкви. Ці сім'ї потребують нашої уваги. Коли ми 
товаришуємо з ними і ділимося своєю любов'ю і розумінням, 
то зможемо допомогти цим сім'ям, де не всі є членами Церкви, 
об'єднатися в євангелії. 

Підсумуйте ці ідеї і запишіть на дошці список тих, хто потребує нашої дружби. 

Шляхи до товаришування 
Те, як ми дружимо з людиною, залежить від обставин і нашого 
ставлення до неї. Одна сім'я пояснювала, як вони подружили-
ся з незнайомцем: 

«Незнайомець, який сидів біля нас, поводився скуто. Він 
дивився вперед і майже не дихав. Він навіть не посміхався до 
наших двох маленьких дітей, які завжди були приводом для 
того, щоб з ким-небудь потоваришувати. Після церкви мій 
чоловік запросив цього самотнього хлопця додому на десерт. 
Посмішка пом'якшила його довге обличчя. «Я похристився 
тільки тиждень тому і відразу переїхав до вашого приходу»,— 
пояснив він. Він заходив до нас кілька разів на тижні після 
цього, збуджений зростанням своїх знань про євангелію, горів 
бажанням поговорити про Писання, заклопотаний своїми 
власними справами. Ми дуже раділи, спостерігаючи, як росте 
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Урок 10 

наш брат. Він більше не був незнайомцем» (Susan Spencer 
Zmolek, «The Stranger within Our Gates», Ensign, Mar. 1976, p. 49). 

По-іншому буває, коли ми товаришуємо через домашнє вчи-
телювання. Одна жінка розповіла, як ї ї домашні вчителі залу-
чили ї ї та ї ї сина до спільних з ними заходів: 

«Мені хотілося чогось нового після болісного розлучення, тому я 
забрала свого малого сина і поїхала на південь, щоб закінчити 
коледж. Ми думали, що клімат буде жарким, тому залишили све-
три й ковдри. О, як ми мерзли в нашому легкому літньому 
котеджі тієї зими, але дуже боялися запалювати нагрівачі чи 
позичити ковдри. Я нікого не знала. Я вважала, що не зможу 
зійтися з людьми в церкві, тому що я розлучена, і звичайно я не 
хотіла, щоб хтось думав, що я була тягарем. Я була така рада, 
коли прийшли домашні вчителі! Вони справді хотіли, щоб ми не 
почували себе самотніми і приходили регулярно, хоч навіть у нас 
не було телефону і ми не зажди були вдома. Часто вони запро-
шували нас на сімейні заходи. Потім я була вже не проти того, 
щоб позичити в них ковдри» (As quoted by Susan Spencer Zmolek, 
«The Strangers within Our Gates», Ensign, Mar. 1976, pp. 47-48). 

Запишіть на дошці ті способи товаришування, про які йшла мова в попередніх 
оповіданнях. 

Очевидно, якщо ми відчуваємо щиру дружбу до інших, наша 
діяльність у цьому напрямку має виходити за межі недільних 
зборів, і проводитися в інший час і включати інші заходи про-
тягом тижня. Це може містити в собі запрошення до себе 
додому, на суспільні заходи, до общини або до участі у церков-
них подіях. Товаришування—це ознака справжнього святого, 
на якого посилався Ісус, коли говорив: «. . .мандрівником Я 
б у в — і Мене прийняли ви» (див. Матвій 25 :34-36) . 

Наступне оповідання показує, як двоє з братів виявляли щиру 
дружбу: 

Молодий чоловік був самотнім і нещасливим. Він нерегулярно 
відвідував церкву і йому було важко виконувати церковні 
завдання. Двоє чоловіків, обидва вдівці, запросили молодого 
чоловіка проводити сімейні вечори разом з ними. 

Невдовзі понеділок став найважливішим днем тижня. Молодий 
чоловік багато говорив про євангелію і одержав натхнення 
молитися більш старанно. Скоро по тому, його пасивне знан-
ня змінилося на палке свідчення про істину. 

Двоє з братів прийняли його і дружили з ним так, як тільки 
вміли. Вони сиділи з ним у церкві на зборах і запрошували його 
додому на обід. Вони ходили з ним робити покупки і допома-
гали по господарству. 
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Скоро він став спілкуватися з іншими і зміг виконувати 
церковні обов'язки. Якось, він говорив з кимось із знайомих 
про відрадні зміни у своєму житті, і той запитав: «Як ти думаєш, 
чому так трапилося?» 

«Перш за в с е — ц е любов двох друзів»,—промовив в ін .—Я 
повірив і почував себе у безпеці завдяки їхній любові, і та 
любов допомогла мені робити те, про що я ніколи й не мріяв» 
{Adapted from Relief Society Courses of Study, 1977-1978, p. 130). 
Додайте до списку на дошці способи, за допомогою яких ці двоє братів пото-
варишували із самотнім членом Церкви. 

Брат Ернест Еберхарт молодший розповідає про дружбу таке: 

«Сюзан Мансон—активний член Церкви, яка терпляче чекала, 
коли її чоловік, не член Церкви, зацікавиться Церквою. Він 
завжди говорив: «Це добре для тебе і дітей, люба, а мені про-
сто не цікаво». 

Це правда тільки почасти. Але Джек ще й соромиться Врешті 
решт Сюзан запитала брата Колдвела, керівника місіонерською 
діяльністю в приході, чи можна щось зробити. Він пообіцяв 
підняти питання на щотижневих місіонерських зборах. 

Гуртом було вирішено, що найкраще було б почати з прове-
дення вечора в кварталі. Вони попросили три сім'ї членів 
Церкви, які живуть на цій території, спланувати вечір для 
Мансонів і Ноблів, які тільки готувалися стати членами Церкви. 
. . . Всі три сім'ї подружилися. 

Джек спочатку не хотів приходити, а потім був здивований і 
задоволений простою і справжньою дружбою в гурті. Під 
кінець вечора він захоплено підтримав ідею проведення дру-
гого вечора, пікніка через два тижні. Ніхто і слова не промовив 
про відвідування церкви, проте Ален Вестоувер, який на вечорі 
обговорював Джеків проект пофарбування будинку, прийшов 
у суботу з драбиною і приходив вечорами після роботи. Стів 
Колдвел та Глен Ріверс також допомагали кілька разів. 

Пізніше, того ж місяця, коли кворум старійшин планував 
якийсь проект, Джек горів бажанням допомогти їм. . . . Йшло 
літо і Джек все більше часу проводив з членами церкви. 
Розмови велися про вудочки для риболовлі, про політику, про 
виховання дітей, садівництво, подолання труднощів у шлюбі і 
роботі. Джек говорив сам і слухав. Спільні вечори з іншими 
сім'ями були або домашніми сімейними вечорами або духов-
ними бесідами. Великою була радість Сюзан, коли Джек ска-
зав їй якось увечері, що він готовий зробити наступний крок у 
навчанні з місіонерами і . . .стати членом Церкви». 
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Брат Еберхарт ще додає: «Немає нічого більш беззмістовного, 
ніж «дружба» без дружніх почуттів. Спочатку мають бути почут-
тя». Він пропонує бути добрими слухачами, дізнаватися про 
симпатії і антипатії людини, її сім'ю, її роботу. Він наголошує на 
тому, що та людина, з якою хочуть товаришувати, має знати, 
що ми справді турбуємося про неї («That Part—member Family», 
Ensign, July 1978, pp. 38-39) . 
Які способи потоваришутися, використані в цьому оповіданні, ми можемо 
додати до списку на дошці? 

Проведіть бесіду за таблицею «Товариська дільність» (наочний посібник 10-а). 
Додайте інші види товариської діяльності, які запропонують учні. 

Заключна частина 
Товаришування—це важлива частина обов'язків священства. 
Вона допомагає новонаверненим та іншим членам Церкви 
відчувати, що вони потрібні і бажані, а це дає їм привід брати 
участь у церковних справах. Коли ми приймемо на себе обов'язок 
допомагати іншим стати активними в Церкві, то відчуємо радість 
і задоволення. Господь обіцяє, що ця радість буде вічною. 
Прочитайте Учення і Завіти 18:15-16. 

Попросіть призначеного учня засвідчити про те, як дружба допомогла йому. 

Завдання 
1. Знайдіть новонаверненого члена Церкви і подружіться з ним. 

2. Активніше товаришуйте з сім'єю, в якій ви проводите 
домашнє вчителювання. 
3. Виберіть неактивну сім'ю членів Церкви і допоможіть їм 
повернутися до активності в Церкві. 
4. Будьте дружніми з усіма членами Церкви, особливо з тими, 
кого ви не знаєте. 
5. Якщо там, де ви живете, є сім'я, в якій не всі є членами 
Церкви, запрошуйте тих, хто ще не став членами Церкви, на 
церковні заходи. 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Дайте завдання комусь із класу свідчити про те, як дружба допомогла йому. 
Це може бути новонавернений, той, хто повернувся до активності в Церкві, або 
той, хто сам допоміг комусь повернутися до активності. 
2. Підготуйте таблицю товариської діяльності (дивіться наочний посібник 10-а). 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 
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ТОВАРИСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Діяльність у вас вдома 
Запросіть на обід 
Послухайте гарну музику 
Покажіть сімейні фотографії 

чи слайди 
Подивіться хорошу 

телевізійну передачу 

Перегляньте цікаву 
телевізійну програму 

Проведіть пікнік у своєму 
садку 

Проведіть неофіційну 
вечірку 

Попросіть їхньої допомоги 
в якійсь справі 

Діяльність у них вдома 
Принесіть торт або яке-

небудь інше частування 
Разом сплануйте: 
• Посадити сад 
• Допоможіть у переїзді 
• Допоможіть що-небудь 

полагодити 

Завітайте на хвильку «просто 
як друзі» 

Зайдіть не надовго—«тільки 
тому, що ви наші друзі» 

Піклуйтеся про їхніх дітей 

Діяльність у громад і 
Сходіть на спеціальний фільм чи перегляньте якусь програму 
Заберіть їх дорогою до школи 

(Пригостіть після цього у вас вдома) 
Сходіть на пікнік 
Сходіть на сімейний відпочинок 
Сходіть на звичайні дитячі заходи (футбол тощо) 

1 0 - а 



Батько як патріарх 

Цей урок призначено, щоб поглибити наше розуміння ролі 
батька як патріарха в домі. 

Вступ 
Покажіть наочний посібник 11-а, «Господь чекає, що батьки керуватимуть 
своїми сім'ями». 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

«Господь улаштував своїх дітей так, щоб на початку був бать-
ко, який породжує, забезпечує, любить і направляє, і мати, яка 
зачинає, виношує, виховує, годує і навчає, і діти, які люблять, 
поважають та цінують один одного. С і м ' я — ц е великий план 
життя, задуманий і втілений нашим Небесним Батьком» («The 
Family Influence», Ensign, July 1973, p. 15). 
Що президент Кімбол відносить до відповідальності батька? 

«Звання батько священне і вічне. Знаменно, що із усіх титулів 
поваги, честі й захоплення, даних Божеству, він попросив нас 
звертатися до нього як до Батька» (Father , Consider Your Ways 
[pamphlet, 1973], p. 2). 
Проспівайте або прочитайте вірші з гімну «У Небеснім Світлім Краї» (див. 
підручник Основи Євангелії, стор. 326). 

Протягом своєї місії на землі Спаситель багато разів звертав-
ся до свого Батька і говорив з ним священним чином. Писання 
показують, що він знав свого Батька, тому що говорив з ним і 
виконував його волю (див. Матвій 26:39). Спасителів приклад 
поваги й шани свого Б а т ь к а — ц е зразок, який нам потрібно 
наслідувати і якого потрібно навчити своїх дітей, щоб і вони 
його наслідували. 
Як ми можемо показати повагу до нашого Небесного Батька? До наших зем-
них батьків? 

Батько, який має священство, повинен жити гідно того, щоб 
його діти називали його священним ім'ям батько. Якщо він 
живе так, то буде готовим до вічного батьківства. Кожний з нас 
має владу зробити це, бути зі своєю с ім 'єю і радіти з нею про-
тягом вічності. 
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Урок 10 

Б а т ь к о — п а т р і а р х своє ї с і м ' ї 
Прочитайте До Ефесян 5:23. 

Небесний Батько призначив чоловіка або батька бути головою 
в домі. Звичай, коли чоловік чи батько є головою с і м ' ї — 
патріархальний за своєю природою. Ми маємо особливе бла-
гословення як члени Церкви, тому що у нас є священство, яке 
допомагає нам бути справжніми патріархами. 

Кожна сім'я в Церкві сама по собі є царством або урядом. 
Батько—голова того уряду. В і н — н а й в и щ а влада в своєму домі 
і очолює всі сімейні справи (див. Joseph F. Smith, Gospel Doc-
trine, p. 286-288) . Президент Джозеф Ф. Сміт писав н а цю 
тему: 

«Іноді буває, що старійшин запрошують благословити членів 
сім'ї . Серед цих старійшин можуть бути президенти колів, 
апостоли, навіть члени Першого Президентства Церкви. За 
таких обставин батько не може стояти осторонь і чекати, що 
старійшини будуть направляти виконання цього важливого 
обряду. Батько серед них. Його право і обов'язок головувати. 
Він вибирає того, хто помазує оливною олією, і того, хто про-
мовляє молитву, і він керує виконанням того благословення 
євангелії у себе вдома» (Gospe l Doctrine, p. 287). 
Господь хоче, щоб батько благословляв свою сім'ю, а не тільки 
керував нею. Щ о б робити це, він має користуватися своїм свя-
щенством праведно, щоб благословляти кожного члена сім'ї . 
Елдред Дж. Сміт, Патріарх Церкви, розповідав про жінку, яка 
приходила до нього просити особливого благословення свя-
щенства. Він говорив: 

«Коли я запитав її, чому вона хоче особливого благословення, 
вона відмовилася розповісти. Від неї я дізнався, що ї ї чоловік 
був членом Церкви і мав Мелхіседекове священство, тому я 
витратив багато часу, намагаючись навчити її принципам 
порядку священства, де батько дому має благословляти 
членів сім'ї Я попросив ї ї піти додому і одержати благосло-
вення від чоловіка, а не від мене. 

Через деякий час вона повернулася до мого офісу, нагадала 
мені про цю подію і сказала, що тоді пішла від мене ображе-
ною. . . . 

Вона сказала, що причиною ї ї відмови розповісти про те, чому 
вона прийшла за благословенням до мене, були погані стосун-

11-а (= 11-а), Господь чекає, що батьки керуватимуть своїми сім'ями. 
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ки з чоловіком, а я відіслав її додому за благословенням від 
чоловіка. Ну і, звісно ж, вона була трохи ображеною. 

Потім вона додала: «Це було найкраще з того, що будь-коли 
траплялося». Вона розповіла, як прийшла додому, помолилася 
і подумала про все це, і, нарешті, зібрала всю свою хоробрість, 
щоб підійти до чоловіка і попросити благословення. Звичайно, 
для нього це було шоком, але вона була терплячою; вона дала 
йому можливість трохи подумати на цим, помолитися, і, 
нарешті, він благословив її. Потім вона додала ще: «Між нами 
ніколи не було таких гарних стосунків протягом усього життя, 
як ті, що ми встановили після того, як він благословив мене» 
(«Family Unity through a Father's Blessing», Improvement Era, June 
1965, p. 534). 

Д ім—це місце, де має розвиватися с ім 'я—вс і разом і кожний 
окремо. Щоб допомогти цьому розвиткові, батько має голову-
вати в домі з любов'ю, мудрістю, ніжністю, розумінням і 
терпінням. Як найвища влада в домі, батько має бути прикла-
дом для наслідування. Вірні та слухняні батьки, які направля-
ють свої сім'ї, щоб вони жили праведно на землі, допоможуть 
своїм сім'ям бути гідними того, щоб жити разом вічно. 

Як патріархи в сім'ях, ми маємо ставитися до своїх дружин і 

дітей з великою повагою. 
Прочитайте До Ефесян 5:25-28. 

Як ми маємо ставитися до своїх дружин? 

Прочитайте До Ефесян 6:4. 

Яку пораду дає цей вірш батькам про виховання їхніх дітей? 

Прочитайте Учення і Завіти 121:41-45. 

Як ці вірші можуть допомогти нам бути добрими патріархами наших сімей? 

Писання містять в собі багато оповідань про батьків, які були 
добрими патріархами. Алма молодший зібрав своїх синів і дав 
кожному з них свою пораду і благословення (див. Алма 35:16). 
Цар Веніамін учив своїх синів розуміти Писання (див. Мосія 
1:2). Як Адам, так і Легій благословили кожного зі своїх дітей 
перед своєю смертю (див. УЗ 107:53; 2 Нефій 4:1-11). Через 
владу священства ці пророки виконували свої патріарші 
обов'язки в сім'ях. Через своє священство ми також можемо 
бути праведними патріархами своїх сімей. 

Задоволення основних потреб с ім ' ї 

Як патріарх своєї сім'ї, батько має обов'язок допомогати чле-
нам сім'ї задовольняти свої потреби. 
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Урок 10 

У кожного є фізичні потреби, такі як їжа, житло, одежа. Які ще основні потреби 
мають наші сім' ї? Запишіть подальші потреби на дошці по мірі того, як вони 
будуть згадуватися. 

ВІДЧУВАТИ, Щ О ТИ ПОТРІБЕН І ТЕБЕ ЛЮБЛЯТЬ 

Ми можемо задовольнити цю потребу, коли будемо виявляти 
свої почуття чи говорити своїм сім'ям, що любимо їх. 
Старійшина Лорен Дан навів нам приклад такої потреби: 

«Я згадую п'єсу, за якою недавно зняли кіно. Мова йшла про 
батьків, у яких єдиний син повернувся після служби в армії. 
Батько і син ніколи не були близькими. Це була ситуація, коли 
батько і син любили один одного, але не могли знайти спосіб 
висловити свої почуття, і таким чином між ними виникла 
ворожість, тому що кожний вважав, що другий не любить 
й о г о . . . . 

Кульмінація у п'єсі настала, коли хлопець сказав батькові щось 
на зразок цього: 

«Тату, я завжди ображався на тебе, коли був молодшим, тому 
що ти ніколи не казав мені, що любиш мене, а потім я зрозумів, 
що і я ніколи не говорив тобі, що люблю тебе. Так от, я говорю 
тобі зараз: «Я люблю тебе». 

На одну коротку мить батько і син обнялися і через обійми вили-
лася любов і подяка, які стримувалися роками» («The Growing 
Problem of Drug Abuse», Improvement Era, June 1969, pp. 52-53) . 
Чому потрібно говорити сім'ям, що ми любимо їх? 

Як ще ми можемо показати їм, що любимо їх і хочемо бути з ними? 

ПОВАЖАТИ САМИХ СЕБЕ 

Ми можемо допомогти членам своїх сімей поважати самих 
себе тим, що будемо хвалити їхні досягнення. Ми можемо 
вчити їх того, що вони Божі діти. Ми можемо допомогти їм роз-
вивати їхні таланти. Все це допоможе їм здобути впевненість, 
давати собі точну самооцінку і відчувати самоповагу. Батькам 
потрібно завжди шукати можливість похвалити і підбадьорити 
своїх дітей. А діти, в свою чергу, мають регулярно висловлю-
вати подяку своїм батькам. Один батько говорить: «Я на 
сімейних вечорах більше хвалю дітей, ніж критикую їх. Краще 
я скажу їм, що бачив їхні гарні вчинки, аніж, що я бачив їхні 
погані вчинки» (Quoted by George Durrant, «А Gift from Heaven», 
Ensign, Mar. 1971, p. 7). 

МАТИ В ЖИТТІ МЕТУ 

Кожному треба відчувати, що життя має значення, що 
в існуванні є мета. Ми можемо допомогти членам сім' ї задо-
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вільнити цю потребу, навчаючи їх євангелії. Кожній людині 
потрібно знати, що земне ж и т т я — д л я того, щоб допомогти їй 
зростати і стати подібним Богу. Ми повинні вчити своїх дітей, 
що наша мета на землі—знайти мир і щастя і підготувати себе 
до того, щоб повернутися до нашого Батька на Небесах. 

МАТИ САМОДИСЦИПЛІНУ І БУТИ ЗДАТНИМ ПРАЦЮВАТИ 

Брата Глена Е. Нільсона, президента великої нафтової 
компанії, якось запитали, який учитель найбільше вплинув на 
його життя. Він відповів: «Мій батько . . . . Він учив мене одержу-
вати насолоду від того, що робота зроблена добре. Він учив 
мене, як класти більше сіна на вила, йти і кидати його на стіг, 
та ще й примовляв: «Всяка робота здається легшою, коли ти 
йдеш до неї, а не від неї» (Church News, 25 Mar. 1978, p. 2). 
Покажіть наочний посібник 11-6, «Батькам потрібно вчити своїх дітей працю-
вати». 

Переваги від навчання праці показані в наступному оповіданні: 

«Двоє літніх сусідів якось розмовляли про своє життя та життя 
своїх дітей. Старший син Джона якраз закінчував коледж і про-
тягом усього курсу навчання був у списку найкращих 
студентів. Син Джіма тільки-но вчинив серйозний злочин і 
перебував у в'язниці штату. Джім і Джон жили поряд і були 
добрими сусідами весь час, поки росли їхні сини. їхні хлопчи-
ки гралися разом і ходили до школи разом. Під час обговорен-
ня того, що сталося, Джім сказав: «Уся різниця в житті наших 
синів полягала в тому, що ти тримав корову, Джон. Я згадую, 
як хлопчики гралися, а твоєму доводилося йти додому раніше 
годувати і доїти корову. Доглядаючи корову, твій син навчився 
відповідальності» (1967-68 Priesthood Study Course: Aaronic 
Priesthood—Adult, p. 35). 

Ми не можемо всі тримати корів, але ми можемо дати дітям 
якусь роботу. Нам слід надати їм свободу у вирішенні проблем, 
які виникають у них в процесі роботи; нам не слід виконувати 
роботу за них, а слід допомагати їм самим успішно ї ї заверши-
ти (див. урок 15, «Допомога в домашній роботі»). 

«Коли чоловік розуміє, що він земний батько духовної дитини 
Бога, то не може не відчувати тієї великої відповідальності 
виховувати ту дитину з такою ніжною любов'ю й турботою, яка 
тільки можлива (N. Eldon Tanner, «Fatherhood», Ensign, June 
1977, p. 2). 

11-6 (= 11-b), Батькам потрібно вчити своїх дітей працювати. 
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Задоволення духовних потреб с ім ' ї 
Батьки, які мають священство, одержали право й обов'язок 
благословляти сім'ї провідництвом священства і виконувати 
для них усі обряди священства, які вони можуть виконувати. 
Покажіть плакат, який ви приготували, або напишіть на дошці і поговоріть про 
шляхи, якими батьки можуть керувати і благословляти свої сім'ї (див. розділ 
«Підготовка вчителя»). 

Батьки можуть керувати своїми сім'ями і благословляти їх 
таким чином: 

1. Бути головною владою в домі. 
2. Проводити співбесіди з кожним членом сім'ї. (Президент 

H. Елдон Теннер говорив, що його батько проводив з ним 
співбесіди, коли він був молодим чоловіком. Він сказав: 
«Батько розповів мені, наскільки важливе священство, і що 
треба робити мені, аби бути гідним того священства. Він був 
найкращим моїм другом» [«The Blessing of Church Interviews», 
Ensign, Nov. 1978, p. 41]). 

3. Давати благословення заспокоєння своїй дружині й дітям. 
4. Благословляти хворих у своїй сім'ї (тільки носії Мелхісе-

декового священства). 

5. Одержувати одкровення та натхнення для своєї сім'ї. 
6. Молитися всією сім'єю вранці та ввечері. 
7. Просити членів сім'ї молитися і благословляти їжу. 
8. Кожного понеділка ввечері проводити домашні сімейні 

вечори. 

9. Заохочувати членів сім'ї брати участь у місіонерській 
роботі, генеалогічному пошуку та храмових обрядах. 
10. Бути гарним прикладом і дотримуватися заповідей. 

11. Створювати вдома атмосферу любові й розуміння. 
Запросіть завчасно призначеного носія священства засвідчити про радість від 
перебування в близькій, люблячій сім'ї. 

Заключна частина 
За планом Господа чоловіки і батьки є головами своїх домівок і 
патріархами своїх сімей. В такій ролі батько має розвивати 
належні стосунки із своєю дружиною і дітьми. Між ними має бути 
любов, довіра й співпраця. А тому, як батьки, ми маємо 
піклуватися про добробут кожного члена сім'ї. Поставивши перед 
собою такі питання, ми зуміємо дізнатися, як стати кращими: 

I . Чи я справді приділяю достатньо часу своїй сім'ї? 

2. Чи я виявляю повагу до членів своєї сім'ї, їхньої власності, 
їхніх думок? 

1 0 2 



Урок 10 

3. Чи я усвідомлюю, що кожний член моєї сім'ї важлива 
особистість? 

4. Чи я говорю своїй сім'ї, що я люблю їх? Чи я показую свою 
любов через вчинки? 

«Бути батьком і патріархальним головою сім' ї , і мати завдання 
вчити і готувати ї ї членів повернутися до присутності їхнього 
Небесного Батька, де сім'я зможе і надалі насолоджуватися 
вічним життям р а з о м — ц е радісний привілей і благословення» 
(N. Eldon Tanner, «Fatherhood», Ensign, June 1977, p. 2). 

Завдання 

Чоловікам і батькам: 

1. Усвідомте свою відповідальність як патріарха дому. 

2. Обговоріть це з вашою дружиною протягом тижня. 
Заручіться ї ї підтримкою у виконанні ваших обов'язків. 

3. Шануйте свого батька. Він залишається вашим патріархом 
навіть після вашого шлюбу. 

Молодим і неодруженим чоловікам: 

1. Шануйте своє священство. Готуйте себе до того, щоб бути 
праведним патріархом свого дому. 

2. Шануйте свого батька. В ін—патр іарх вашої сім'ї. 

Додатково прочитайте : 

Повторення Закону 6:7 (обов'язок батьків—навчати своїх дітей) 

Ісус Навин 24:15 (виберіть того, кому ви служитимете) 

До Ефесян 5 : 2 2 - 2 5 (порядок управління сім'ями) 

1 До Тимофія 3 : 4 - 5 (батьки мають управляти в своєму домі) 

УЗ 75:28-29 (батьки мають забезпечувати свої сім'ї) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Вивчіть Обов'язки і благословення священства, частина А, урок 12, 
«Відповідальність батька за добробут своєї сім'ї». 
2. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці була дошка і крейда. 
3. Зробіть плакат, на якому напишіть одинадцять пунктів, що обговорюються 
на уроці, про те, що батьки можуть зробити, щоб керувати своїми сім'ями і 
благословляти їх. 
4. Виберіть носія священства, у якого дружна й любляча сім'я. Попросіть його 
свідчити про ту радість, яку він відчуває в своїй сім'ї. 
5. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з 
цього уроку. 
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Дійове 
керівництво сім'єю 

Цей урок дасть нам спонуку шукати натхнення від Святого 
Духа і йти за ним у керівництві своєю с ім 'єю. 

Вступ 

Старійшина Брюс Р. Макконкі розповідає оповідання про те, 
чому ми маємо слухати Духа: 

«Одним з моїх найперших дитячих спогадів є спогад про їзду 
на коні верхи по яблуневому саду. Кінь був покірний і добре 
об' їжджений, і я впевнено почувався в сідлі. 

Але раптом щось налякало мого коня і він помчав по саду. Мене 
вибило з сідла навислою гілкою, і одна нога застряла 
в стремені. Я безнадійно повис на майже розірваному ремені. 
Ремінь не витримав би моєї ваги, але якимсь чином я ще три-
мався. Ще один чи два круги наляканого коня і ремінь 
розірвався б або вислизнув з моїх рук, і мене волочило б за 
ногу в стремені, поки я не поранився б або не вбився. 

Раптом кінь зупинився, і я зрозумів, що хтось тримає міцно 
вуздечку і намагається заспокоїти тремтячу тварину. І майже 
негайно мене підхопив на руки батько. 

Щ о трапилося? Щ о привело мого батька в ту страшну остан-
ню мить перед тим, як я опинився б під копитами мого охопле-
ного переляком коня? 

Мій тато сидів удома і читав газету, коли Дух прошепотів йому: 
«Біжи в сад!» 

Не вагаючись ні секунди, не чекаючи на пояснення причини, 
мій тато побіг. Він опинився в саду, не знаючи навіщо, і тут 
побачив коня, що летів учвал і подумав: «Я повинен зупинити 
цього коня». 

Зробивши так, він побачив мене. Так мене було врятовано від 
тяжкого поранення або й можливої загибелі» («Hearken to the 
Spirit», Friend, Sept. 1972, p. 10). 

Щ о підказало батькові старійшини Макконкі піти до саду? Чому було так важ-
ливо для батька послухатися Духа негайно? 

Запросіть учня, призначеного раніше, поділитися досвідом, коли Святий Дух 
допоміг йому як батькові. 
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Святий Дух може керувати с і м ' є ю 

Один з найбільших наших обов'язків на землі—керувати 
нашими сім'ями. Президент Девід 0. Маккей сказав, що 
«ніякий успіх не може замінити невдачі вдома» («Blessed Are 
They That Do His Commandments», Improvement Era, June 1964, 
p. 445). Цей обов'язок завжди був важливий, і стає ще 
важливішим, тоді як світ стає все більш грішним. 
Коли перед нами, як перед батьками, сьогодні постають 
труднощі, ми можемо відчути, що ми не досить мудрі чи сильні, 
щоб вірно вирішувати за свої сім'ї. Господь розуміє це і забез-
печив нас шляхом, через який ми можемо одержати 
необхідний провід. Цей провід приходить до нас через Святого 
Духа. 
Щоб одержати допомогу від Святого Духа, ми повинні жити 
згідно з заповідями, тому що Святий Дух не буде перебувати 
з тим, хто ставиться до заповідей легковажно або не дотри-
мується їх. Якщо ми бажаємо його допомоги, ми маємо 
постійно каятися в хибних вчинках і намагатися робити так, як 
хоче від нас Господь. 
«Батько має завжди розуміти, що с ім 'я—це найважливіше, що 
може бути в його житті. . . . Саме вдома навчають того, що 
справляє найбільше враження, і вдома формується життя 
наших дітей» (N. Eldon Tanner, Ensign, July 1973, p. 92). 
З цим обов'язком батьки можуть бути спокійними, тому що 
знають: вони можуть молитися і одержати провід Святого 
Духа, щоб вірно чинити все для своїх сімей. Один батько, 
наприклад, «після того, як намагався одержати допомогу від 
Господа, зібрав сім'ю, щоб вирішити, чи погоджуватися на 
роботу в іншому місті. Він запитав у сім'ї, чи хочуть вони 
переїздити, і дав їм можливість звернутися до Господа і самим 
почути відповідь, що вони мають робити. Помолившись, вони, 
як і батько, відчули натхнення, що потрібно переїздити. Таким 
чином, через те, що він дав їм можливість одержати таку саму 
духовну відповідь, як одержав він сам, вони змогли повірити і 
дотриматися його поради» (Henry В. Eyring, «Family Follower-
ship», Ensign, Apr. 1973, p. 32). 
Прочитайте 2 Нефій 32:5. 

Йти за проводом Святого Духа 

Святий Дух допомагає нам розв'язати наші проблеми і 
відповідає на наші питання багатьма способами. Один із 
шляхів—свідчення про рішення, які є в Писаннях. Коли перед 
нами постають проблеми, ми маємо вивчати Писання і шука-
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ти в них відповідь. Коли ми так чинимо, Святий Дух допоможе 
нам прийти до відповіді і засвідчить нам, що рішення вірне. 
Святий Дух також допоможе нам згадати про те, чого ми 
колись вже навчилися, але забули (див. Іоанн 14:26). 

Хоч Святий Дух може і буде допомогати нам вирішувати наші 
проблеми, все ж він тільки помічник. Він не буде розв'язувати 
наших проблем тільки тому, що ми просимо про допомогу. 
У перші роки існування Церкви Олівер Каудері дізнався, що 
часто ми маємо робити більше, ніж просто просити дати 
відповідь. 

Прочитайте Учення і Завіти 9:1-9. 

Чого ці вірші вчать нас робити до того, як ми запитаємо Господа про ту пробле-
му, яку ми маємо? Як ми дізнаємося, чи вірне прийняте рішення? 

Цей уривок з Писання вчить нас вивчати проблему і глибоко 
думати про рішення, яке ми маємо обрати. Якщо ми вирішили 
здійснити щось, то потім нам слід запитати Господа, чи вірно 
ми вирішили. 

Іншим шляхом, яким Святий Дух допомагає нам розв'язати 
проблему, є одкровенна відповідь нам тихим, ледве чутним 
голосом (див. 1 Царів 19:11-13), або через пораду церковного 
провідника, друга чи з хорошої книги. (Якщо ми одержуємо 
відповідь на наші молитви ще від когось, Святий Дух дасть нам 
відчуття того, що це вірно). Іншим часом, Святий Дух просто 
підказує нам, коли ми робимо свої повсякденні справи. Такі 
підказки можуть бути простим почуттям того, що потрібно 
більше проводити часу з ким-небудь із членів сім'ї або зроби-
ти щось особливе для нього. 

Хоч відповідь на молитву може приходити багатьма шляхами, 
Господь дав нам шлях, через який ми знатимемо напевно, що 
це відповідь від нього. Він говорить нам, що ми одержимо 
почуття миру в серці і в душі, якщо прийняте рішення вірне 
(див. УЗ 6:14-16, 22-24) . 

Нам може не сподобатися відповідь, яку ми одержимо, або ж 
ця відповідь надійде не так швидко, як нам хотілось би. Але 
Господь любить нас і мудро визначить, що краще для нас. А 
тому, нам не слід впадати в розпач, якщо ми не одержимо 
відповіді негайно. Нам слід продовжувати молитися, жити пра-
ведно, вивчати і шукати проводу Святого Духа. 

Коли ми одержуємо відповідь на наші молитви, то повинні 
робити те, що ця відповідь вимагає від нас. Ми не можемо 
сподіватися, що Святий Дух продовжуватиме допомагати нам, 
якщо ми станемо нехтувати його підказками. Навіть якщо 
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відповіддю буде не те, чого б ми хотіли, або зусилля, які він 
просить нас докласти, здаються нам дуже важкими, нам слід 
з охотою виконувати те, на що він вказує. Інакше ми ризикуємо 
втратити зв'язок із Святим Духом, а з цим спокій і керівництво 
від нього. 

Деякі рішення Господь залишає на наш вибір. Такі рішення сто-
суються більше того, що нам подобається чи не подобається, 
а не того, що вірно і що невірно (див. УЗ 60:5, 80:3). У таких 
випадках потрібно користуватися досвідом і знаннями. 
«Я думаю, що понад усе на світі, я і ви, і всі члени Церкви мають 
прагнути проводу Духа Господнього. В тій мірі, в якій ми одер-
жуємо провід Духа, ми будемо пророками для себе і для 
своїх справ, і ми також будемо у злагоді з тими пророками, 
яких Господь поставив у Перше Президентство і в Раду 
Дванадцятьох» (Joseph Fielding Smith, Joseph Fielding Smith—A 
Prophet among the People, pp. 2 4 - 2 5 ) . 

Як Святий Дух м о ж е б л а г о с л о в л я т и наші с і м ' ї 

Коли Святий Дух керує нами, ми одержуємо великі благосло-
вення і в свою чергу можемо благословити свої сім' ї . 
Старійшину Макконкі, наприклад, було врятовано від каліцтва 
тому, що його батько послухався Святого Духа. Ми можемо 
одержати такий самий захист, якщо ми чуйно сприйматимемо 
натхнення від Святого Духа і робитимемо те, що він нам 
велітиме. 

Захищаючи нас фізично, Святий Дух ще й допомагає нам 
запобігти спокусі, яка може пошкодити нас духовно. Через 
Святого Духа ми також можемо знати, коли щось погане тра-
пляється з нашими сім'ями. Можливо, у когось із членів сім'ї є 
особливі труднощі, про які йому потрібно поговорити. Або у 
нього є питання про Церкву, або він занепокоєний тим, що не 
може жити згідно з заповідями так, як він має жити. За допо-
могою Святого Духа ми можемо допомагати своїм сім'ям і 
зміцнювати їх. Можливо, тим ми захистимо їх від великого 
болю і страждання. 

Навіть коли ми вчимо своїх дітей дисципліні, потрібно шукати 
керівництва Святого Духа. Писання вчать нас бути суворими зі 
сво їми дітьми тільки тоді, коли нас надихає на це Дух, а після 
того, як зробимо їм зауваження, показати велику любов і 
розуміння. Таким чином вони побачать, що ми просто нама-
гаємося допомогти їм (див. УЗ 121:43-44). 
Святий Дух може допомогти, коли ми даємо батьківське бла-
гословення. Він може підказати нам, яку пораду можна дати 
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нашим сім'ям, навіть щодо тих проблем, про які вони можуть 
ще не знати. Таке благословення може бути священним 
досвідом для нашої сім'ї . 
Покажіть наочний посібник 12-а, «Батьківські благословєння можуть зміцнити 
членів сім'ї». 

Старійшина Езра Тефт Бенсон розповідає такий випадок: 

«Один юнак недавно приходив до мого офісу, щоб одержати 
благословення. У нього були проблеми.. . , він був збентеже-
ний, занепокоєний і стурбований. Ми поговорили кілька хви-
лин і я запитав його: «Ти коли-небудь просив благословення у 
свого батька?» «О,—відповів в і н , — я не знав, що батько може 
це робити. Він не дуже активний член Церкви». Я відповів: «Але 
ж він твій батько».—«Так».—«У нього є священство?»—«Так, він 
неактивний старійшина». Я запитав: «Ти любиш його?» І він 
відповів: «Так, я люблю його. Він добра людина, він добрий 
сім'янин, лагідний з д ітьми. . .» Я сказав: «Добре, ти б хотів піти 
додому і, користуючись нагодою, попросити свого батька дати 
тобі благословення? А якщо це не допоможе, ти повернешся і 
я з радістю допоможу тобі». 

І він пішов, а через три дні повернувся. «Брате Бенсоне, це 
було найкраще з того, що траплялося в нашому домі»,—сказав 
в ін .—«Мама і діти сиділи там, мої молодші брати і сестри. Моя 
мама витирала сльози з очей. Пізніше вона висловила свою 
вдячність. Батько дав мені чудове благословення». І додав: 
«Можу сказати, що воно йшло від його серця» {God, Family, 
Country: Our Three Great Loyalties, p. 184). 
Чому найкраще для цього юнака було одержати благословення саме від 
батька в ту особливу годину? 

Як ми можемо відчувати, коли Святий Дух керує нашим життям? 

З а к л ю ч н а частина 
Господь дав нам цінний дар, який допомагає приймати 
рішення і розв'язувати проблеми. Цей дар—можлив ість 
спілкуватися зі Святим Духом. Через Святого Духа ми можемо 
наблизитися до нашого Небесного Батька і одержати одкро-
вення, щоб праведно керувати своїми сім'ями. Таке одкровен-
ня може допомогти нам забезпечити їх силою і мудрістю, яка 
їм потрібна, щоб подолати спокусу і розв'язати проблеми. Ми 
можемо відчувати впевненість у тому, що Господь допоможе 
нам, якщо ми забажаємо зробити все, що залежить від нас. Дві 
важливі речі відбуваються, коли ми одержимо цю допомогу: 
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наші діти будуть звертатися до нас за заспокоєнням і прово-
дом, і ми станемо ближчими до нашого Небесного Батька. 

Завдання 

1. Вивчайте Писання, щоб знайти різноманітні шляхи, якими 
Святий Дух може допомогти вам. 

2. Через каяття будьте гідними проводу Святого Духа. 

3. Йдіть за підказками, які ви одержуєте від Святого Духа, 
незалежно від того, якими важкими вони можуть здатися. 

Додатково прочитайте: 

Лука 12:11-12 (Святий Дух говорить нам, що сказати) 

Іоанн 16:13 (Дух показує, що буде) 

З Нефій 28:11 (Святий Дух свідчить про Батька і Сина) 

Мороній 10:3-5 (Святий Дух показує нам істину) 

УЗ 39:6 (Святий Дух учить нас мирові й спокою) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Попросіть одного з батьків розповісти на уроці про той час, коли Святий 
Дух допоміг йому і його сім'ї. 
2. Прочитайте Обов'язки і благословення священства, частина А, урок 30, 
«Дар Святого Духа». 
3. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 21, «Дар Святого Духа». 
4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші 
з цього уроку. 
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Зміцнення сім'ї через 
домашній сімейний 
вечір 

Цей урок має навчити нас тому, як зміцнювати наші сім'ї через 
домашній сімейний вечір. 

Вступ 

Кожна сім'я має проводити щонайменше один вечір на тиж-
день разом і проводити сімейні заходи. Щоб підтримати такі 
сімейні вечори, Церква виділила вечір у понеділок для 
сімейних заходів. Звичайно, євангельські бесіди та настанови 
мають бути головною частиною сімейних вечорів. 
Покажіть наочні посібники 13-а (=13-а), «Кожна сім'я має зустрічатися на 
сімейному вечорі раз на тиждень», 13-6 (=13-6), «Сім'я—найважливіший 
підрозділ у Церкві», 13-в (=13-с), «Вивчення євангелії має бути частиною 
домашнього сімейного вечора», або 13-г (=13-д), «Діти потребують допомоги у 
розвитку духовної чутливості». 

Усі сім'ї різні. В деяких є батьки і діти, в інших—один з батьків, 
ще в інших—тільки батьки без дітей. Є також багато самотніх 
дорослих, які живуть самі або з сусідами. Якими б не були 
обставини, с імейний вечір існує для кожного. Навіть ті, хто 
живе сам, може брати участь у сімейному вечорі, приєдную-
чись до інших. Для тих, хто самотній, це може бути особливим 
благословенням. 

«Немає кращого місця для навчання євангелії, ніж дім. Тільки 
вдома діти можуть навчитися сімейного життя, як це було вка-
зано Небесним Батьком. Вечір у понеділок, коли вся сім'я 
збирається разом, дає настрій для всіх сімейних подій. Ті, кого 
опанував дух такого настрою, мають з нього джерело 
найвеличнішої радості» (The First Presidency, Family Home 
Evening [manual, 1971], p. 4). 

He слід хвилюватися, коли сімейний вечір пройшов не надто 
успішно. Дуже важливо, щоб ми просто побули разом із 
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13-6 (= 13-Ь), Сім'я - найважливіший підрозділ у Церкві. 

13-в (= 13-е), Вивчення євангелії має бути частиною 
домашнього сімейного вечора. 

13-г (= 13-d), Діти потребують допомоги в розвитку духовної чутливості. 











сім'ями. Якщо ми далі намагаємося і виявляємо терпіння й 
любов, то переборемо труднощі і наші сімейні вечори стануть 
такими, якими Господь хоче їх бачити. 

Як проводити с імейний вечір 

Батьки—патріархи своїх сімей і вони мають головувати на 
домашніх сімейних вечорах. Якщо чоловік або батько 
відсутній, головує жінка або мати. 

Дуже добре проводити короткі підготовчі сімейні наради або 
збори перед кожним домашнім сімейним вечором, щоб 
перевірити, що члени сім'ї збираються робити наступного 
тижня. Це особливо допомагає, коли в сім'ї є підлітки. 
Один з батьків розповідав, що на сімейну нараду «ми 
збираємося за круглим обіднім столом, де тато за 
відповідального, і обговорюємо сімейні справи. . . . Ми робимо 
різні важливі оголошення для сім'ї, обговорюємо і схвалюємо 
всі досягнення дітей за тиждень. Коли кожна дитина чує, як 
про її власне досягнення розповідають усій сім'ї, то вона сяє 
від гордощів, і я думаю, що батьки також» (Glen W. Harper, 
«Participation—Our Family Home Evening Success Key», Ensign, 
Dec. 1977, p. 17). 

Батьки мають планувати наперед кожний домашній сімейний 
вечір і потім давати завдання членам сім'ї. 
Покажіть наочний посібник 13-д, «Усі члени сім'ї мають брати участь у 
домашньому сімейному вечорі». 

Батько проводить урок сам або доручає вести його дружині чи 
дітям. Молодшим дітям особливо подобається диригувати, 
зачитувати уривки з Писань, тримати малюнки, молитися і 
роздавати частування. 

Існує багато способів проведення домашнього сімейного 
вечора. Наприклад, на вечорі можна читати Писання, прово-
дити євангельські бесіди, ділитися свідченнями, прислужува-
ти один одному, ходити на пікнік або грати в сімейну гру. На 
сімейному вечорі потрібно молитися. 

Тут подається один із зразків проведення домашнього 
сімейного вечора: 

1. Вступний гімн (хтось із членів сім'ї диригує) 
2. Вступна молитва (молиться член сім'ї) 
3. Сімейні справи (проводить батько) 
4. Музичний номер у виконанні члена сім'ї 
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5. Урок (урок, взятий з підручника Основи Євангелії, прово-
дить член сім'ї) 

6. Обговорення і планування справ на наступний тиждень 
7. Заключний гімн 
8. Заключна молитва 
9. Розваги (проводить член сім' ї ) 

10. Частування (приготоване членом сім'ї) 
Нам слід не вагаючись просити навіть маленьких дітей допо-
магати навчанню на домашньому сімейному вечорі. Один 
молодий член Церкви ділиться спогадами: 

«Коли тато запропонував усім членам сім'ї по черзі проводити 
уроки на сімейних вечорах, мені здалося, що буде смішно ска-
зати: «Ну що ж, нехай Джон приготує урок на наступний тиж-
день». Джону тільки три роки. Проте, тато дав завдання Джону 
підготувати урок, і з маминою допомогою Джон провів один з 
найкращих сімейних уроків, які будь-коли відбувалися, і задо-
волення на обличчі маленького хлопчика було таким, яким 
воно ніколи не могло б бути, коли б він лише спостерігав за 
нашими діями» (Quoted by Lowell Durham, Jr., «What Makes a 
Good Family Home Evening», New Era, June 1972, p. 13). 

Кожний член сім'ї може сприяти успіху сімейного вечора. Ми 
маємо спланувати свої справи так, щоб вечір у понеділок був 
вільним для проведення домашнього сімейного вечора. 
Кожний член сім'ї може також одержати завдання допомогти 
підготувати або провести на домашньому сімейному вечорі 
урок або зробити щось інше. Маленьким дітям подобається 
брати участь по-різному. Особливо їм подобається розпо-
відати короткі оповідання за допомогою малюнків. Мати або 
хтось із дорослих дітей може допомогти їм протягом тижня 
підготувати ці чи інші завдання. Кожна дитина буде залучена 
до справи, якщо тато або мама запропонують їм це і будуть 
терплячими до їхніх зусиль. 

Один з батьків визначив, що домашній сімейний вечір вимагає 
любові й терпіння. Без них навіть ретельна підготовка не 
обіцяє доброго результату для сім'ї: 

«Кілька років тому, одного вечора в понеділок, я почував себе 
не дуже добре. Коли ми почали вечір, діти штовхали один 
одного і поводили себе, як дикуни. Я розгнівався і п ідвищив 
голос: «Сидіть тихо і перестаньте пустувати, а то будете мати 
великі неприємнощі». Дивлячись на моє червоне обличчя, діти 
зрозуміли, що я говорю серйозно. Вони притихли, а я говорив 
далі: «Не знаю, чому ви не можете кілька хвилин посидіти тихо 
і послухати. Щ о б я нічого не чув від жодного з вас, доки не 
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закінчу свій урок. А по закінченні поставлю кілька питань. 
Краще для вас буде, коли ви знатимете відповіді.. .» 
Врешті-решт я закінчив урок і почав питати. Вони знали 
відповіді на кожне питання. Я гарно розповів про все. А потім 
сказав: «Діти, чи маєте ви питання до мене?» 

Мій найстарший син сказав приглушеним голосом: «Я маю». І 
потім попросив: «Можна, щоб наступного тижня мама прово-
дила урок?» 

Його слова і мої почуття підказали мені, що намагаючись зро-
бити добре, я зробив щось погане. Я навчав ідеям, але не 
навчив свою сім'ю. . . . 

З того часу я дечого навчився. Я так само не дозволяю дітям 
відволікатися—здається їм цього і не хочеться—але я знайшов 
кращі методи підтримання дисципліни  

Я просто не гніваюся протягом сімейного вечора». 

Цей батько закінчив коротку розповідь про свій досвід і 
поділився порадою: 

«Будьте лагідними. Залиште найкращу і найдружнішу поведінку 
для дому. ...» 

Домашні сімейні в е ч о р и — ц е не офіційні уроки в приході. 
Ніякий закон не проголошує, що ми маємо сидіти на стільцях, 
часто ми сидимо на підлозі, щоб усі почували себе вільно. . . . 

Батьки гніваються тому, що думають: вони повинні бачити, 
як усі члени сім'ї уважно слухають його, сприймаючи цей урок. 
Такий підхід частково вірний, але коли це стає настирливою 
ідеєю, то домашні сімейні вечори стають неприємними» 
(George D. Durrant, Love at Home, Starring Father, pp. 44 -46 ) . 

Ми можемо вдосконалити наші домашні сімейні вечори, коли 
будемо молитися до Небесного Батька і просити допомоги, 
в той час як плануємо їх, щоб вони відповідали нашим потре-
бам, а також коли готуємо завдання. 
Як ми можемо скористатися молитвою, щоб покращити свої домашні сімейні 
вечори? 

Скільки часу кожного тижня потрібно витрачати на підготовку до домашнього 
сімейного вечора? 

Як за допомогою кращої підготовки можна покращити домашні сімейні вечори? 

«Чи ви приділяєте стільки ж часу справам, які приносять сімейне 
і домашнє щастя, як і своєму соціальному і професійному 
успіху? Чи ви віддаєте свою найкращу творчу силу 
найважливішій одиниці суспільства—сім' ї ; або ваші стосунки з 
с і м ' є ю — ц е слідування шаблону і марна частина життя? 
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Батьки і діти мусять мати бажання поставити сімейні обов'язки 
на перше місце, щоб досягти сімейного піднесення» (The First 
Presidency, Family Home Evening [manual, 1973], p. 4). 

Д о м а ш н і й с і м е й н и й вечір з м і ц н ю є с і м ' ю 
Візьміть в руку жмут різок чи кілька сірників. Скажіть, що це символізує членів 
сім' ї . Візьміть одну різку із жмута і зламайте ї ї навпіл. Скажіть, що ми не такі 
сильні, коли стоїмо поодинці, ніж коли ми разом із с ім'єю. Потім візьміть 
стрічку або гумку і зв'яжіть різки разом. Скажіть учням, що стрічка символізує 
зв'язуючий вплив євангелії . Покажіть, як важко зламати різки. Поясніть, що ми 
стаємо сильнішими, коли об'єднуємося в с ім 'ю і разом намагаємося жити за 
євангелією. 

Добре спланований домашній с імейний вечір, який прово-
диться кожного тижня, може допомогти нам підтримати членів 
сім'ї в подоланні злого впливу в цьому світі. Сатана нападає на 
праведність, використовуючи багато різних спокус, щоб спри-
яти гріху і нечестивості. Молодь—його особлива ціль. Але якщо 
ми вчитимемо їх євангелії і зміцнюватимемо їх духовно вдома, 
вони будуть протистояти спокусі, з якою зустрінуться в житті. 

«На наших Сімейних Вечорах та інших корисних сімейних захо-
дах ми можемо наповнювати свої душі Божественним, і таким 
чином не залишати місця для зла у своїх серцях і думках» (The 
First Presidency, Family Home Evening, [manual, 1972], p. 4). 
Які благословення ви одержали у сім'ї через домашній с імейний вечір? 

У 1915 році Перше Президентство Церкви дало нам таке 
обіцяння: 

«Якщо святі будуть дотримуватися цієї поради (проводити 
домашні сімейні вечори), ми обіцяємо, що вони отримають 
великі благословення. Любов удома і слухняність до батьків 
зросте. Віра розів'ється в серцях молоді Ізраїля, і вони одер-
жать силу боротися із впливом зла і спокуси, які оточують їх» 
(«Home Evening», Improvement Era, June 1915, p. 734). 
Старійшина Меріон Д. Хенкс, у промові про молодь, виділив 
їхні чотири головні потреби. Він говорив, що їм потрібно: 1. 
віра; 2. щоб їх сприймали такими, як вони є, і рахувалися з 
ними; 3. брати участь і бути запрошеними до участі; 4. знати, 
що вони більш важливі, ніж їхні помилки, і що їх люблять 
безумовно. 

Потім він розповів про свою власну дочку: «В кінці великого 
сімейного вечора я став на коліна разом із с ім'єю, якраз за 
день до того, як наша улюблена дочка мала одружитися 
в храмі. Я думаю, що вона не буде заперечувати проти того, 
щоб я розповів вам, що після того, як ми посміялися, поплака-
ли і позгадували, ї ї попросили помолитися. Я не дуже добре 
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пам'ятаю всю її молитву, сльози, радість і доброту, але я 
пам'ятаю одну думку: вона дякувала Богові за ту безумовну 
любов, яку вона відчувала. Це життя не дає багато нагод 
відчути тріумф та успіх, але того вечора я почував себе чудо-
во» («Love Unconditional», Ensign, Dec. 1971, p. 106). 

Програма домашнього сімейного вечора будує любов і мир у 
наших оселях. Коли це почуття зростає, наші сім'ї захочуть 
жити за євангелією і з наших осель зникнуть чвари та незадо-
волення. Коли наші сім'ї будуть молитися, співати і обговорю-
вати євангелію разом, Дух Господній прийде до нашого дому і 
замінить будь-який дух суперечок, який є там. 
Яким чином постійні домашні сімейні вечори приносять більше любові й миру 
в наші домівки? 

Як домашні сімейні вечори можуть допомогти членам сім'ї боротися з силами 
зла? Запишіть запропоновані ідеї на дошці. 

Запросіть учня, призначеного раніше, поділитися особливим досвідом прове-
дення домашнього сімейного вечора. 

Заключна частина 

Сімейний вечір—це частина Господнього задуму, який спря-
мований на те, щоб допомогти нам повернутися до нього. Це 
час, виділений нам для того, щоб ми навчали своїх дітей 
принципів євангелії і допомагали своїм сім'ям ставати ближ-
чими в любові і взаєморозумінні. Цей час, який ми проводимо 
разом, може допомогти нам зміцнити сімейну єдність і навчи-
ти нас того, як жити разом у більшій любові й гармонії. І таким 
чином члени нашої сім'ї зможуть краще боротися з впливом 
зла у світі. 
«І знову ми серйозно закликаємо батьків збирати дітей 
навкруг себе у любові, терпінні й розумінні, та навчати їх істині 
й праведності. . . . Д і м — ц е перше і найкраще місце, де діти 
можуть дістати уроки життя» (The First Presidency, Family Home 
Evening, [manual, 1975], p. 3). 

Завдання 

1. Якщо ви ще не проводите домашні сімейні вечори, почніть 
їх проводити з цього тижня. 
2. З молитвою плануйте сімейні вечори, щоб задовольняти 
потреби вашої сім'ї. 

3. Залучайте кожного члена сім'ї до участі в домашньому 
сімейному вечорі, наскільки це можливо. 

Додатково прочитайте: 

УЗ 68:25 (батьки мають навчати дітей доктрині) 
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Підготовка вчителя 
До проведення уроку: 
1. Приготуйте жмут невеличких різок або сірників, щоб продемонструвати 
урок про сімейну єдність, як згадується вище. 
2. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці була дошка і крейда. 
3. Дайте деяким учням завдання розповісти про особливий досвід у 
проведенні домашнього сімейного вечора. 
4. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Проведення дозвілля 
всією сім'єю 

Цей урок призначено, щоб заохотити нас зміцнювати свої сім'ї 
через спільне дозвілля. 

Вступ 
Покажіть наочний посібник 14-а, «Спільне дозвілля зміцнює сім'ї». 

Запросіть двох носіїв священства, призначених раніше, розповісти про 
найщасливіші моменти у сім'ї . Обговоріть те, що зображено в наочному 
посібнику 14-а. Наголосіть, що важливою частиною євангелії є виконання 
певної роботи всією с ім 'єю. 

Старійшина Меріон Д. Хенкс якось розповідав таку історію: 

«Молоді люди хочуть і заслуговують таких батьків і такі сім'ї, 
якими вони могли б гордитися. . . . Вплив доброї сім'ї гарно 
описаний у цьому оповіданні з невідомого джерела: 

«Був прекрасний жовтневий день. Мій чоловік Арт і я були на 
причалі і допомагали нашому товаришеві Дону витягти його 
човна на берег. Арт сумно промовив, що до наступного літа ще 
довго, і ми не скоро зможемо знову плавати на човнах. «Друзі, 
вам треба кататися на лижах, як це робить наша сім'я, і тоді 
матимете дозвілля цілий рік»,—сказав Дон. 
«Хіба це дешево?»—запитала я. 

Дон випростався і посміхнувся. «Це ц ікаво,—сказав в ін .—Ми 
живемо в старовинному будинку—миємося в кориті, щось на 
зразок того. Роками ми відкладали гроші на будівництво 
ванної кімнати, але кожної зими ми беремо гроші з банку, щоб 
пару раз з' їздити покататися на лижах. Наш старший син 
зараз в армії, і часто у своїх листах він згадує той прекрасний 
час, коли ми їздили в ті подорожі. Знаєте, я не можу уявити, 
щоб він написав додому: «Правда, у нас гарна ванна?» («Where 
Art Thou?», Ensign, June 1968, p. 75). 
Як ця сім'я зміцнювала сімейну єдність? 

Більшість із нас любить проводити час за тими справами, які 
ми вважаємо гідними. Робота, звеличення церковних покли-
кань, відпочинок, вдосконалення самих с е б е — в с е це важливо 
і забирає багато часу. Однак, все це, можливо, не найцінніше 
в нашому житті. Подумайте, як би ви відповіли на такі питання: 
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• Що найважливіше у моєму житті? 

• Чи я витрачаю багато часу на виконання найважливіших 
справ у моєму житті? 

• Як я можу організувати свій час так, щоб приділяти більше 
уваги найважливішим справам? 

Найважливіше в житті—це сім'я. Часто ми буваємо такі 
заклопотані роботою та іншою діяльністю, що забуваємо про 
те, що є найважливішим. Іноді, через щоденні справи, особисті 
інтереси, або через погане планування в нас розвиваються 
кепські звички і ми витрачаємо час, який могли б провести з 
сім'ями. 

Сім'ї можуть бути вічними. Незалежно від обставин, ми 
повинні знайти час, щоб провести його з сім'єю і знайти шляхи 
для вдосконалення сімейних стосунків. 
Щ о об'єднує с ім 'ю? (Піклування один про одного, прояви любові, те, що ми 
робимо один для одного і чим ділимося один з одним). 

Діяльність зміцнює сімейні стосунки 

Більшість із нас може пригадати з дитинства велику радість, 
яку ми мали, коли робили щось усією сім'єю. Мати згадувала: 

«Коли я думаю про своє дитинство і підлітковий вік, я майже з 
благоговінням згадую ті приємні хвилини, коли ми: діти, тато і 
мама робили справи всією сім'єю. Я пам'ятаю, що в ті дні було 
небагато роботи в громаді, тому відпочинок потрібно було 
шукати вдома. Я ніколи не обміняю спогади про наші сімейні 
вечірки та інший сімейний відпочинок на всі нинішні театри, 
кегельбани і ресторани. . . . 

Я сповнена рішучості зробити все, що можу, щоб влаштувати 
діяльність моєї сім'ї таким чином, аби це принесло Господній 
Дух до нашого дому так, як це сповнило Духом дім моїх батьків. 
Я хочу, щоб мої діти одержали благословення мати такі ж спо-
гади, як і ті, що є такими дорогими для мене» (Family Home 
Evening Manual [1968], pp. 184-185). 

Ми, як і ця мати, хотіли б також залишити добру пам'ять для 
своїх сімей. Але та діяльність, яку пропонує світ поза домом, 
не завжди прийнятна: багато чого не дає можливості будува-
ти сімейну єдність і наближатися до Небесного Батька. 
Церковні провідники, усвідомлюючи зростаючу потребу сімей 
робити якісь справи разом, радили нам планувати діяльність, 
яка зближує сім'ї. Президент Девід О. Маккей, наприклад, 
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радив нам робити домівки привабливими і більше проводити 
часу там (див. Gospel Ideals, pp. 485-486) . Коли ми так роби-
тимемо, наші діти будуть щасливими і будуть раді привести 
друзів додому, тому що дім буде теплим, дружнім і щасливим 
місцем. 
Щ о ми можемо робити разом з нашими сім'ями, аби краще знати їх? Запишіть 
запропоновані види діяльності на дошці. Додайте щось з поданого нижче до 
списку на дошці. 

• Писати листи до когось, хто живе далеко. Робити це регу-
лярно. 

• Робити сімейний альбом газетних вирізок. 

• Придумати гру і грати в неї. 

• Готувати щось смачне після якоїсь праці. 

• Проводити вечори співів. 

• Проводити вечори хоббі. Допомагати кожному члену сім'ї 
розвивати своє хоббі. 

• Зробити повітряного змія і запустити його. 

• Виберіть книгу, яка сподобається всій сім' ї . По черзі читай-
те її вголос. Виділіть для цього певний час кожного тижня. 

• Усією с ім 'єю допомагайте іншій сім'ї. 

Визначіть, які справи робив цей батько разом зі своєю с ім 'єю: 

«Коли мене покликали бути президентом місії, я боявся, що у 
найбільш критичний період життя моїх вісьмох дітей, я, мож-
ливо, не матиму досить часу, щоб бути добрим батьком. Я 
вирішив, що бути батьком—це важливіше покликання від 
Господа, ніж бути президентом. Це означало, що навіть у такій 
ситуації, коли я присвячуватиму себе місії, я подвою своє при-
свячення як батько. Я знав, що для належного головування 
в місії мені перш за все потрібно бездоганно головувати 
вдома. Багато часу я проводив із сім'єю, знав, що тільки вони 
залишаться зі мною під кінець моєї місії. Якщо вони почувати-
муть себе безпечно і щасливо в перші дні нашої місії, то спра-
ви йтимуть все краще і краще. 

Одним із перших ділових розпоряджень було закинути вели-
кий канат через гілку на високому могутньому ясені, який 
величаво стояв посеред нашого двору. Місіонер заліз на дере-
во і прив'язав канат. Так і народилася велика гойдалка дому 
місії. А з гойдалкою прийшли постійні друзі-сусіди для наших 
молодших дітей. 

Через кілька місяців після нашого приїзду ми відвідали 
семінар президентів місії. Кожного президента місії запитали, 
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яка, на його думку, була його найкраща ідея. І вони відповідали 
про програми, які посилили роботу. Коли настала моя черга, я 
відповів: «Найкраще з того, що я зробив, була гойдалка». Всі 
засміялися. Президент С. Ділворт Янг здивувався і перепитав: 
«Що?» Я описав гойдалку і пояснив, що моєю найбільшою 
метою було бути хорошим батьком. . . . Гойдалка стала моїм 
символом установлення пріоритетів. Пізніше ним став баскет-
больний щит і пісочниця. Наш двір став парком, де я проводив 
багато часу з дітьми і де вони провели три щасливі роки. Я 
вірю, що вони назавжди запам'ятають радісні часи в Кентуккі і 
Тенессі» (George D. Durrant, Love at Home, Starring Father, 
pp. 1 8 - 2 0 ) . 

Іноді, коли ми граємо всією сім'єю, постають проблеми. 
Більшість людей хочуть перемагати в іграх і можуть 
розгніватися, коли програють; деякі навіть сваряться і 
б'ються. Одна з проблем, яка інколи виникає перед батьками, 
це занадто серйозне ставлення до гри і очікування чогось дуже 
значного від своїх дітей, або невміння поділити с ім'ю порівну, 
що зробило б щасливими всіх. Часом такі проблеми примушу-
ють нас думати, що такий вид діяльності не вартий того, щоб 
йому приділяти час. Проте це не причина для того, щоб 
відмовитися від загальної гри; члени сім'ї можуть ставати 
ближчими один до одного, коли будуть долати незгоди. 
Проблеми потрібно вирішувати так, щоб усім було добре від 
прийнятого рішення. Нам слід пам'ятати, що істинна мета 
будь-якої сімейної д іяльност і—просто цікаво провести час. 

Сім'ї, які щось роблять разом, мають близькі стосунки. Через 
сімейну гру члени сім'ї розвивають більшу єдність і любов 
один до одного. Коли вони стають ближчими, то вчаться пра-
цювати разом, разом обговорюють проблеми, разом молять-
ся. 
Попросіть когось із класу прочитати Екклезіяст 3:1-8. 

Ці вірші розповідають нам, що «на все є свій час і година своя 
кожній справі під небом», є навіть «час сміятися». Незалежно 
від того, які ми заклопотані, потрібно відводити якийсь час, 
щоб відпочити і повеселитися разом. Наші домівки мають бути 
повними сміху і посмішок. 

Навіть робота може приносити задоволення, якщо мати до неї 
правильний підхід. Наприклад, у сім'ях, де є маленькі діти, 
робота (така як посадка городу, прибирання в домі, миття 
посуду) може розглядатися як гра. Це підтримає ентузіазм та 
зацікавленість на високому рівні. Такий підхід допоможе нам 
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вести сім'ї до щасливого життя, підтримуючи рівновагу між 
роботою, відпочинком та грою. 

Як планувати с імейну діяльність 

Успішні сімейні заходи звичайно плануються заздалегідь. 
Як ми можемо спланувати приємний с імейний відпочинок? 

Наступні пропозиції можуть допомогти спланувати сімейну 
діяльність: 

• На домашньому сімейному вечорі, коли присутні всі члени 
сім'ї, напишіть список усіх видів відпочинку, які подобаються 
всім. Потрібно, щоб більшість членів сім'ї змогли взяти участь 
у таких заходах. 

• Виберіть із списку якийсь вид відпочинку і вирішіть, у який 
час ви проведете його. 

• Виберіть день проведення заходу. Запишіть це у сімейний 
календар, щоб запобігти непорозумінням. 
• Кожний має допомогти у плануванні заходів і одержати 
завдання з його підготовки. 

Як нам краще провести той захід, який ми обрали? 

Подумайте над такими ідеями: 

• Заохотьте сім'ю до цього заходу—говоріть про нього з 
піднесенням. 

• Якщо на цей захід будуть потрібні гроші, почніть їх збирати— 
дайте можливість кожному зробити свій внесок. 
• Розкажіть своїм домашнім учителям про ваші плани. 

• Давайте завдання кожному члену сім'ї, щоб кожний брав 
участь. 

• Зробіть те, що запланували. 

Після проведення заходу потрібно подумати про те, як вдоско-
налити сімейний відпочинок. Потрібно запитати себе, що зро-
било б відпочинок приємнішим і більше зблизило б нас. Якщо 
ми так зробимо, то не повторимо своїх помилок і значно краще 
сплануємо наступний відпочинок. 

Після проведення якого-небудь заходу нам слід записати про 
це в сімейні літописи й особисті щоденники. Можна також 
додати до цього фотографії і спеціальні сувеніри. Згадуючи 
спільний відпочинок, ми зможемо стати ближчими до сімей і 
зміцнити любов один до одного. 

Плануючи сімейну діяльність, батько має подумати про час, 
який він проведе наодинці з кожним членом сім'ї. Часто ц е — 
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єдиний шлях для батька розвинути близькі стосунки з дітьми. 
Дитина відчуває свою важливість і те, що її люблять, коли бать-
ко докладає зусиль, щоб провести час наодинці тільки з нею. 

Такими ж важливими, як заплановані заходи, а іноді ще 
дієвішими, бувають і незаплановані. Це буває тоді, коли вірно 
вибрано час чи коли сім'я готова до цього. Такі заходи дуже 
цінні, ніколи не слід випускати можливості скористатися ними. 

С і м ' ї , які г р а ю т ь разом 

Наступне оповідання з преси показує, чого більшість дітей 
хоче від своїх батьків: 

Трьохсот двадцяти шістьох школярів попросили написати, не 
вказуючи імен, що кожен з них думає про свого батька. 
Вчитель планував зачитати відповіді дітей на наступних 
шкільних зборах. Майже всі батьки прийшли на збори, бажа-
ючи знати, що їхні діти написали про них. 
Хто приїхав на дорогих, х т о — н а дешевих авто. Там були пре-
зиденти банків, прості робітники, фахівці, клерки, продавці, 
фермери, торговці, пекарі, шевці, підприємці і підрядчики, 
кожний з певною самооцінкою свого фінансового стану, 
майстерності і праведності. 

Учитель вибрав аркуші і прочитав «Я люблю свого тата» на 
кожному з них. Причин було багато: Він зробив мені хатку для 
ляльок, ходив зі мною кататися на санях, навчив мене стріляти, 
допомагає мені виконувати домашнє завдання, гуляє зі мною 
в парку, віддав мені порося, щоб я виростив його і продав. 
Більшість дитячих думок можна скоротити до: «Я люблю свого 
тата. Він грає зі мною». 

Ніхто з дітей не згадав дім, машину, сусідів, їжу чи одежу. 
Батьки прийшли на збори з багатьох життєвих доріг, а вийшли 
поділені на два класи: товариші своїх дітей і чужі своїм дітям. 

Жоден чоловік не буває занадто багатим чи занадто бідним, 
щоб грати із своїми дітьми. (Adapted from a story by Bryant S. 
Hinkly in The Savior, the Priesthood, and You, [Melchizedek 
Priesthood manual, 1973], p. 226). 

Гра всією с ім 'єю часто дає нам можливість навчати єван-
гельських принципів. Коли ми будемо починати всі наші захо-
ди сімейною молитвою, це навчить наших дітей цінувати 
молитву. Залагодження суперечок, які виникають під час гри, 
навчить їх спілкуватися з людьми і бути уважними до їхніх 
почуттів. Допомагаючи один одному і працюючи разом, вони 
навчаться відповідальності й взаємодії. Спільний відпочинок 
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допоможе всім членам сім'ї сформувати позитивне щасливе 
ставлення до всього. 

Протягом років сімейні заходи часто стають традицією. Такі 
традиції засновуються, коли сім'ї роблять якісь особливі спра-
ви разом. Деякі сім'ї проводять сімейні зустрічі, інші—їздять у 
відпустки, відвідують храм, ходять на рибалку чи полювання, 
ще інші—створюють сімейні ансамблі або займаються якоюсь 
улюбленою сімейною справою. Існує багато традицій, які 
можуть заснуватися в сім'ї, і всі вони цінні, тому що допомага-
ють зміцнювати сім'ї. 

Попросіть клас розповісти, як спільна гра допомогла їхнім сім'ям. 

Запитайте у молодих чоловіків, що б їм хотілося зробити з їхніми батьками і 
їхніми сім'ями. 

Дехто з нас настільки завантажений роботою і церковними 
справами, що нехтує своїми сім'ями. Наш Небесний Батько 
незадоволений цим. Один такий чоловік, який проводив бага-
то часу на церковній службі, одного дня зрозумів, що втрачає 
свого сина. Він не проводив багато часу з ним, і в результаті 
вони не були такими близькими, якими мають бути батько і 
син. Коли він спробував учити свого сина жити за євангелією, 
син почав упиратися і став неактивним членом Церкви. 

Але цей добрий батько мав достатньо мудрості, щоб знайти 
час для свого сина, як знаходив для старших дітей, поки ще не 
був таким заклопотаним. Він не проповідував сину, а замість 
цього почав з ним грати. Батько став робити те, що подобало-
ся робити сину. Вони ходили разом на футбол, полювали і 
рибалили, ходили в похід. 

Після трьох років таких спільних заходів, батько і син стали 
близькими людьми, син повернувся до активності в Церкві. 
Пізніше він прийняв покликання служити на місії. Цей батько 
засвоїв, що єдиний шлях зблизитися з сином—це спільні 
справи. 

Заключна частина 

Наші сім'ї—найважливіше, що є в нашому житті, тому що 
вони—це те єдине, що ми можемо мати вічно. А тому, дуже 
важливо, щоб ми робили те, що допоможе нам стати вічними 
сім'ями. Однією з таких справ є спільна гра і розваги, щоб 
урівноважити серйозну частину життя. Час, виділений для 
спільної гри, допоможе нам краще жити за євангелією. 
Засвідчіть про важливість гри в с ім' ї . 
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Завдання 

1. На сімейному вечорі організуйте якусь справу, яка була б 
цікавою для всіх членів сім'ї. 

2. Зробіть сімейний календар і плануйте в ньому особливі 
сімейні заходи кожного місяця. 

3. Робіть так—грайте з сім'єю. 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Попросіть двох носіїв священства, одного дорослого і одного молодого, 
розповісти про щасливі сімейні події. 
2. Будьте готовими засвідчити про важливість гри в сім'ї. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання і вірші з цього 
уроку. 
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Допомога 
в сімейній роботі 

Мета цього уроку—допомогти нам розвинути позитивне став-
лення до роботи серед членів сім' ї . 

Вступ 

«У газеті надрукували інтерв'ю з колишнім пастухом, якому 
виповнилося 165 років. Його звали Шіралі Міслімов. Він наро-
дився і прожив усе життя в горах Кавказу. . . між Чорним і 
Каспійським м о р е м . . . . 

Міслімов все ще рубає дрова. «Я впевнений, що нероба не 
може жити довго»,—сказав він репортерам. . . . 

У статті говорилось, що цей старий чоловік усе ще «обкопує 
дерева в саду, які він пересаджував кілька разів протягом 
свого життя». 

«Постійна робота, гірське повітря і помірна їжа допомогли мені 
досягти такого похилого віку»,—сказав Міслімов, котрий не п'є 
і не палить» (Wendel J. Ashton, «The Sweetness of Sweat», Ensign, 
July 1971, p. 35; курсив додано). 

Старійшина Ніл А. Максвелл розповідає, як він ще молодим 
дізнався про важливість роботи: 

«Великим благословенням для мене було мати батьків, які як 
вірні члени Церкви вчили мене багато чому з євангелії з ран-
нього дитинства, в тому числі й важливості євангелії праці. 
Вони обидва тяжко працювали і намагалися заощадити гроші . 
. . . Мені було легко навчитися любити роботу, тому що я мав 
батьків, які працювали без скарг» («The Gospel of Work», The 
Friend, June 1975, p. 6). 

Президент Девід О. Маккей сказав: «Давайте зрозуміємо, що 
привілей п р а ц ю в а т и — ц е дар, що сила п р а ц ю в а т и — ц е благо-
словення, що любов до п р а ц і — ц е успіх» (quoted by Franklin D. 
Richards, «The Gospel of Work», Improvement Era, Dec. 1969, 
p. 101). 

15-а (= 15-а), Кожний член сім' ї має брати участь 
у сімейній роботі. 
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Чому наше ставлення до роботи має таке значення? Як наше ставлення впли-
ває на роботу, яку ми виконуємо? Як наше ставлення до роботи впливає на 
наших дітей? 

Робота для всієї с ім ' ї 
Покажіть наочний посібник 15-а, «Кожний член сім'ї має брати участь у 
сімейній роботі». 

Незалежно від того, хто ми і де живемо, всі ми маємо викону-
вати якусь роботу. Батьки звичайно забезпечують свої сім'ї 
їжею, одягом і житлом. Мати веде домашнє господарство і 
виховує дітей. І всі члени сім'ї мають обов'язки по домашній 
роботі. Дітям слід зрозуміти, що вони—важлива частина сім'ї і 
що потрібна їхня допомога. 
Як ми можемо зробити повсякденні обов'язки приємнішими? Які обов'язки 
маємо ми і наші сини вдома? (Робити ремонт у дворі і в будинку, підтримувати 
їх у доброму стані, доглядати тварин, виносити сміття). 

Які ще є повсякденні обов'язки? (Готувати їжу, мити посуд, доглядати дітей, 
шити, латати, купувати, прибирати). 

Іноді нам треба знайти або придумати роботу для дітей. 
Старійшина Лорен С. Данн розповідає, як його батько 
розв'язав таку проблему: 

«У той час, як ми росли у невеличкій громаді, мій батько поба-
чив, що нам з братом потрібно навчитися працювати. Тому він 
віддав нас працювати на маленьку ферму на околиці міста, де 
він сам зріс. Батько випускав місцеву газету, а тому не міг про-
водити багато часу з нами, окрім раннього ранку і вечора. Це 
була велика відповідальність для двох підлітків і часом ми 
робили помилки. 

Наша маленька ферма була оточена іншими фермами, і якось 
один фермер прийшов побачитися з моїм батьком і розповісти 
про те, що ми, на його думку, робили невірно. Мій батько уваж-
но вислухав його і потім сказав: «Джім, ти не розумієш. Бачиш-
но, я виховую хлопчиків, а не корів». Після смерті мого батька 
Джім розповів мені цю історію. Який я був вдячний батькові, 
який вирішив виховувати хлопчиків, а не корів. Незважаючи на 
помилки, ми навчилися працювати на тій маленькій фермі, і ми 
завжди знали, що були набагато важливіші для мами і тата, ніж 
корови чи будь-що ще, хоч вони про це багато не говорили» 
(«Our Precious Families», Ensign, Nov. 1974, p. 11). 

Як організувати роботу і дати завдання 

Усі члени сім'ї мають якусь користь від домашньої роботи і 
тому мусять з охотою брати участь у ній. Кожному члену сім'ї 
потрібно дати завдання, яке відповідало б його здібностям й 
інтересам. Це стане перепоною для неробства, і вся робота 
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буде виконана. Навіть маленькі діти можуть одержати невеликі 
завдання. 

Коли ми організовуємо роботу і даємо завдання, потрібно 
зібратися всією сім'єю і попросити всіх взяти участь у 
виробленні рішення. Це можна зробити на сімейному вечорі, 
або заради цього можна провести спеціальні сімейні збори. Як 
би ми не проводили їх, кожний має взяти участь в організації, 
оскільки від кожного чекатимуть, що він виконуватиме свою 
частку роботи. 

Один із способів організувати домашню р о б о т у — ц е скласти 
список усього, що потрібно зробити, і записати справи у 
порядку їхньої важливості чи складності. Потім можна записа-
ти ім'я кожного члена сім'ї у рядок проти кожного виду роботи. 
Коли список буде готовий, його потрібно розмістити там, де 
всі члени сім' ї будуть його бачити і він нагадуватиме їм про їхні 
обов'язки. 

Напишіть такий зразок списку на дошці або підготуйте таблицю і покажіть у класі. 

Обов'язки членів сім'ї  

Підмітати подвір'я 
Робити покупки ьатько 

Шити і латати одяг . . 
Варити їжу ^ и 

Доїти корову 
Годувати тварин Джон 
Вивозити сміття 

Мити посуд м . 
Піклуватися про молодших дітей 

Прибирати на кухні Р 
Збирати паливо Р 

Через деякий час члени сім' ї можуть обмінятися обов'язками. 
Це принесе їм відчуття новизни і дасть можливість набути 
різного досвіду. Якщо ви зробите це, замініть старий список з 
обов'язками на новий. 

Такий метод організації сімейної р о б о т и — ц е тільки один 
спосіб розподілу обов'язків, але він гнучкий і може бути 
замінений так, щоб задовольнити особисті бажання членів 
сім'ї. Як би ми не організували і не роздавали робочі завдан-
ня, важливо буде те, щоб ви записали завдання у якій-небудь 
таблиці чи списку. Якщо член сім'ї не вміє читати, намалюйте 
щось, що символізувало б слова й імена. 

В одній сім'ї , в якій користувалися цим методом, відкрили, що 
це дало їм змогу привчити до особистої відповідальності 
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принаймні одного з їхніх дітей. На сімейному вечорі сім'я зро-
била список хатніх робіт. Шестирічний хлопчик погодився 
доглядати клумби перед будинком. Це означало, що він мав 
поливати рослини, полоти і косити траву. 

Через кілька днів батько помітив, що навкруг газону лежали 
папірці і, здавалося, на них не звертають уваги. Спочатку він 
хотів зробити роботу за хлопчика. Це було б легко. Але він 
знав, що таким чином забере те доручення, яке дав сам. Тому 
батько залишив двір у такому ж вигляді, як і побачив. 

Наступного вечора двір мав ще гірший вигляд. Син просто не 
виконував своєї роботи. А чистий сусідський двір підкреслював 
бруд у їхньому. Батько подумав про витрати на той випадок, 
якщо рослини загинуть. Він навіть став розмірковувати, чи не 
занадто важку роботу він дав шестирічному хлопчику. Але 
знову-таки вирішив, що син важливіший за речі, і відхилив 
думку про те, щоб зробити все самому. 

Замість цього батько запитав сина, чи не могли б вони вдвох 
обійти навкруг і подивитися, як ідуть справи. Син погодився. 
Після того, як вони обійшли подвір'я, хлопчик сказав: «О, тату, 
це так важко!» Батько запитав: «Ти хотів би, щоб я тобі 
допоміг?» «О.так!—відповів син, —зачекай тут». Хлопчик побіг 
додому, приніс два пакети і попросив батька прибрати частину 
двору, а сам став прибирати іншу частину. Через кілька хвилин 
вони закінчили, і син увімкнув розбризкувач на газоні. 

Протягом двох наступних тижнів син став повністю виконува-
ти свій обов'язок щодо подвір'я. Він знав, що ніхто цього не 
зробить, якщо він сам не зробить. Він знав, що батько розра-
ховував на нього і вірив у нього (adapted from Stephen Covey, 
The Spiritual Roots of Human Relations, pp. 145-146). 
Яким чином цей батько допоміг сину виконати обов'язок? 

Крім особистої допомоги, ми можемо встановити маленькі 
нагороди, щоб заохочувати дітей закінчити свою роботу. 

Навчання відповідальності і участі в сімейній роботі має дуже 
важливе значення. Організувавши сім'ю так, щоб усі мали 
певні обов'язки, ми допоможемо собі як батькам. Однак, не 
слід забувати про час для відпочинку і розваг. Старійшина 
Франклін Д. Річардс нагадує нам планувати час для відпочинку 
так само, як і для праці: 

«У пошуках шляхів розвитку любові до праці не слід забувати 
про відпочинок. Хоч роботу необхідно доводити до кінця, роз-
ваги і хороший відпочинок теж необхідні. Вміння врівноважу-
вати роботу і в ідпочинок—дуже важливий чинник у розвитку 
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любові до праці. Господь чекає, що кожний з нас установить 
відповідну рівновагу між роботою і відпочинком, так само, як 
між фізичною і духовною частиною життя» («The Gospel of 
Work», Improvement Era, Dec. 1969, p. 103). 

Цінність спільної роботи 
Наскільки цінна робота всією с ім 'єю? Запишіть пропозиції класу на дошці. 

Коли ми працюємо разом з нашими сім'ями, то відчуваємо 
радість від результатів нашої спільної праці. Ми будемо 
відчувати себе ближче до наших сімей, і наші діти навчаться 
об'єднуватися в зусиллях і допомагати один одному у 
виконанні обов'язків. Ми будемо відчувати радість як батьки, 
тому що підкоряємося волі Господа, і кожний член сім'ї мати-
ме користь від фізичної праці. 

«В одній сім'ї святих Останніх Днів, де батько був лікарем, 
батьки були стурбовані тим, щоб діти пізнали цінність праці. 
Вони побачили, що згаяли можливість для розвитку дітей, най-
маючи сторожа, який заодно прибирав офіс. 
Діти, зацікавлені нагодою мати постійний заробіток, взялися 
прибирати офіс кожного ранку. Робота гуртом стала важливим 
чинником. Одного ранку мали прибирати дівчата, а хлопці 
в цей час залишалися вдома і допомогали виконувати домаш-
ню роботу; наступного ранку вони мінялися обов'язками. . . . 

У результаті: 1. Діти познайомилися з професією батька. 
2. Діти відчули, що вони є частиною батькового бізнесу, і 
особисто пишалися його роботою. 3. У дітей була постійна 
робота з щоденним завданням і почуття відповідальності за 
виконання роботи. 4. Діти навчилися працювати гуртом. 
5. У дітей був постійний заробіток. ...» ( Elwood R. Peterson, 
«Family Work Projects for Fun and Profit», Ensign, June 1972, p. 8). 
Який закон урожаю? («Що посієш, те й пожнеш»). Запишіть цей закон на дошці. 

За кожне виконане завдання буває винагорода. Коли ми 
саджаємо дерева і піклуємося про них, то пожинаємо плоди 
нашої праці в час урожаю. Коли ми будуємо і лагодимо свій 
будинок, то живемо в більших вигодах і безпеці. Коли ми 
тримаємо свій одяг чистим і ошатним, то почуваємо себе 
впевненіше і подаємо приклад чистоти. Коли ми готуємо 
поживну їжу і тримаємо чистим кухонний посуд, то збережемо 
здоров'я. 
Одна з цілей домашньої роботи—розвивати характер і вчити-
ся працювати. Люди стають надійними, коли вони беруть на 
себе якісь зобов'язання і відчувають задоволення від добре 
виконаної роботи. Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 
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«Я сподіваюсь, ми розуміємо, що вирощувати сад, наприклад, 
корисно для того, щоб скоротити витрати на їжу і мати смачні 
свіжі фрукти й овочі, але це має значно більше значення. Хто 
може визначити цінність тієї особливої бесіди між дочкою й 
татом, коли вони поливають сад чи прополюють город? Як ми 
оцінимо те добро від того, що ми навчимося на практиці сад-
жати, обробляти і пізнаємо вічний закон урожаю? І чим 
виміряти сімейну єдність і співробітництво, які супроводжують 
успішне консервування? Так, ми відкладаємо запаси у схови-
ще, але, напевно, більше добро приносять уроки життя, які ми 
дістаємо, коли живемо передбачливо і передаємо дітям спад-
щину піонерів. . . .» («Welfare Services: the Gospel in Action», 
Ensign, Nov. 1977, p. 78). 

Цей випадок роповідає про те, як один з членів сім'ї дізнався 
про цінність роботи з сім'єю: 

«Серед літа потрібно було прополоти кілька гектарів цукрово-
го буряка. Це означало, що потрібно вирвати маленькі корне-
плоди, щоб звільнити місце для більших, щоб вони виросли ще 
більшими. Нам подобалося їсти солодкі корінці буряків, які ми 
пропололи, але ми дуже стомилися від того, що доводилося 
весь день гнути спину, прориваючи буряки. Якось я спробува-
ла залишитися в хаті, щоб не повзти на колінах вздовж довгих 
рядків буряка. Я сказала татові, що у мене болить г о л о в а — я 
була в цьому повністю впевнена—але він не дозволив мені 
відпочивати. Тому ми всі вийшли на поле і почали працювати. 

Я трошки пополола і почала скаржитися на головний біль. 
Мабуть, тато не вірив мені, тому що мене не відіслали додому. 
Я знову і знову скаржилася на головний біль. . . . Нарешті, тато 
сказав: «Добре, йди додому і скажи мамі, щоб прийшла поло-
ти замість тебе». Це вразило м е н е — я не могла й подумати про 
те, щоб мама прийшла на поле і стала працювати за мене. Я 
сказала татові, що краще я залишуся і буду працювати. І в той 
час, як я працювала, моя голова перестала боліти і я більше не 
скаржилася». 

Чого навчилася ця дитина зі свого досвіду? (Відповіді можуть включати: 
важливість праці, взаємодопомогу, повагу до батьків). 

Заключна ч а с т и н а 

Старійшина Ніл А. Максвелл сказав: 

«Я не вірю, що люди можуть бути щасливими без роботи. 
Можна скоріше стати рабом неробства, ніж праці. Робота 
тримає нас у смиренності і нагадує нам про те, як всі благо-
словення приходять до нас від нашого Небесного Батька . . . . 
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Євангелія праці—дуже важливе вчення Церкви. Якщо ми вчи-
мося працювати з раннього дитинства, то будемо кращими 
людьми, кращими членами сім'ї, кращими сусідами і кращи-
ми учнями Ісуса Христа, який сам вивчився працювати тесля-
рем» («The Gospel of Work», Friend, June 1975, p. 7). 

Завдання 

1. Ставтеся до роботи з охотою і працюйте без скарг. 

2. Сплануйте, організуйте і розробіть сімейний графік роботи 
на цей тиждень, щоб кожен член сім'ї мав свої обов'язки. 

Додатково прочитайте: 

Приповісті 6:6-11 (приклад мурахи) 

До Ефесян 4:28 (порада бути впененими в собі і милосердними) 

1 До Солунян 4:9-12 (святі мають працювати своїми руками) 

2 Нефій 5:17 (Нефійців закликають бути працьовитими) 

УЗ 42:42 (ледачий не їстиме хліба трудівника) 

Джозеф Сміт—Історія 1:55 (Джозеф Сміт працював) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Прочитайте: Основи Євангелії, розділ 27 «Робота й особиста відповідальність». 
2. Повторіть: Обов'язки і благословення священства, частина А, розділ 23 «Як 
розвивати і покращувати трудові навички». 
3. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці була дошка і крейда. 
4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Домашнє садівництво 
і городництво 

Цей урок має спонукати нас вдосконалювати трудові навички 
у вирощуванні власних садів і городів. 

Вступ 

Президент Кімбол сказав: «Ми закликаємо вас вирощувати 
їжу, яку тільки можливо, на ваших ділянках. Ягідні кущі, вино-
град, фруктові дерева,—вирощуйте їх, якщо тільки клімат 
підходить для їхнього вирощування. Вирощуйте овочі на своїх 
городах і їжте їх. Навіть ті, хто живуть у квартирах, можуть 
вирощувати невелику кількість рослин в горщиках і ящиках. 
Вивчіть найкращі методи забезпечення себе їжею. Зробіть 
ваш сад таким же чистим і привабливим, як і родючим. Якщо 
у вас є діти, залучайте їх до праці, і давайте їм завдання» 
(«Family Preparedness», Ensign, May 1976, p. 124). 

Спаситель сказав: «Що звете ви мене «Господи, Господи», та 
не робите того, що Я говорю?» (Лука 6:46). Якщо ми справді 
віримо в слова Спасителя, то будемо прислухатися до поради 
його пророка. 

Винагорода від домашнього садівництва і городництва 

Є багато добрих підстав, щоб мати сади і городи: 

СІМЕЙНА ЄДНІСТЬ 
Сім'ї, які працюють разом в своєму саду, зміцнюють сімейну 
єдність, тому що перед ними стоїть одна мета. Президент 
Кімбол сказав: «Маємо надію, що це (садівництво) є для вас 
сімейною справою, де кожний, навіть найменший, має завдан-
ня щось робити. Можна так багато чого навчитися і багато 
що пожати з того саду, навіть більше, ніж просто врожай» 
(«Becoming the Pure in Heart», Ensign, May 1978, p. 79). 

ЦІНУВАННЯ ПРАЦІ 

Домашній сад допомагає дітям навчитися цінувати працю. 
Допомігши сім'ї посадити сад і доглядати його, вони матимуть 
задоволення бачити наслідки роботи. 
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УМІННЯ 
Вирощування саду допомагає нам розвинути впевненість у собі, бо ми стаємо 
більш підготовленими до забезпечення своїх потреб. Ми знаємо, що можемо 
не боятися проблем, тому що ми запаслися фруктами, вирощеними в саду, 
посадили фруктові дерева й ягідні кущі. Ще одне благословення—ми знаємо, 
що зможемо допомогти іншим—тим, хто цього потребує. 

НАВЧАННЯ І ЗАДОВОЛЕННЯ 

Сад нагадує нам про красу світу, який наш Небесний Батько 
створив для нас. Сад може дати нам години навчання і задо-
волення, коли ми будемо спостерігати за чудом росту. 
Президент Спенсер В. Кімбол говорить нам, що сад нагадує 
нам про закон урожаю. . . . І справді, ми пожинаємо те, що 
сіємо. Навіть якщо земельна ділянка, яку ви обробляєте, на 
якій саджаєте і збираєте врожай, занадто мала, вона може 
наблизити людину до природи, як це було на початку з наши-
ми першими батьками» («Listen to the Prophets», Ensign, May 
1978, pp. 77-78). 

ЗДОРОВ'Я 

Господь любить нас і хоче, щоб ми були здоровими. 
Вирощування власних свіжих фруктів та овочів допоможе нам 
бути здоровими. Звичайно, їжа, яку ми купуємо, не така свіжа, 
як та, що з власних городів. 

МЕНШІ ВИТРАТИ 

Домашнє садівництво, звичайно, скорочує витрати на життя. 
Те, що ми їмо овочі й фрукти з власних садів і городів, дає нам 
змогу заощаджувати гроші, які б ми витратили, купуючи горо-
дину в когось. 

Починайте з планування 

Перед тим, як садити сад, потрібно прийняти декілька рішень. 

ДЕ САДЖАТИ? 
Покажіть наочний посібник 16-а, «На власному городі можна вирощувати бага-
то видів продуктів», 16-6, «Город можна посадити майже всюди», і 16-в, «Овочі 
можна вирощувати в горщиках, якщо немає землі». 

Сад потрібно розміщувати в найкращому місці, тому що він 
стане цінною ділянкою землі. Найкраще місце—це місце, де 
сонце буває не менше шести годин на добу. 
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Якщо можливо, сад має бути поблизу від дому. Якщо ні, то 
досить близько, щоб туди було легко добиратися. Не треба 
його розміщувати на дуже крутому схилі, де вода може вими-
ти грунт і насіння. А якщо сад все ж буде на крутому схилі, то 
потрібно зробити грядки впоперек схилу, а не згори до низу. 

Грунт теж має важливе значення. Якщо він дуже піщаний, то 
в ньому не затримується вода. А якщо він дуже глинистий, то 
вода затримується на поверхні, і погано просочується. Кожну 
з цих проблем можна розв'язати, якщо підмішати протилеж-
ний вид грунту і компост. Якщо у вашому краї дощі йдуть рідко, 
потрібна буде вода для поливу. 

Ті, хто живуть у квартирах, мають особливі труднощі, тому що 
бракує місця. Ці члени Церкви можуть вирощувати овочі в гор-
щиках і ящиках, позичити або взяти землю в аренду. Так і зро-
били дві сім' ї в Німеччині, щоб мати власний город. Про свій 
досвід вони написали президенту Спенсеру В. Кімболу: 
«Пишуть Вам дві сім'ї з Франкфуртської місії. Ми хочемо 
розповісти Вам про наш сад. 

Було нелегко знайти ділянку землі в такому великому місті, як 
Франкфурт,—це крихітний с а д о к — і коли ми арендували його, 
він мав вигляд пустища, порослого травою, з розламаним пар-
каном і розваленим будиночком. Це нас не злякало. 

Спочатку ми зробили новий паркан, полагодили будиночок, і 
перекопали всю ділянку. Навесні ми посадили овочі, і сусіди 
сказали нам, що вони не виростуть. Неподалеку був малень-
кий струмок, куди ми могли їздити на велосипедах і привози-
ти таким чином воду. Ми молилися Господу, щоб він благосло-
вив наш сад. Господь відповів на наші молитви. Виросли всі 
овочі. Як чудово бачити, як ростуть рослини!» (as quoted by 
Spencer W. Kimball, Ensign, Nov. 1976, p. 5). 

ЩО САДЖАТИ? 

Друге рішення, яке ми маємо прийняти, ц е — щ о саджати. 
Деякі ділянки дуже просторі, інші—маленькі . Якщо місце обме-
жене, нам потрібно вибирати рослини, які ростуть вгору, такі 
як ягідні лози, квасоля або помідори. Місце можна заощадити, 
якщо саджати рослини, які дають рясні плоди, такі як кабачки 
чи помідори, а не ті, які дають один плід чи корінь, як напри-
клад редька. 

Хоч, може, і буде потрібно заощаджувати місце, нам слід виби-
рати овочі, які дадуть нашим сім'ям необхідні поживні речови-
ни. Потрібно також саджати ті рослини, плоди яких вони 
люблять і їстимуть. Бобові, такі як сочевиця, соя, горох і горіхи 
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допоможуть нам відбудовувати тканини тіла. Фрукти і листяні 
овочі захистять нас від захворювань. Корнеплоди забезпечать 
енергією. Зернові також дають енергію, якщо є місце, де їх 
вирощувати. Звичайно, коли ми робимо вибір, то слід надава-
ти перевагу рослинам, які гарно ростуть у нашому кліматі і на 
нашому грунті. 

Покажіть таблицю, або напишіть на дошці назву тих фруктів, 
овочів, бобових, корнеплодів і зернових, які ростуть у вашій 
місцевості. 

Яка з цих культур дає найбільший урожай на найменшій 
ділянці землі? 

Варто накреслити схему городу на кожний рік, коли ми 
плануємо, що саджати. Одні і ті самі рослини не слід саджати 
в тому самому місці рік за роком. Якщо культури не міняти, то 
вони стають дедалі менш урожайними. 
Покажіть наочний посібник 16-г, «Зразок плану розбивки городу». 

КОЛИ САДЖАТИ? 

Ще одне рішення ми маємо прийняти—коли саджати. Різні 
культури ростуть краще за різних умов. Деякі ростуть краще 
в суху пору, інші надають перевагу вологій погоді. Деякі овочі 
ростуть краще в прохолодну погоду: це—буряки, капуста, морк-
ва, салат, цибуля, горох, шпинат. Інші ростуть краще в теплу 
погоду: це—боби, кукурудза, дині, кабачки, помідори. Потрібно 
знати, які культури ми можемо саджати і коли їх саджати. 
Покажіть таблицю планування часу посадки певних рослин на вашій території . 

Як приготувати ділянку під город 

За чотири-шість тижнів до того, як саджати, ділянку потрібно 
розчистити від сміття, пеньків, каміння, мотлоху і гілок. Грунт 
потрібно розрихлити лемехом або мотикою, щоб вода могла 
вільно просочуватися. Грунт готовий для посадки, коли він 
зораний, але не грудкуватий. 

Більшість видів грунту можна покращити. Компост, добре 
перегнилі рослини і відходи тварин покращать структуру як 
піщаного, так і глинистого грунту. Компост також збільшує і 
покращує врожай, тому що додає необхідні речовини до грун-
ту. Правильно підготовлений компост неможливо приготувати 
і внести в землю протягом одного дня. Часто на виготовлення 
компосту йде від чотирьох до шести місяців. Через це дехто 
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робить компостні купи кожного року і вносить його в грунт 
наступного року. 

Приготувати компост не дуже важко. Спочатку відведіть місце 
під компост. Це може бути шматок землі далі від питної води, 
яма або трьохгранна дерев'яна загорода, або проволочна 
загорода у найвищому місці городу. Потім прошарок 
органічних відходів товщиною 15 см (таких як листя, порубані 
кукурудзяні стебла, солома, лушпиння овочів чи фруктів, чи 
залишки їжі) стелиться на низ ділянки. Стежте, щоб туди не 
потрапили бляшанки, металеві предмети, кістки, жир та інші 
матеріали, що не гниють швидко. До цього шару додається гній 
худоби або птиці. Гній корів, курей, овець, кіз, коней і свиней 
дає гарний компост. Відходи людини чи м'ясоїдних тварин не 
дозволяється використовувати: такі відходи псують грунт. 
Покажіть наочний посібник 16-д, Компостна купа. 

Компостна купа закінчується шаром відходів і зверху вкри-
вається п'ятисантиметровим шаром землі. Верх купи викла-
дається у формі виямки, щоб там збиралася вода. Як тільки 
назбирається шар відходів завтовшки 15 сантиметрів, його 
слід вкрити п'ятисантиметровим шаром землі. Кожний шар 
потрібно змочувати, як тільки його кладуть на купу. 

Купу слід завжди тримати вологою, але не мокрою, і воруши-
ти вилами приблизно кожного тижня, щоб забезпечити доступ 
повітря всередину. Купа закомпостується швидше, якщо 
всередині температура буде приблизно 70 градусів за 
Цельсієм. Якщо компостна купа не гаряча із середини, можна 
додати трохи азоту у вигляді бавовникової або кров'яної муки. 
Коли компостна купа втратить запах, компост готовий і його 
можна вносити в грунт. 

Попросіть братів розповісти про свій власний спосіб виготовлення компосту. 

Як саджати город 
У тих місцях, де сезон росту короткий, можна висаджувати 
розсаду в горщики в приміщенні. Якщо ми сіємо насіння прямо 
в грунт, то його потрібно висівати рівними рядочками, щоб 
молоді росточки можна було відрізнити від бур'яну. Рівні рядки 
можна зробити за допомогою мотузки. 

Варто саджати ряди тої самої рослини, наприклад, кукурудзи, 
тиждень за тижнем. Це для того, щоб не всі плоди дозрівали 
відразу. Насіння відрізняється за розміром, а тому його не 
можна саджати на однакову глибину. Звичайно насіння саджа-
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ють на глибину, яка не перевищує розміру його трьох 
діаметрів. Землю над насінням потрібно притоптати, а між 
рядками залишити досить місця, щоб можна було розпушува-
ти землю під рослинами під час росту. Також потрібно залиша-
ти простір між окремими насінинами. 

Після того, як висіється все насіння, грунт потрібно зволожу-
вати. Якщо грунт висохне, насіння не проросте. 

Як дбати про город 

Якщо після планування, підготовки і посадки ми не будемо 
дбати про сад і город, то не матимемо з нього ніякої користі. 
Піклування включає в себе такі види робіт: 

ПОЛИВАТИ 

Город потрібно добре поливати раз на тиждень, в тих місцях, 
де рідко буває дощ. Грунт має бути вологим на 17 см вглиб 
після поливу. В спеку краще не поливати, щоб грунт не спікся. 

ОБРОБЛЯТИ 

Бур'яни відбирають у рослин воду і поживні речовини. їх 
потрібно виривати руками чи прополювати сапкою. Товстий 
шар перегною може позбавити бур'яни росту, але перегній 
потрібно відгрібати вбік сапкою раз на тиждень, щоб розрих-
лити землю. 

ВНОСИТИ ПЕРЕГНІЙ 

Коли рослини підростуть на кілька сантиметрів, увесь бур'ян 
потрібно виполоти і покласти навкруг рослин і між рядками 
тирсу, траву, порвані газети чи солому шаром у 5 - 7 
сантиметрів. Перегній зберігає землю від висихання і від 
перегріву. Люди, які використовуюють перегній, бачать, що 
бур'янів буває меньше. 

ЗНИЩУВАТИ ШКІДНИКІВ 
Комахи завдають шкоди рослинам і навіть можуть знищити 
весь урожай. Комах можна збирати руками, змивати або вби-
вати засобами від комах. Якщо ви користуєтесь інсектицидами, 
мийте плоди перед вживанням. 

ЗБИРАТИ ВРОЖАЙ 

Найкращий смак мають фрукти й овочі, зібрані саме перед 
приготуванням, вживанням у їжу чи перед консервуванням, до 

16-е (= 16-f), Добрий урожай - це результат доброї праці. 
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того ж у них залишається найбільша кількість поживних речо-
вин. Деякі культури, як, наприклад, огірки, родять краще, коли 
їх частіше збирають. Тоді вони не перестигають, не в'януть і не 
висихають. Листяні овочі потрібно збирати, коли вони молоді 
й ніжні. 

Покажіть наочний посібник 16-е, «Добрий урожай—це результат доброї праці». 

Заключна частина 
Ми можемо показати, що любимо Господа і що віримо йому, 
коли будемо виконувати те, про що нас просять пророки. Одне 
з того, про що нас просили пророки, є вирощування городу. 
Якщо кожний з нас спланує, підготує город і буде його догля-
дати, підтримувати в порядку так, щоб він давав багатий уро-
жай, ми одержимо багато благословень. 
Що буває з городом, коли ми плануємо, підготовляємо його, 
саджаємо на ньому, але не доглядаємо його? 

Президент Кімбол радив нам: «Добре доглядайте ваші газони 
і городи. Якими б не були обставини, нехай ваш будинок 
свідчить про порядок, красу і щастя. Добре плануйте і вико-
нуйте свій план належним чином і систематично» («Family 
Preparedness», Ensign, May 1976, p. 125). 

Завдання 

Працюйте спільно з членами вашої сім'ї, щоб посадити і догля-
нути красивий і родючий город. 

Додатково прочитайте: 

УЗ 59:16-19 (все добре на землі для людини) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Дізнайтеся з книжок у бібліотеці, від місцевих радників по сільському 
господарству або від досвідчених городників: 

Які культури дають найбільший урожай на домашньому городі. 
Дні висадки кожного виду культур. 
Як вдало зробити компостну купу в домашніх умовах. 
Як поливати, полоти, вносити перегній, обробляти і знищувати шкідників на 
своєму городі. 

2. Зробіть таблицю або заплануйте написати на дошці інформацію, яку 
потрібно використати на уроці. 
3. Дайте завдання комусь із учнів розповісти про успіхи в городництві. 
4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Особисті і 
сімейні цілі 

Урок 17 

Цей урок має за мету допомогти нам визначити особисті й 
сімейні цілі і досягти їх. 

Вступ 

Коли президенту Спенсеру В. Кімболу було чотирнадцять 
років, церковний провідник відвідав конференцію його кола. 
Він сказав людям на зборах, що вони мають читати Писання. 
Згадуючи про ту подію, президент Кімбол сказав: 

«Я усвідомив, що ніколи не читав Біблії, тому в той вечір по 
закінченні промови я прийшов додому, за квартал від того 
місця, піднявся у свою маленьку кімнату на горищі, запалив 
маленьку олійну лампу на маленькому столі і прочитав перший 
розділ книги Буття. Через рік я закрив Біблію. На той час я про-
читав кожний розділ тієї великої й славної книги. . . . 

Деякі частини були важкими для розуміння 14-річного хлопчи-
ка. Деякі сторінки були не особливо цікаві для мене, але коли 
я закінчив читати, то у мене було палке задоволення від того, 
що я поставив мету і досяг її» («Planning for a Full and Abundant 
Life», Ensign, May 1974, p. 88). 

Мета—це те, чого ми прагнемо досягти. У своєму досмертно-
му житті, як духовні діти нашого Небесного Батька, ми 
дізналися, що це життя має стати часом для розвитку, щоб 
уподобитися до Небесного Батька. Це має бути нашою голов-
ною метою в житті. Щоб досягти тієї мети, потрібно ставити 
перед собою допоміжні цілі і досягати їх. Визначення таких 
цілей допоможе нам прожити повне і багате життя. 

Вибір особистої й с імейної мети 
Перший крок у виборі мети—це замислитись над тим, як 
ми живемо і як вдосконалити наше життя. Потім ми зможе-
мо вибрати особисті й сімейні цілі, які допоможуть нам 
удосконалюватися. Якщо ми хочемо стати сильнішими 
духовно, наприклад, потрібно визначити свою духовну силу і 
поставити відповідні цілі для вдосконалення. Під час вико-
нання цього ми можемо поміркувати над наступними питан-
нями: 
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• Чи молюся я так часто, як це слід робити? 

• Чи я гідний того, щоб одержати відповідь на свої молитви? 

• Чи я знаю, що каже пророк і чи дотримуюся його поради? 

• Чи я постійно читаю Писання? 

• Чи я з вірою виконую обов'язки священства? 

• Чи я чесний у сплаті десятини і пожертвувань? 

• Чи у мене чисті і ясні думки весь час? 

• Чи проводить моя сім'я кожного тижня домашній сімейний 
вечір? 

• Чи моя сім'я запечатана в храмі? 

• Чи моя сім'я готує інших до того, щоб прийняти євангелію? 
Щ о б зробити все це, потрібен буде час і зусилля. Отже, нам 
слід спочатку вибрати одну чи дві справи. Коли ми побачимо, 
що вдосконалилися в чомусь одному, то можемо зосередити-
ся на іншому. Досконал ість—це те, до чого ми йдемо крок за 
кроком усе своє життя; це не відбувається в одну мить, тому 
що ми поставили це як мету перед собою. 

Ми також маємо подумати над успіхами, яких ми хочемо досяг-
ти в навчанні, роботі та іншому. Коли ми розглядаємо кожну сто-
рону свого життя, потрібно визначити, як покращити її. Потім 
потрібно поставити цілі, які допоможуть нам у цьому. Кожна ціль 
має стати випробуванням, але таким, яке ми можемо подолати. 
Попросіть учнів перерахувати цілі в таких царинах: молитва, вивчення Писань, 
домашній сімейний вечір, храмовий шлюб, генеалогія, домашнє вчителюван-
ня, місіонерська робота, десятина, чисті думки, освіта, робота. 

Щ о б поставити особисту ціль, ми повинні подумати про свої 
бажання і можливості і попросити натхнення від Господа. За 
бажанням, ми можемо попросити поради в одного з батьків, 
церковного провідника або вірного товариша. Потрібно 
вирішити, що ми хочемо робити, як ми хочемо робити і коли 
хочемо скінчити. 

Президент Н. Елдон Теннер розповів про те, як його внук ста-
вив перед собою мету: 

Внук сказав: «Дідусю, з того часу, як рік тому я став дияконом, 
я відвідую всі збори. Я не пропустив жодних причасних зборів, 
недільної школи чи зборів священства». 

Я привітав його і сказав: «Джон, якщо ти і надалі будеш так 
поводитися, аж поки не досягнеш віку, коли зможеш їхати на 
місію, то я фінансуватиму твою місію». Він посміхнувся і сказав: 
«Я зроблю так». 
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Урок 13 

Я думав, що я в безпеці. Але він розпочав здійснювати свій 
намір не пропустити жодних зборів. Я пам'ятаю два випадки, 
коли він тримав себе в руках, щоб досягти задуманого. Одного 
разу дядько запросив його поїхати з ним і його синами у подо-
рож на кілька днів. Це припадало і на неділю. Джон запитав: 
«Чи буде там можливість відвідати збори в неділю?» І коли 
отримав відповідь—«Ні»,—відмовився: «Я не можу їхати. Я 
мушу відвідувати все на сто відсотків». Таким чином він 
пожертвував чудовою подорожжю до океану та острова, де 
вони збиралися відпочивати. 

Іншого разу невдовзі перед вихідним днем, він зламав ногу. 
Перше, про що він запитав у лікаря, було: «Чи зможу я піти у 
неділю на збори до церкви? Я мушу відвідувати все на сто 
відсотків». Звичайно, він прийшов на милицях. 

Коли йому виповнилося 19 років, він сказав: «Дідусю, я 
відвідував усе на сто відсотків з часу нашої угоди». Я був щас-
ливий фінансувати його місію. Це досягнення дуже вплинуло 
на його життя» («Success Is Gauged by Self-Mastery», Ensign, 
May 1975, p. 77). 
Скільки років працював Джон, щоб досягти своєї мети? 

Які, на вашу думку, були його почуття, коли він досягнув своєї мети? 

Щ о б поставити сімейну мету, потрібно, щоб усі члени сім' ї 
обговорили один з одним свої бажання і почуття. Кожний має 
взяти участь у визначенні мети, а батько буде скеровувати 
обговорення. Молитва допоможе поставити мету. 

Старійшина Дж. Томас Фаянс розповів про те, як одна сім'я 
ставила собі цілі: 

«За три тисячі миль від Солт-Лейк-Сіті живе сім'я, яка робить 
щось особливе після кожної конференції. Коли їм приходить 
новий примірник журналу Ensign із зверненнями з конфе-
ренції, сім'я негайно ж прочитує послання, а старші діти пові-
домляють про вибрані звернення. 

Але вони не просто читають. На домашньому сімейному вечорі 
вони визначають особисті й сімейні цілі, на підставі послань 
конференції. їхні цілі практичні: «Згадувати бабусю в щоденних 
молитвах, заучувати церковні гімни, переглянути сімейну 
підготовленість, робити так, як хоче Господь, а не як ми того 
хочемо, приводити до Церкви нових людей». Вони обговорю-
ють свої цілі, моляться про них і часто їх переглядають. То ж 
зрозуміло, чому батько сказав: «Наша сім'я ставиться до 
Генеральної Конференції, як до Господнього списку справ, на 
якому потрібно зосередитися. Для нас і наших дітей це має 
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більше значення, ніж можна висловити словами» («Making 
Conferences Turning Points in Our Lives», Ensign, Nov. 1974, p. 65). 
Щ о зробила ця сім'я, щоб визначити цілі? 

Цілі допомагають нашому вічному зростанню 
Запропонуйте учням хвилинку подумати про їхні вічні цілі. Попросіть їх 
розповісти класові про свої цілі. Запишіть ці цілі на дошці. 

Взагалі, ми всі маємо цілі. Наприклад, Спаситель сказав 
Нефійцям: «Я б хотів, щоб ви були досконалими, саме яким є 
я, або яким досконалим є ваш Батько, який на небесах» (див. 
З Нефій 12:48). Довершеність і вічне життя з нашими сім'ями 
це найвищі цілі, яких ми можемо досягти. Президент Джозеф 
Філдінг Сміт сказав: 

«Спасіння не приходить усе відразу; нам заповідано бути 
довершеними, навіть такими, як наш Батько на небесах. . . . 

Це не прийде відразу і все р а з о м . . . . Навіть після смерті нам 
потрібно працювати, щоб досягти довершеності і стати 
подібним Богу. 

Але тут, на землі, ми закладаємо підмурівки. Тут нас вчать про-
стим істинам євангелії Ісуса Христа, в цьому іспитовому стані, 
щоб підготувати нас до тієї довершеності. Наш обов'язок бути 
сьогодні кращими, ніж ми були вчора, а завтра—кращими, ніж 
ми є сьогодні» (Doctr ines of Salvation, 2:18). 
Покажіть наочні посібники 17-а, «Вивчення Писань сім'єю приносить великі 
винагороди», 17-6, «Молитва може зблизити сім'ю», 17-в, «Домашній сімейний 
вечір може розвинути духовність». 

Довершеність—це не та мета, якої ми можемо досягти за один 
день. Потрібно вибирати інші цілі та досягати їх, що допоможе 
нам поступово досягти довершеності. Наприклад, ми можемо 
поставити за мету читати Писання щодня або молитися разом 
сім'єю. Такі цілі допоможуть нам наблизитися до нашого 
Небесного Батька і допоможуть нам під час праці над своєю 
довершеністю. 
Які інші цілі можуть допомогти нам одержати вічне життя? (Храмовий ш л ю б — 
одна з важливих цілей; без нього ми не можемо стати схожими на нашого 
Небесного Батька). 

Наступне оповідання показує, як цілі допомагають нам розви-
ватися на шляху до вічного життя: 

17-а (= 17-а), Вивчення Писань с ім 'єю приносить великі винагороди. 
17-6 (= 17-Ь), Молитва може зблизити сім'ю. 

17-в (= 17-с), Домашній сімейний вечір може розвинути духовність. 
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Коли Джері вперше зустрів місіонерів, йому було двадцять 
чотири роки, і він був дуже пригнічений. Він учився на вчителя, 
але його робота не мала нічого спільного з учителюванням. Він 
не був одружений і не бачив дійсної мети в житті. Кожного 
ранку він запитував сам себе: «Навіщо жити ще один день?» 

Одного дня давній друг, який уже був членом Церкви, запро-
сив його зустрітися з місіонерами. Старійшини запропонува-
ли йому читати Книгу Мормона і молитися про неї. Вивчаючи 
євангелію Ісуса Христа, Джеррі відчув, що життя справді має 
мету. Він молився і скоро вже знав, що Книга Мормона істинна, 
і він хотів іти за Спасителем. Він змінив своє життя і почав жити 
за євангелією, тому що хотів христитися. 

Після хрищення Джеррі одержав покликання від єпископа і був 
дуже вірним у виконанні обов'язків священства. Він відчув вели-
ке бажання допомагати іншим і скоро знайшов роботу вчителя 
маленьких дітей. Потім він зустрів красиву молоду жінку, щойно 
навернену, й одружився з нею. Вони поставили собі за мету 
поїхати до храму і там були запечатані на всю вічність. З того 
часу вони знайшли велике щастя, виконуючи Господній план. 

Досягнення наших цілей 
Пропросіть учнів прочитати 2 Нефій 32:9. 

Нефій навчає нас молитися перед тим, як спробувати досягти 
чогось. Один з важливих чинників визначення мети—це взяти 
зобов'язання досягти її. Коли ми молимося до нашого 
Небесного Батька, нам потрібно просити його про допомогу. 
Ми маємо пообіцяти, що ми зробимо все, що в наших силах, 
щоб досягти наших цілей. 
Щ о ми можемо робити, щоб нагадувати собі про свої цілі? 

Як нагадування, добре записувати наші цілі в щоденник. 
Можна також записати їх на маленькій картці чи аркуші папе-
ру і розмістити їх там, де їх можна бачити щодня. Ми можемо 
постійно говорити про наші цілі в сім'ї. Ми можемо докласти 
особливих зусиль, щоб допомогти членам наших сімей досяг-
ти їхніх особистих цілей. Щоб досягти сімейних цілей, нам 
потрібно працювати разом. Домашні сімейні вечори—це 
ідеальний час для цього. 

Усі праведні бажання і цілі, які у нас можуть виникнути, не 
допоможуть нам, поки ми не станемо працювати, щоб досяг-
ти їх. Господь сказав: «Уся перемога і слава прийде до тебе 
через твою старанність, вірність і молитви віри» (див. 
УЗ 103:36). Коли ми працюємо старанно, виконуємо заповіді 
й молимося, ми можемо досягти наших праведних цілей. 
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Урок 13 

Кожний д е н ь — ц е можливість трохи наблизитися до досягнен-
ня цілей. 

Часто потрібно чимось жертвувати, щоб досягти мети. 
Президент Спенсер В. Кімбол якось пояснював, як він зміг 
досягти однієї з своїх цілей: 

«Після місії я хотів відвідувати коледж, але с ім'я не мала коштів, 
щоб послати мене туди. Тому я знайшов роботу на товарній 
станції Південної Тихоокеанської залізниці у Лос-Анжелесі, 
щоб заробити гроші на навчання. Я працював чотирнадцять 
годин на добу, перевозив вантажі між складами і товарними 
вагонами на двохколісному багажному візку. Часто вантаж 
важив чотириста п'ятдесят кілограмів. Я впевнений, що ви 
розумієте, чому я так стомлювався в кінці дня. 

Я жив у сестри за три чи чотири кілометри звідти. Плата за 
проїзд на міському транспорті була десять центів, і я ходив 
пішки всю відстань на роботу і назад, щоб заощадити двад-
цять центів кожного дня. Я дуже хотів учитися в коледжі, а те, 
що я ходив пішки кожного дня, наближало мене до моєї мети. 
. . . Таким чином я зміг заощадити досить грошей, щоб повер-
нутися додому в штат Арізона і вступити до університету 
Арізони» («Decisions: Why It's Important to Make Sonne Now», New 
Era, Apr. 1971, pp. 2 - 3 ) . 

Заключна ч а с т и н а 

Старійшина О. Леслі Стоун сказав: 

«Нам усім слід постійно оцінювати свій поступ. Щоб прожити 
праведне життя і досягти мети нашого створення, ми маємо 
постійно розмірковувати про минуле, визначати наш нинішній 
стан, і ставити цілі на майбутнє. Без цього можливість досяг-
ти мети дуже мала» («Making Your Marriage Successful», Ensign, 
May 1978, p. 57). 

Визначення цілей, планування і робота щодо їх здійснення, 
оцінка свого поступу, і потім визначення нових ц ілей—це процес, 
який наблизить нас до досконалості. Наш Небесний Батько задо-
волений, коли ми ставимо цілі, і допомагатиме нам досягти їх. 

Завдання 

1. З молитвою виберіть особисту мету. За бажанням, можете 
поставити мету в одному з таких напрямків: 

Молитва 

Вивчення Писань 

Домашній с імейний вечір 
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Храмовий шлюб 

Генеалогія 

Місіонерська робота 

Десятина 

Чистота думок 

Домашнє вчителювання 

Запишіть свою мету до щоденника або на папері, де ви зможе-
те бачити її. 

Візьміть зобов'язання досягти мети. Моліться і просіть допо-
моги, а також обіцяйте Господу, що ви зробите все, що зале-
жить від вас. 

2. Разом з сім'єю поговоріть про те, чого ваша сім'я бажає 
мати в житті. Поставте сімейну мету в одному з напрямків, 
поданих вище, і допомагайте сім'ї досягти її. 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці була дошка і крейда. 
2. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Розвинення в собі 
самовладання і 
навчання цьому інших 

Мета цього уроку—допомогти нам розвинути в собі вміння 
володіти собою і навчити нас, як розвивати цю силу в наших 
дітях. 

Вступ 

В оповіданні йтиме мова про те, як відбирають і тренують 
арабських скакунів. Через те, що цих коней використовують на 
важливій службі, вони повинні безумовно підкорятися своїм 
хазяям. Щ е на початку їхнього тренування їх учать негайно 
відповідати на команду хазяїна. Потім їх випробовують, щоб 
побачити їхню поведінку під тиском. Довгий час їх тримають у 
загорожі без води, яку можна дістати тільки поза загорожею. 
Через деякий час ворота відчиняються і коні біжать до води. 
Якраз коли вони дістануться до води, хазяїн подає команду 
свистком. Через спрагу деякі коні не звертають на це уваги. 
Але інші негайно повертають і йдуть до хазяїна. Такі коні навчи-
лися дисципліні і їх беруть на найбільш відповідальні роботи. 
Інших використовують на менш відповідальній роботі (adapted 
from Sterling W. Sill, Leadership [vol.1], p. 62). 

Наші бажання і пристрасті схожі на цих гарячих могутніх коней. 
Якщо їм дати волю бігати дикими і неприборканими, то ми 
можемо втратити контроль над собою і мати духовні пробле-
ми. Знаючи це, Господь надав нам допомогу. Як хазяїн спону-
кає коней сигналами, так само і наш хазяїн, Ісус Христос, спо-
нукає сигналами прийти до нього. 

Господь дав нам свободу вибирати. Таким чином, ми вільні 
робити власний вибір. Цей вибір визначає наше майбутнє: 
якщо ми вибираємо праведність, то доводимо свою гідність, 
щоб служити в царстві Божому. Але щоб вибрати правильно, 
ми, як ті коні, потребуємо навчання і дисципліни. Ця дисци-
пліна вчить нас стримувати свої бажання й пристрасті. Вона 
вчить нас іти за підказками нашого Хазяїна, навіть коли нас 
спокушають. 
Прочитайте Приповісті 16:32. 
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Уміння володіти собою необхідне для вічного зростання 

Самовладання—це сила, закладена в нас самих, щоб стриму-
вати наші бажання, дії і звички. Така сила необхідна для того, 
щоб ми могли повернутися і жити з нашим Небесним Батьком. 
Це вимагає постійних зусиль з нашого боку, але коли ми роз-
виваємо вміння володіти собою, ми стаємо краще 
підготовленими до того, щоб приймати правильні рішення у 
відповідний час. 

Уміння володіти собою особливо важливе для нас як носіїв 
священства. Ми не зможемо дієво радити і служити іншим, 
поки не навчимося бути володарями самих себе. Як тільки ми 
навчимося володіти собою, то зможемо допомогти своїм дітям 
та іншим бути дисциплінованими. 

Коли ми похристилися, то почали нове життя, присвячене 
тому, щоб іти за Спасителем по дорозі до вічного життя. Але 
щоб іти за ним, ми маємо перебороти суєтність, слабкість і 
недосконалість. Спаситель учив: «Коли хоче хто йти вслід за 
Мною,—хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, 
та й іде вслід за Мною» (Матвій 16:24). Він також учив: 
«Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка 
дорога, що веде до погибелі,—і нею багато-хто ходять. Бо тісні 
ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя,—і мало таких, 
що знаходять її!» (Матвій 7:13-14). 

Щоб увійти у вузькі ворота, потрібно обмежуватися і зректися 
себе. Це означає перебороти спокусу. Але Господь обіцяє 
нагородити нас за те, що ми зрікаємося самих себе. Він 
обіцяє, що знання істини і життя в гармонії з нею звільнить нас 
від гріха і наслідків невірних виборів. 

Самовладання робить нас вільними 

Небесний Батько дав нам заповіді, тому що любить нас і хоче 
захистити нас від скорботи. Він хоче допомогти нам навчити-
ся володіти собою так, щоб він міг благословити нас. 
Як дотримання принципів євангелії благословляє нас і робить нас вільними? 
Зверніться до таких принципів і поговоріть про те, як послух через самовла-
дання приносить нам свободу. 

ЗАКОН ДЕСЯТИНИ 

Коли ми дотримуємося закону десятини, то можемо навчити-
ся переборювати егоїстичні бажання. 

СЛОВО МУДРОСТІ 

Коли ми живемо за цим законом, на нас не впливають шкідливі 
речовини тютюну, алкоголю та наркотиків. 
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ЗАКОН ЦНОТЛИВОСТІ 

Ми вчимося владати своїми фізичними і розумовими бажан-
нями, тримати їх у рамках, які встановив Господь. Це допома-
гає нам бути вільними від скорботи і жалю. 
Коли ми вчимося володіти собою, то можемо набувати пози-
тивних звичок, таких як вставати рано, вивчати Писання кож-
ного дня та виконувати свої обов'язки швидко. Такі звички 
можуть звільнити нас від збентеження. 

Як можна навчитися володіти собою? 
Прочитайте Алма 37:32-37. 

Чого вчать нас ці вірші відносно того, як набути самовладання? (Ми маємо 
відчувати огиду до гріха і нечестя, каятися, мати віру в Христа, бути смиренни-
ми, робити зусилля, щоб протистояти спокусі, ніколи не стомлюватися роби-
ти добро, вчитися мудрості, дотримуватися заповідей Божих, молитися і 
радитися з Господом в усіх своїх справах). 

Учитися вмінню володіти собою слід усе життя. Для цього 
треба знати про самих себе і знати євангельські принципи, за 
якими ми маємо жити. Це означає поставити за мету жити 
згідно з цими принципами і покладатися на Господа у силі й 
підтримці, коли ми намагаємося досягти цих цілей. 
Напишіть на дошці або покажіть плакат, в якому перелічено наступне: 
1. Пізнайте себе. 
2. Поставте праведні цілі. 
3. Покладайтеся на Господа через молитву і вивчення Писань. 

ПІЗНАЙТЕ СЕБЕ 

Коли ми набуваємо досвіду і дізнаємося більше про єванге-
лію, то починаємо усвідомлювати свої сильні і слабкі сторони. 
З розумінням цього має прийти бажання перебороти погані 
звички і почуття і зміцнити добрі. Таке бажання спонукатиме 
нас вдосконалюватися. 
Президент Девід О. Маккей сказав, що злом, яке ми знаходи-
мо в собі, є ревнощі, ненависть, заздрість та злоба. Він каже 
про них: «Все таке зло ви маєте перебороти, придушуючи 
його. Саме з цього починається ваше самовладання. 
Подолайте гнів! Подолайте ревнощі, заздрість! Усі вони 
шкідливі для духа» (Gospel Ideals, p. 356). 
Долати ці почуття нелегко. Піде час на те, щоб змінитися, але 
коли ми робимо зусилля, то розвиваємо терпіння і мужність, 
необхідні для того, щоб подолати зло, яке ми знаходимо в собі. 

ПОСТАВТЕ ПРАВЕДНІ ЦІЛІ 

Дуже добрий спосіб розвинути самодисципліну—це поставити 
цілі і робити все залежне від нас, щоб досягти їх. Якщо ми твер-
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до вирішимо стати впевненими у собі і будемо працювати над 
досягненням нашої мети, то одержимо бажане вміння володіти 
собою. Цей шлях вимагає терпіння. Але Господь сказав нам, 
що ми маємо терпіти до кінця і жити праведно, щоб досягти 
такої мети, як піднесення або вічне життя (див. УЗ 14:7). 
Над якими цілями ви зараз працюєте? 

ПОКЛАДАЙТЕСЯ НА ГОСПОДА ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ І ВИВЧЕННЯ 
ПИСАНЬ 

Потрібно вірити в Ісуса Христа, щоб подолати спокусу і досягти 
вічних цілей. Постійна молитва і читання Писань підтримують 
нашу віру і допомагають нам знайти силу, щоб подолати наші 
труднощі. Крім того, життя слуг Господніх, описані в Писаннях, 
стають нам за приклад, який ми можемо наслідувати. Вони 
допомагають нам зрозуміти, що ми теж можемо навчитися 
володіти собою, якщо інші досягли цього. 
Запропонуйте учням поділитися досвідом про те, як вони подолали труднощі 
за допомогою молитви й читання Писань. 

Як допомогти дітям розвинути вміння володіти собою 
Покажіть наочний посібник 18-а, «Мудрі батьки вчать своїх дітей вмінню 
володіти собою». 

Наші домівки мають стати місцем, де наші діти можуть навчи-
тися володіти собою. Це вимагає від нас того, щоб ми були 
добрим прикладом для своїх дітей, який вони можуть 
наслідувати. Якщо ми не зможемо стримувати свої бажання і 
пристрасті, то неможливо чекати цього від наших дітей. 

Дуже важливо методично навчати наших дітей самовладанню. 
Якщо ми не зможемо вчити їх цьому належним чином, або 
будемо контролювати їх надто пильно, то вони не навчаться 
керувати собою. Застосування наступних чотирьох засад 
допоможе нам правильно вчити дітей дисципліні. 
Напишіть на дошці або покажіть плакат, в якому перелічено наступне: 
1. Встановіть правила 
2. Вчіть дітей застосовувати настанови євангелії 
3. Давайте дітям обов'язки 
4. Дисциплінуйте з любов'ю. 

ВСТАНОВІТЬ ПРАВИЛА 
Президент Девід О. Маккей вчив, що дитина має навчитися 
слухняності в малому віці. Якщо батьки не вчать її бути слухня-
ною, коли вона ще мала, то пізніше їм буде важко навчити 

18-а (= 18-а), Мудрі батьки вчать своїх дітей вмінню володіти собою. 
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цьому. Він наголошував на тому, що ми маємо давати дітям 
можливість вільно розвиватися, але якщо дитина виходить за 
рамки встановлених правил, ми маємо бути ласкавими, але 
твердими в наших обмеженнях (див. Stepping Stones to an 
Abundant Life, p. 38). 

УЧІТЬ ДІТЕЙ ЗАСТОСОВУВАТИ НАСТАНОВИ ЄВАНГЕЛІЇ 

Президент Н. Елдон Теннер сказав: «Батьки також мають 
змалку вчити своїх дітей славетному й дійсному уявленню про 
те, що вони духовні діти Бога і що вибір іти за вченням Ісуса 
Х р и с т а — ц е єдиний шлях до успіху й щастя тут і вічного життя 
після цього. їх потрібно навчити того, що С а т а н а — ц е реальна 
особа і що він використає все, що в його розпорядженні, щоб 
спокусити їх на погані вчинки, збити їх з пуття, затягнути їх у 
свої тенета, і не дати їм можливості пізнати найвище щастя і 
піднесення, яким вони зможуть насолоджуватися в противно-
му разі». 

Президент Теннер також сказав: «Діти самі не вчаться тому, як 
відрізнити добре від поганого. Батьки мають визначити 
готовність дитини прийняти на себе обов'язок і здатність роз-
судливо вирішувати, оцінювати вибір і відчувати наслідки цих 
дій. Коли ми вчимо їх, наш обов 'язок—навчити їх дисципліни і 
слідкувати, чи правильний вибір роблять вони. Якщо дитина 
брудна, ми не чекаємо, поки вона підросте і вирішить, митися 
чи не митися. Ми не дозволяємо їй чекати, поки вона прийме 
рішення, пити чи не пити ліки, коли вона хвора, або йти чи не 
йти їй до школи чи до церкви» (Seek Ye First The Kingdom of God, 
p. 87). 

ПОКЛАДАЙТЕ НА ДІТЕЙ ОБОВ'ЯЗКИ 

Старійшина Л. Том Перрі сказав: «Ми маємо бути впевнені, що 
наше навчання відповідає вимогам і що ми вселяємо віру 
в Господа і довіру до нього в життя дітей. Ми маємо бути 
впевнені, що навчили їх вірно, і коли вони почнуть кріпнути 
духовно, нам потрібно надати їм можливість виявити ту силу, 
яка росте в них. Потрібно передати їм нашу віру і довір'я і потім 
покласти на них обов'язок» (In Conference Report, Sao Paulo 
Area Conference 1975, p. 12). 

Існує багато способів того, як навчити дітей умінню володіти 
собою. Один з них пояснив старійшина А. Енцо Буш: 

«Ми намагаємося вести своїх дітей до почуття власної 
г ідност і . . . і переважно залишаємо їм право самим судити 
себе. Ми маємо досвід, що не той є добрим учителем, хто зна-
ходить помилки і вказує на н и х . . а той, хто допомагає дитині 
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знайти свої помилки самій. Якщо дитина може зрозуміти свої 
помилки сама, перший крок до змін уже зроблено. 
Я пам'ятаю, як одного разу ми попросили свого сина, після 
того, як він зробив поганий вчинок, встановити покарання 
самому собі. Він вирішив, що йому буде заборонено дивитися 
телевізор протягом місяця. Для нас це здалося дуже суворим, 
але які ми були щасливі, коли почули від його бабусі, що навіть 
відвідуючи її, він сказав, що вона не права, коли вона заохочу-
вала його подивитися якусь телевізійну програму, мотивуючи 
тим, що батьки ніколи не дізнаються. Я вважаю, що не може 
бути більшої радості для батьків, ніж бачити, що дитина пово-
диться добре в скрутній ситуації» (F. Enzio Busche, «Provoke Not 
Your Children», Ensign, Mar. 1976, p. 42). 

Що робить старійшина Буш, щоб допомогти своїм дітям розвинути вміння 
володіти собою? (Він допомагає їм здобути почуття власної гідності, спонука-
ючи їх визначати свої помилки. Він заохочує їх дисциплінувати самих себе). 

ДИСЦИПЛІНУЙТЕ З ЛЮБОВ'Ю 

Нам потрібно зробити наші оселі місцем щастя, де наші діти 
почувають себе у безпеці й любові. Якщо вони не знаходять 
щастя від життя за євангелією вдома, вони будуть шукати 
щастя поза євангелією. А тому, дуже важливо, щоб дитина 
відчула від нас більше любові після того, як ми покарали її за 
неслухняність. 
Прочитайте УЗ 121:43-44. Чому необхідно виявити більшу любов до дитини, 
після того, як покараємо ї ї? ( Щ о б вона не подумала, що ми її вороги. Вона не 
захоче бути з нами, якщо буде думати, що ми ї ї вороги). 

Обговоріть наступні приклади з класом. Наголосіть на тому, що рішення вима-
гають вміння володіти собою. Можете використати приклади з власного життя 
учнів замість наведених нижче. 

1. У Свена та Інгер троє дітей-підлітків, які постійно спереча-
ються і сваряться. Як вони можуть допомогти своїм дітям 
навчитися володіти собою і перестати сваритися? 

2. Джон та Елсі хочуть молитися вдома всією с ім 'єю кожного 
дня. Але розклад роботи, шкільних занять та інші обов'язки 
заважають цьому. Члени сім'ї відчувають, що неможливо 
зібратися всім разом на сімейну молитву. Щ о можуть зробити 
Джон та Елсі, щоб допомогти сім'ї навчитися самовладанню, 
щоб вони могли мати сімейну молитву? 

3. Сім'ю Унгів єпископ попросив внести гроші на будівництво 
нового храму. Вони відмовилися, тому що їхній прибуток зда-
вався їм не досить великим, навіть щоб оплачувати рахунки. 
Однак, виявилося, що у них завжди досить грошей для 
відпочинку, нового одягу і несуттєвих витрат, коли вони бажа-
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ють. Як може ця сім'я розвинути самовладання, щоб внести 
гроші на будівництво храму? 

Як буде діяти людина, яка досягла самовладання щодо членів своєї сім'ї? 

Заключна частина 
Ми, як арабські скакуни з оповідання старійшини Сілла, муси-
мо розвивати вміння володіти собою. Коли ми робитимемо це, 
то зможемо підготувати себе і свої сім'ї долати труднощі цього 
світу. Ми маємо розвивати здібність робити правильний вибір 
1 стримувати свої бажання й емоції, якщо хочемо досягнути 
успіху в житті і повернутися до нашого Небесного Батька. 
Засвідчіть про те, що члени сім'ї зможуть перебороти більшість труднощів у 
своєму житті, якщо вони свідомо будуть розвивати вміння володіти собою. 

Заспівате гімн «Choose the Right», Hymns, No. 110. 

Завдання 
1. Виберіть проблему з вашого життя вдома або поза домом. 
Дотримуйтесь кроків, зазначених в уроці, щоб набути самов-
ладання для подолання цієї проблеми. 

2. Читайте Писання і шукайте в них відповідні зразки, яких 
можна дотримуватися, коли будете розвивати терпіння і 
вміння володіти собою. 

3. Моліться всією сім'єю кожного дня. 

Додатково прочитайте: 
Приповісті 25:28 (керуйте своїм духом) 

Алма 38 (порада Алми Шиблону бути покірним і стримувати 
себе) 

2 До Тимофія 2 : 3 - 5 (прагнути до самовладання) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Вивчіть з підручника Основи Євангелії, розділ 4, «Свобода вибору». 
2. Підготуйте таблиці, зазначені в уроці, або заплануйте написати цю 
інформацію на дошці. 
3. Підготуйтеся проспівати в кінці уроку гімн «Choose the Right» (Hymns, 
No. 110; наочний посібник 18-6). 
4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 

18-6 (=18-b), «Choose the Right». 
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18-b 

Choose the Right 
James Townsend Henry A. Tuckett 

Earnestly «>' = 96 

1. Choose the right, when a choice is placed be - fore you; In the 
2. Choose the right! let no spir - it of di - gres - sion О - ver -
3. Choose the right! there is peace in right - eous do - ing; Choose the 

right the Ho - ly Spir - it guides; And its light із for-
come you in the e - vil hour; There's the right and the 
right! there's safe - ty for the soul; Choose the right in all 

ev - er shin - ing o'er you, When in the right your heart con - fides, 
wrong to ev - ery ques - tion, Be safe through in - spir - a - tion's power, 
la - bors you're pur - su - ing; Let God and heav - en be your goal. 

Choose the right! Choose the rightl Let wis - dom mark the way be - fore; 

In its light, Choose the right! And God will bless you ev - er - more. 



Розвинення 
своїх талантів 

Урок 19 

Цей урок має за мету спонукати нас вдосконалювати свої 
таланти і надихати членів наших сімей робити це також. 

Вступ 

Наш Небесний Батько дав кожному з нас таланти і хоче, щоб 
ми користувалися ними. В притчі з Євангелії від Матвія 
Господь розповідав про чоловіка, який збирався в довгу подо-
рож. Перед тим як вирушити, він скликав слуг і доручив їм своє 
майно. Одному слузі він дав п'ять талантів (в цій притчі цей 
термін використовується на означення грошей), іншому—два, 
а ще іншому—один. Кожний чоловік одержав талантів згідно зі 
своїми здібностями. 

Коли хазяїна не було, слуга з п'ятьма талантами пустив їх 
в оборот і одержав ще п'ять талантів. Слуга з двома таланта-
ми теж пустив їх в оборот і одержав ще два таланти. А слуга 
з одним талантом закопав його в землю. 

Пізніше повернувся хазяїн і попросив своїх слуг дати звіт у 
використанні їхніх талантів. Слугам, які подвоїли таланти, він 
сказав: «Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, 
над великим поставлю тебе,—увійди до радощів пана свого!» 
(Матвій 25:21). А слугу, котрий сховав свій талант, хазяїн 
назвав «лукавим і лінивим». Пан сказав, що забере талант у 
нього і віддасть його слузі з десятьма талантами (див. 
Матвій 25:14-30, всю притчу). 

Господь використав цю притчу, щоб навчити тому, як важливо 
мудро використовувати свої здібності й таланти. Більше 
очікували від чоловіка, якому дали багато талантів, ніж від того, 
якому дали менше талантів, хоч від усіх чекали, що вони 
збільшать кількість талантів, які їм дали. Навіть від того, хто 
одержав один талант, чекали, що він розпорядиться ним 
мудро. 

Кожний має таланти й здібності 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Бог обдарував нас 
талантами й часом, прихованими здібностями, і можливостя-
ми користуватися ними і розвивати їх у служінні йому. Тому він 
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чекає багато від нас, своїх привілейованих дітей» (The Miracle 
of Forgiveness, p. 100). 
Кожний з нас благословенний талантами. Оскільки наші 
таланти прийшли від Бога, то іноді їх називають дарами. Ці 
дари мають зробити нас та інших людей щасливими. 
Запропонуйте учням подивитися на список талантів, поданий нижче. 
Попросіть кожного з них визначити в ньому талант, який він має, або який не 
внесений у список. 

Таланти, які даровані нам, можуть бути особистими, художніми 
або творчими. Деякі таланти з цих напрямків перелічені нижче: 

ОСОБИСТІ 

Вміння володіти собою 
Терпіння 
Сміливість 
Доброта 
Почуття гумору 
Вміння вислухати 
Вміння бачити добре в інших 
Вміння зробити інших щасливими 

Вміння легко прощати 
Вміння надихати когось упевненістю 
Відчуття щастя і бадьорості 
Віра 
Любов до інших 
Сильне свідчення 
Активність у Церкві 
Підтримка церковних провідників 

Вміння співати 
Вміння танцювати 
Вміння розповідати історії 
Вміння грати на сцені 
Здібність грати на музичних 

інструментах 
Спортивні здібності 
Вміння шити 
Вміння плести 

Здібності до живопису 
Вміння вирізувати з дерева 
Вміння робити керамічні вироби 
Здібності до скульптури 
Вміння випікати 
Здібності до садівництва 
Літературні здібності 
Талант композитора 

Господь сказав Джозефу Сміту: «Бо не всі таланти дані кожно-
му, тому що існує багато дарів, і кожній людині даний дар через 
Духа Божого. Комусь даний один, комусь інший, щоб усі при-
носили користь» (УЗ 46:11-12). Ці вірші стосуються більше 
духовних дарів, які нам дав Господь, але це також означає, що 
всі ми маємо таланти, які дані нам, щоб допомагати іншим. 

Працювати, щоб знайти свої таланти 

Апостол Павло говорив своєму молодому другові Тимофію: 
«Не занедбуй благодатного дару в собі» (1 До Тимофія 4:14). 
Якщо ми не збираємося нехтувати своїми талантами, то 
маємо спочатку розпізнати їх. 
Як ми можемо дізнатися про те, які таланти і здібності ми маємо? 

Коли ми шукаємо свої власні таланти, то нам слід молитися і 
просити проводу у Небесного Батька, його особливої допомо-
ги, щоб розпізнати їх. 
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Ще один шлях дізнатися про наші таланти—це одержати 
патріарше благословення (див. Обов'язки і благословення 
священства, частина А, розділ 10). Особливі дари і таланти 
відкриваються в цих благословеннях. Патріарші благословен-
ня можуть керувати нами в пошуках і розвитку наших талантів. 
Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Ми дуже сподіваємося, 
що кожній людині, включаючи й молодь, буде дана можливість 
отримати патріарше благословення» {ChurchNews, 8 Oct. 1977, 
p. 3). Хоч патріархи діють тільки в організованих колах, гідний 
член Церкви на новому церковному терені може одержати 
патріарше благословення від патріарха найближчого колу. 

Ми можемо відкрити свої таланти також і через інших людей, 
які допомагають нам усвідомити, що ми маємо талант в тій чи 
іншій сфері. Наступне оповідання, розказане старійшиною 
Франкліном Д. Річардсом, показує, як президент Спенсер В. 
Кімбол допоміг чоловікові розпізнати один з його талантів: 

«Кілька років тому в неділю президент Кімбол і я були в Кузко, 
Перу, і відвідали недільну школу філії. Молодий місіонер з 
Північної Америки грав на піаніно. Після служби президент 
Кімбол запитав, чи не може хто-небудь з місцевих членів 
Церкви грати на піаніно. Президент філії відповів, що один з 
його радників уміє грати два гімни. Президент Кімбол попро-
сив потім того чоловіка зіграти ці два гімни на причасних збо-
рах і той зіграв. Після цього президент Кімбол запропонував 
йому продовжувати розвивати свій музичний талант і щоразу 
на церковних заходах грати на піаніно» (In Conference Report, 
Sao Paolo Area Conference 1975, p. 24). 

Чоловік з наведеного оповідання мабуть ніколи і не думав про 
те, що має талант. Потрібно було, щоб хтось указав йому на те, 
що він має талант, до того, як він став розвивати його. 

Щ е один шлях, яким ми можемо дізнатися про свої таланти ,— 
це служіння в Церкві. Якщо ми прагнемо допомоги Господа 
в наших покликаннях, він направлятиме нас і допоможе нам 
знайти свої таланти, які нам потрібні для виконання наших 
обов'язків. Старійшина Франклін Д. Річардс сказав: «Часто 
люди, яких просять прийняти якесь покликання в Церкві, 
відповідають: «О, я не можу цього робити. У мене не досить 
досвіду чи освіти для такого служіння». Але з вірою, навчанням, 
роботою та молитвою Господь зробить можливим виконати ті 
справи, які здавалися неможливими» (In Conference Report, 
Sao Paulo Area Conference 1975, p. 23). 
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Розвивайте с в о ї таланти 
Після того, як ми дізнаємося про наші таланти, як ми розвиваємо їх? 

Для декого з нас проблема полягає не в розпізнаванні своїх 
талантів, а в подоланні страху перед їхнім застосуванням. 
Господь сказав: «Деким я незадоволений, б о . . . вони ховають 
свій талант, який я дав їм, через страх л ю д с ь к и й . . . . І буде так, 
якщо вони не будуть вірними мені, його буде забрано, навіть 
той, який вони мають» (УЗ 6 0 : 2 - 3 ) . 

Один із шляхів розвитку наших т а л а н т і в — п е р е б о р о т и страх. 
Це завжди нелегко зробити, але Господь дав нам пораду, яка 
може допомогти: «Якщо ви підготовлені ,—говорить він н а м , — 
ви не будете боятися» (УЗ 38:30). Якщо ми підготовлені, ми 
звичайно відчуваємо впевненість, що можемо зробити те, до 
чого себе готували. Така впевненість перемагає страх. 

Важлива частина підготовки—навчання. Нам радять «шукати 
науки, навіть через навчання і також через віру» (УЗ 88:118). 
Навчання дасть нам упевненість, і це буде спонукати нас роз-
вивати свої таланти. 

Інший шлях розвивати т а л а н т и — ц е працювати над ними. 
Навіть якщо ми відчуваємо, що наші таланти невеликі, все ж ми 
можемо збільшити їх. Якщо ми маємо сильне бажання, слабкі 
таланти можна збільшити практикою і навчанням. 
«Найбільші можливості для поширення і розвитку припадають 
на сферу наших талантів, наших здібностей, наших якостей . . . . 

Якщо ви хочете мати сильну спину, все, що вам потрібно, це 
нести великий вантаж. Так само ми можемо розвинути вели-
чину своїх здібностей до будь-якого обсягу . . . . 
Господь дарує нам наші таланти й здібності начебто на умовах 
аренди, забираючи все, що не використовується. Це такі самі 
умови, як і ті, на яких він давав манну в пустині дітям Ізраїля. 
Кожний день велика кількість манни покривала землю і люди 
збирали стільки, скільки хотіли, а та, яку не використовували, 
зникала. Так буває і з нашими здібностями. Більшість із нас 
ніколи не має сильних спин чи великого розуму, тому що тягар, 
який ми кладемо на них, ніколи не буває досить важким. Весь 
наш потенціал, який не використовується, пропадає» (Sterling 
W. Sill, «А Hundred-Hundred Marriage», Ensign, Mar. 1971, 
pp. 34-35) . 

Інколи ми дивимося на таланти інших і думаємо, що їхні талан-
ти дісталися їм без великих зусиль. Ми не знаємо, що вони 
доклали великих зусиль, щоб розвинути свої таланти. Одним 
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з людей, який дуже багато працював над розвитком своїх 
талантів, був Президент Гебер Д. Грант. Пояснюючи, як він роз-
вивав їх, він якось сказав: 

«Я не міг докинути м'яча з однієї бази до іншої, і мені бракува-
ло сили бігати чи відбивати м'яч битою. Коли до мене попадав 
м'яч, хлопці звичайно кричали: «Кидай його сюди, пестунчику!» 
Скільки було кпинів на мою адресу, що я урочисто поклявся, 
що гратиму в бейсбол за команду, яка виграє чемпіонат штату 
Юта. . . . Я заощадив долар, який я вклав у бейсбол, і година-
ми тренувався, кидаючи м'яч у комору єпископа Едвіна Д. 
Вул і . . . . Часто у мене так боліла рука, що я не міг спати вночі, 
але я продовжував тренуватися і нарешті мав щастя потрапи-
ти в другу команду нашого клубу. Згодом я став грати у кращо-
му клубі і нарешті—в першій команді, яка виграла чемпіонат у 
Каліфорнії, Колорадо і Вайомінгу; і, таким чином, я виконав 
обіцяння і залишив бейсбольну арену». 

Президент Грант також працював над своїм хистом до 
каліграфії. Він «вирішив, що колись стане бухгалтером у банку 
«Wells Fargo and Company». Добрий бухгалтер мав гарно писа-
ти. Тому він почав працювати над своїм почерком. Один автор 
пише: 

«Спочатку його почерк був таким поганим, що коли його двоє 
друзів дивилися на нього, один казав другому: «Писано нена-
че курка лапою». «Ні,—відповідав інший,—це має такий вигляд, 
неначе блискавка вдарила в чорнильницю». Це зачепило 
Гебера. Він грюкнув кулаком по столу і сказав: «Колись я зможу 
дати вам, друзі, урок з каліграфії». Так і сталося. Він вправляв-
ся, аж поки його почерк був високо оцінений всіма, хто знав 
його. Він навіть заробляв гроші, підписуючи різдвяні листівки». 

Президент Грант любив говорити: «Якщо ми робимо щось 
постійно, нам стає легше робити це. Не тому, що змінюється 
суть справи, а тому, що збільшується наше вміння» (див. Leon 
R. Hartshorn, Classic Stories from the Lives of Our Prophets 
pp. 194-195, 196, 207). 
Запросіть призначеного раніше учня розповісти, як він дізнався про один з 
своїх талантів і розвивав його. 

Допомога членам наших с імей у розвитку їхніх талантів 
Покажіть наочний посібник 19-а, «Батьки мають плекати таланти своїх дітей». 

Як ми можемо допомогти членам наших сімей розвивати їхні таланти? 

19-а (= 19-а), Батьки мають плекати таланти своїх дітей. 
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Ми маємо допомагати членам сімей розпізнавати і розвивати 
свої таланти, навчаючи їх, що їм слід використовувати свої 
таланти, щоб служити Господу. 
Використайте таблицю «Допомога членам сім'ї у розвитку своїх талантів» 
(див. під розділом «Підготовка вчителя»). 

Пропонується кілька шляхів, якими ми можемо допомагати 
нашим сім'ям розвивати свої таланти: 

1. ЗАОХОЧУВАТИ КОЖНОГО ЧЛЕНА СІМ'Ї ОДЕРЖАТИ 
БАТЬКІВСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ АБО БЛАГОСЛОВЕННЯ 
СВЯЩЕНСТВА. 
Покажіть наочний посібник 2-в, «Благословення священства доступні для всіх 
членів сім'ї» або 12-а, «Батьківське благословення може зміцнити членів сім'ї». 

Батьки можуть благословляти членів сімей, щоб допомогти їм 
зміцнювати бажання і здібності до вдосконалення власних 
талантів. Якщо хтось не може одержати батьківського благо-
словення, він може одержати благословення священства з 
тією ж метою від домашнього вчителя або від провідника свя-
щенства. 

2. ЗМІЦНЮВАТИ ДОБРЕ СТАВЛЕННЯ СІМ'Ї ДО ТАЛАНТІВ. 

Ми маємо вчити і показувати на власному прикладі, що розви-
вати свої таланти—це добре. Ми маємо також хвалити свою 
дружину і дітей, коли вони досягнуть якихось успіхів, і заспоко-
ювати їх, коли вони не можуть зробити цього. Молодим людям 
ніколи не слід критикувати, а скоріше хвалити своїх батьків, 
братів і сестер. 

3. ДОПОМАГАТИ ЧЛЕНАМ СІМ'Ї ЗРОБИТИ ВИБІР, НАД 
ЯКИМИ ТАЛАНТАМИ ПРАЦЮВАТИ. 

Складіть із членами сімей програму розвитку талантів, і дайте 
їм час випробувати ці таланти. Найкращий час для випробову-
вання—це домашній сімейний вечір. 

4. ЗАОХОЧУЙТЕ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ МОЛИТИСЯ І ПРОСИТИ 
СИЛИ, СМІЛИВОСТІ Й НАТХНЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ СВОЇХ 
ТАЛАНТІВ. 

Якщо в нашіх сімейних молитвах ми просимо Господа допомог-
ти членам сім'ї розвивати і використовувати свої таланти, вони 
також одержать натхнення молитися про ці благословення. 

«Шукайте щиро найкращих дарів, завжди пам'ятаючи, для 
чого вони дані; тому що істинно говорю я вам, вони дані для 
користі тих, хто любить мене і виконує всі заповіді мої, і тому, 
хто прагне так робити» (УЗ 46 :8-9) . 
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Урок 19 

Заключна частина 

Бог дарував кожному з нас дари, таланти і здібності. З визнан-
ням і через настанову ми маємо відкривати і розвивати ці 
дари. Небесний Батько хоче, щоб ми використовували їх 
мудро для допомоги іншим. Одна з цілей Церкви—це допома-
гати нам використовувати і розвивати Богом дані дари і талан-
ти через забезпечення нас можливістю служити один одному. 

Завдання 

1. Виробляйте добре ставлення сім'ї до розвитку і застосуван-
ня талантів. 
2. Складіть план розвитку одного з ваших талантів. 

3. Якщо ви батько і маєте Мелхіседекове священство, 
благословіть кожного члена сім'ї, щоб допомогти їм знайти 
свої таланти. 
4. Допоможіть членам сім'ї вибрати один-два таланти, які б їм 
хотілося розвивати. 

5. Заохочуйте членів сімей молитися і просити сили, 
сміливості й натхнення для розвитку своїх талантів. 

Додатково прочитайте: 

Лука 12:47-48 (багато вимагається від тих, кому багато дано) 
Етер 12:35 (таланти будуть забрані, якщо ними не ділитися) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 34, «Розвиток наших талантів». 
2. Попросіть учня розповісти, як він відкрив і розвинув один із своїх талантів. 
3. Підготуйте таку таблицю про те, як ми можемо допомогти членам нашої 
сім'ї розвинути свої таланти, або напишіть цю інформацію на дошці. 

Як допомогти членам сім'ї розвинути свої таланти 

1. Заохочуйте кожного члена сім'ї одержати батьківське благословення 
або благословення священства. 

2. Зміцнюйте добре ставлення сім'ї до талантів. 
3. Допомагайте членам сім'ї зробити вибір, які таланти розвивати. 
4. Заохочуйте членів сімей молитися і просити сили, сміливості й натхнення 
для розвитку своїх талантів. 

4. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Розвинення 
здібностей провідника 

Цей урок призначено для того, щоб допомогти нам зрозуміти 
основні принципи провідництва. 

Вступ 

Церкві потрібні добрі провідники: чоловіки й жінки, які можуть 
піклуватися про членів Церкви, кількість яких швидко зростає, 
чоловіки й жінки, які можуть вести справи і підтримувати поря-
док у Церкві, встановлений Господом, чоловіки й жінки, які 
зможуть допомогти іншим виконувати заповіді, чоловіки й 
жінки, які твердо стоятимуть за справу істини в усьому світі. 

Провідники Церкви, які прагнуть змінити світ на краще через 
життя за євангелією і навчання її принципам, мають право на 
знання й натхнення. Коли нас ведуть такі провідники, наші 
сім'ї, оселі, громади й народи зміцнюються. Наш обов'язок як 
носіїв священства—готуватися бути натхненним провідником, 
тому що наш провід може впливати на інших протягом всього 
їхнього життя. 

Єпископ Віктор Л. Браун висловив подяку провідникам, яких 
він зустрів, коли був молодим. Він сказав: 
«Я ясно пам'ятаю хвилювання, з яким я роздавав причастя, 
коли був дияконом у Кардстонському другому приході 
Альбертського колу в Канаді... . 

Я пам'ятаю, за яку честь я вважав брати участь у цьому свя-
щенному обряді. Я дуже добре пам'ятаю, як мої батьки вчили 
мене, що мої руки і серце мають бути чистими, щоб я був 
гідним брати участь у цьому обряді. 

Найбільшим з усіх уроків був приклад, який мій батько і моя 
мама подавали мені. Ще для мене був прикладом порадник 
кворуму дияконів, він же був моїм скаутським наставником. Він 
був тим провідником, яким і має бути провідник хлопчиків. 
Кожний хлопчик під його проводом відчував велику любов з його 
боку. Його вплив не обмежувався недільним ранком чи вечором 
у вівторок; він відчувався протягом усього тижня. Я завжди буду 
вдячний моєму пораднику в кворумі дияконів за уроки життя, 
яким він мене навчив, коли я був дванадцятирічним дияконом, 
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уроки, які допомагали мені з того дня й досі» {«The Aaronic 
Priesthood—A Sure Foundation», Ensign, July 1972, pp. 89-90) . 
Яким провідникам був вдячний єпископ Браун? 

Щ о б бути добрим провідником, нам потрібно розуміти 
євангелію і жити за нею. Чим більше ми розуміємо євангелію 
і живемо за нею, тим більше ми готові до покликань 
провідництва у Церкві. Церква і світ потребують людей чесних, 
які будуть стояти твердо і вірно, коли зустрінуться з проблема-
ми. Ми повинні бути цими людьми. 
Подумайте над такими питаннями: 
• Щ о я роблю, щоб підготуватися до покликань провідництва? 
• Які якості провідника я маю зараз? 
• Який я маю вплив на інших? 
• Щ о таке провідництво? (Це здібність допомагати іншим щось робити. 
Дайте учням кілька хвилин уроку, щоб відповісти на це питання). 

Хто такий пров ідник? 
Покажіть наочний посібник 20-а, «Провідники Ц е р к в и — ц е добрі Господні 
пастирі». 

Старійшина Брюс Р. Макконкі сказав: 

«Дім Ізраїлів—це вибрана вівчарня Господа, і ті, хто призначе-
ний піклуватися про овець, є Господніми пастирями. Таким 
чином кожний, хто служить на будь-якому місці в Церкві, де він 
відповідає за духовний і часовий добробут будь-кого з 
Господніх дітей, є пастирем для тих овець. Пастирі відповідають 
перед Господом за безпеку (спасіння) його овець (Єз. 34)» 
(Mormon Doctrine, p. 710). 

Істинний пастир веде своїх овець. Він іде перед ними і направ-
ляє. Вони знають його голос і йдуть за ним. Він знає І любить 
кожну з них. Він слідкує за небезпекою, яка наближається, і 
захищає своїх овець від неї (див. James Е. Talmage, Jesus the 
Christ, p. 417). 

Як істинний пастир, пров ідник—це той, за ким ідуть інші. Він 
іде попереду, щоб вказувати шлях. Це означає, що він не тільки 
живе за настановами, яких навчає, але також розуміє потреби 
інших і відповідає на них. Він бачить, що треба зробити, щоб 
розв'язати проблему. Він ставить розумні цілі і планує, як 
досягти їх. Він надихає інших виконувати свою частину роботи 
в досягненні цілей. Він оцінює свої дії та дії своїх послідовників 
і пропонує шляхи вдосконалення. 

Добрий провідник надихає інших виконувати свою частину 
роботи. Він визнає їх та поважає. Він прислухається до їхніх 
порад. Він заохочує поділяти працю. З таким провідником інші 
мають натхнення працювати й виконувати свої завдання. 

1 8 1 
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Президент Гарольд Б. Лі пояснював, що таке істинне 
провідництво. Розповідаючи про час, коли він став президен-
том Церкви, президент Лі сказав: «Мої враження певним 
чином свідчили, що єдиним істинним записом про моє 
служіння в новому покликанні, який буде коли-небудь зробле-
ний, буде запис, який я зміг зробити в серцях і житті тих, кому 
я служив і для кого працював як у Церкві, так і поза нею» («May 
the Kingdom of God Go Forth», Ensign, Jan. 1973, p. 24). 

Якості доброго провідника 

Коли ми приймаємо покликання керувати в Церкві, то цим 
допомагаємо Богу в його роботі. Тому нам потрібно бути ближ-
че до нього. Коли ми покірні й служимо йому з бажанням усім 
своїм розумом і серцем (див УЗ 64:29-34), Господь допоможе 
нам з успіхом служити в своїх покликаннях. 
Господь відкрив у Писаннях якості, які притаманні доброму 
провіднику. 
Попросіть когось із класу прочитати Учення і Завіти 121:41-45. 

Які якості провідництва визначає Господь у цих віршах? (Запишіть відповіді на 

дошці). 

Як зазначено в цих Писаннях, провідник повинен мати такі 
якості: 
ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ 

Переконливість—це прагнення спонукати інших щось зроби-
ти. Вона протилежна до наказу й примусу. Вміння переконува-
ти виявив один провідник священства, якому було важко доби-
тися від одного домашнього вчителя, щоб той виконував 
завдання. Провідник запросив домашнього вчителя до себе і 
вислухав його проблеми. Потім провідник спокійно пояснив, 
що п'ять сімей повністю «відрізані» від будь-якого зв'язку з 
єпископом, коли домашній учитель не виконує свого обов'язку. 
Він сказав цьому братові, що можна покликати іншого викону-
вати його роботу, якщо він не хоче. Провідник наголосив, 
однак, на тому, що він хоче, аби брат сам виконав своє завдан-
ня. Цей домашній учитель зреагував на його переконання і 
набагато покращив свою роботу. 

ДОВГОТЕРПІННЯ 

Працюючи з іншими, провідник має бути терплячим. Один 
єпископ, наприклад, недавно пояснював, що хоче звільнити 

20-а (= 20-а), Провідники Церкви - це добрі Господні пастирі. 
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одну сестру від ї ї покликання, тому що вона погано працюва-
ла. Замість того, щоб звільнити ї ї, він покликав ї ї до себе, пого-
ворив з нею і побачив, що вона не знає, що робити. 
Дізнавшись, у чому полягає ї ї робота, вона прийняла свої 
обов'язки і покращила роботу. 

ЛАГІДНІСТЬ 

Лагідність означає увагу до інших. Це ніжне ставлення до 
почуттів інших. Це любов. 

ПОКІРНІСТЬ 

Покірність—це така якість, коли ваш розум відкритий до 
навчання. Пок ірн і—це ті, які хочуть зростати. Вони можуть 
завоювати любов і повагу інших, тому що хочуть учитися. Вони 
прагнуть Божого керівництва і допомоги. 

ІСТИННА ЛЮБОВ 

Істинна л ю б о в — ц е щира любов. Ц е — с п р а в ж н я турбота про 
інших. Це відображено в таких висловах: «Я справді пережи-
ваю за твоє здоров'я», «я розумію тебе», «що я можу зробити, 
щоб допомогти тобі?» 

ДОБРОТА 

Доброта—це повага до людей і чуйність до їхніх потреб. 
Провідник не буде радити тим, кому він служить, поки не 
приділить їм уваги особисто. В той час, коли він не може при-
пинити свою роботу і поговорити з ними, він говорить: «Як ваш 
друг, я відчуваю, що маю приділити вам увагу особисто. Я не 
можу це зробити негайно. Чи не змогли б ви повернутися 
через деякий час, і тоді ми змогли б поговорити так, щоб нам 
нічого не заважало?» (див. Paul Н. Dunn, The Ten Most Wanted 
Man, p. 61). 

МИЛОСЕРДЯ 

Добрий провідник повинен мати милосердя, чисту любов 
Христа, до всіх людей. Ця любов передбачає жертви заради 
добробуту інших. 

Попросіть когось із класу прочитати Мороній 7:44-48. 

Які якості провідника можна знайти в цих віршах? (Допишіть їх до списку на 
дошці). 

Один батько, коли вчив своїх синів бути добрими провідни-
ками, казав: 

«Від пророків та Князя Миру вчіться керувати, починаючи з 
себе. Станьте на ноги. Випростайтеся. Тримайте високо голо-
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ву, як істинні сини Бога, якими ви й є насправді. Ступайте між 
людьми як носії влади, яка вища за вас і яку ви маєте через 
священство. Ступайте доброю землею, наче ви співучасники з 
Господом і допомагаєте йому приносити безсмертя й вічне 
життя людству ,—а ви й є такими насправді. Ступайте тихо, . . . 
але ступайте безстрашно, з вірою. Не давайте лихим вітрам 
зігнути вас. Ступайте як провідники зі священством в уряді 
Бога. Хай ваші руки будуть завжди готові допомогти, с е р ц я — 
повні любові до ближніх. Але ступайте твердо у праведності» 
(Wendell J. Ashton, «Unchanging Principles of Leadership», Ensign, 
June 1971, p. 58). 

О б о в ' я з к и пров ідництва 

Якщо ми збираємося стати добрими провідниками, то маємо 
робити наступне: 

1. ВИВЧИТИ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ 

Господь наказав тим з нас, хто має священство, вивчати 
обов'язки наших покликань. Потім він наказав виконувати 
обов'язки наших чинів (див. УЗ 107:99). Ми можемо дізнатися 
про свої обов'язки через вивчення Писань, а також з 
посібників, підручників та інструкцій, якими забезпечує 
Церква. Ми можемо поговорити з іншими, хто служить у тако-
му самому чині, як ми, або з тими, хто служив у цьому чині. 
Потрібно також відвідувати всі збори провідництва та особисті 
співбесіди. Потрібно молитися, а й іноді поститися, щоб одер-
жати допомогу у вивченні своїх обов'язків. 

2. СЛУЖИТИ 

Служіння складається з двох ч а с т и н — делегування повнова-
жень і відповідальність. 

а. Делегування повноважень 

Як провідникам, нам слід навчитися передавати повноважен-
ня іншим. Це означає, що коли ми накладаємо на кого-небудь 
обов'язок виконати завдання під нашим керівництвом, ми 
дозволяємо йому зробити це, а не робити щось за нього. 

Президент Гарольд Лі якось сказав: «Хай вони роблять все, що 
в межах їхньої влади, а ви стійте за ними і вчіть їх, як це роби-
ти. Я думаю, в цьому секрет зростання—дати завдання і потім 
учити людей, як виконувати це завдання». Quoted by N. Eldon 
Tanner, «Leading As the Savior Led», {New Era, June 1977, p. 6). 

Провідник допомагає тим, ким він керує, усвідомити 
важливість їхніх покликань. Пров ідництво—це не хазяйнуван-
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ня, а надання допомоги і керівництва, це—натхнення і заохо-
чення тих, кому ми надали обов'язок (див. Матвій 23:11). 

б. Відповідальність 

Господь сказав: «Це Господь вимагає з руки кожного слуги 
давати звіт про своє служіння як у часі, так і у вічності» 
(УЗ 72:3). Коли ми даємо кому-небудь завдання, потрібно чітко 
визначити відповідальність, а потім дати людині волю викона-
ти завдання так, як їй здається найкращим. Однак їй потрібно 
визначити певний час, коли вона має звітувати нам про свої 
успіхи. 

Перед провідниками завжди потрібно звітувати або від-
повідати. У Церкві це робиться під час особистих співбесід. 
Протягом співбесіди провідники можуть дати пораду й оцінити, 
як було виконано завдання. Однак, виконуючи це, провідник 
має бути настроєний прихильно і надавати допомогу. Для 
нього це добра нагода, щоб допомогти і похвалити. 

Ось як ми здійснюємо служіння: 1. Ми даємо завдання; 2. Ми 
даємо особі час на його виконання; 3. Ми допомагаємо; 4. Ми 
одержуємо звіт; 5. Ми оцінюємо і хвалимо людину за її 
служіння. 

3. СТАТИ ДОБРИМИ БАТЬКАМИ 

Наша найважливіша роль пров ідника—це роль батька. 
Навчаючи батьків, як керувати с ім'ями, старійшина Джозеф 
Філдінг Сміт сказав: 

«Батьки, якщо ви хочете, щоб ваші діти любили істину і 
розуміли її, якщо ви хочете, щоб вони були слухняними і були 
заодно з вами, любіть їх! І доведіть їм кожним словом, кожною 
справою, що ви любите ї х . . . . Коли ви говорите з ними чи про-
водите бесіду, не гнівайтеся, не грубіть, не засуджуйте. 
Говоріть з ними ласкаво. . . . Пом'якшіть їхні серця. Дайте їм 
можливість відчути ніжність до вас. Не застосовуйте критики 
й насилля, а . . . використовуйте розумний підхід, переконли-
вість і щиру любов» (Liahona: The Elders' Journal, Oct. 1911, 
1:260-261). 

4. ПІДТРИМУВАТИ НАШИХ КЕРІВНИКІВ 

Бути добрим провідником означає бути добрим послідов-
ником. Кожний добрий провідник учиться йти за тими, хто 
владою вищий за нього. Добрі послідовники завойовують 
довіру й повагу як своїх провідників, так і тих, ким керують. Ми 
всі маємо підтримувати своїх провідників, приймаючи й 
виконуючи завдання. 
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Хто наші провідники? (Батьки, вчителі, провідники груп або кворумів, єпископ 
або президент філії, президент колу чи місії, Генеральні Авторитети Церкви). 

Засвідчіть про когось, кого ви вважаєте добрим провідником. 

Заключна частина 

Ми маємо розвивати навички хорошого провідника, якщо 
хочемо звеличити своє покликання в священстві. Іноді ми 
дивимося на своїх провідників і думаємо, що вони народили-
ся із здібностями керівника, але нам потрібно розуміти, що 
вони розвинули свій талант тим самим шляхом, як маємо роз-
вивати ми. Виконання Божих заповідей, увага до порад наших 
провідників і вірне служіння у своїх покликаннях допоможе 
розвинути здібності керівника. 

Як носії священства, ми завжди будемо провідниками. Це осо-
блива істина для кожного батька, який має священство: він 
завжди буде посідати провідну посаду в Церкві, через те, що 
він патріарх своєї сім'ї. Ті батьки, які запечатані до своїх сімей 
у храмі, будуть мати цю посаду вічно, при умові дотримання 
завітів. 

Завдання 

Подумайте уважно над якостями провідника, про які йшла 
мова в цьому уроці. Працюйте, щоб розвинути їх у своєму 
житті. Служіть з вірою в кожному покликанні і кожному 
завданні. Це допоможе вам розвинути ті якості, які потрібні для 
виконання будь-якого покликання в Церкві. 

Додатково прочитайте: 

2 До Тимофія 1:7 (Бог дав дух любові) 

1 Нефій 3:7 (Бог допоможе нам виконати завдання) 

Мосія 18:8-11 (вірний має допомагати іншим) 

Алма 38:11-12 (шляхи для проводу й служіння) 

Авраам 1:2 (Авраам послідовник праведності) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Підготуйтеся засвідчити про Генеральних Авторитетів або про провідника, 
якого знаєте. 
2. Потурбуйтеся про те, щоб на уроці була дошка й крейда. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Провідництво: 
прийняття натхненних 
рішень 

Цей урок має за мету допомогти нам удосконалити нашу 
здібність приймати натхненні рішення. 

Вступ 

Основою нашого існування як дітей Бога є потреба й право 
приймати рішення. Прийняття рішень—це не просте завдан-
ня. Ми часто турбуємося про те, щоб прийняти вірне рішення, 
і не знаємо, куди можна звернутися по допомогу, коли при-
ймаємо його. 

Проте допомогу можна одержати. Господь сказав нам, що 
він—джерело всієї істини, і що через нього ми можемо знати 
істину про все. Ми—його діти, і він не залишив нас безсилими 
в боротьбі з труднощами життя. 

Старійшина Бойд К. Пекер сказав: 

«Дуже важливо, щоб ви розуміли: ви вже можете відрізнити 
добро від зла, що ви добрі за своєю природою, спадково й 
інтуїтивно. Коли ви говорите: «Я не можу! Я не можу переборо-
ти труднощі!»—мені хочеться прокричати: «Чи ви не 
усвідомлюєте, хто ви? Чи ви ще не дізналися про те, що ви 
сини й дочки Всемогутнього Бога? Чи ви не знаєте, що є 
могутні джерела, успадковані від нього, до яких ви можете 
звернутися, щоб одержати твердість, і сміливість, і велику 
силу?» {«Self-Reliance», Ensign, Aug. 1975, p. 88). 

Допомога від Господа 

Коли ми залишили присутність нашого Небесного Батька, він 
благословив кожного з нас Духом Христа. Писання 
відкривають нам, що Дух Христа, інколи його називають 
«світлом Христа», «просвічує кожну людину, що приходить на 
світ» (див. Іоанн 1:6-9). Це світло (яке іноді називається нашою 
совістю) дає нам основне розуміння правильного й непра-
вильного. Якщо ми прислухатимемося до нього, то воно при-
веде нас до добрих вчинків і до розуміння істини. 

Крім світла Христа, нам дається додаткове джерело істини, 
коли нас конфірмують. Це дар Святого Духа, який дається, 
щоб «[показати] нам все, що [нам] слід робити» (2 Нефій 32:5). 
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Попросіть когось із класу прочитати вголос 2 Нефій 32:3. 

Щ о є «словами Христа»? 

Слова Христа приходять до нас різними шляхами. Ми можемо 
одержати їх через Писання, через слова наших живих пророків 
(див. УЗ 1:37-38, 68:2-4) , і через підказки Святого Духа. 
Щ о означає «бенкетувати словами Христа»? 

Слово бенкетувати означає мати надзвичайну насолоду. Таку 
насолоду відчувають ті, хто щиро прагнуть Святого Духа, 
розмірковують над Писаннями і вивчають слова пророків. 
Як може бенкетування словами Христа допомогти нам прийняти натхненні 
рішення? 

Коли ми бенкетуємо словами Христа, ми будемо краще знати, 
що робити в усіх напрямках нашого життя. Церковні 
провідники, які бенкетують словами Христа, наприклад, зна-
ють краще, що сказати, чого навчати, кого покликати на поса-
ди і як прийняти інші рішення, які пов'язані з їхніми покликан-
нями. 

Як приймати р ішення 
Перед уроком напишіть на дошці подані нижче пункти або виставте їх у 
вигляді таблиці: 

Як приймати натхненні рішення 

1. Визначте проблему чи рішення. 

2. Моліться про провід і дух розпізнання. 

3. Обміркуйте все це. 

4. Прийміть рішення або виберіть альтернативу. 

5. Моліться про підтвердження. 

6. Д і й т е — з р о б і т ь це! 

УЗ 8:1-3 

УЗ 9 : 7 - 9 

Так само, як Небесний Батько допомагає нам різними спосо-
бами, так і натхненні рішення можуть прийматися різними 
шляхами. Подані нижче поради, що стосуються прийняття нат-
хненних рішень, є тільки загальним керівництвом. 

1. ВИЗНАЧТЕ ПРОБЛЕМУ ЧИ РІШЕННЯ 
Визначення проблеми - це основа, на якій ми грунтуємо наше 
рішення. Ми маємо чітко зрозуміти, в чому полягає проблема, 
і лише тоді ми зможемо розв'язати її. Іноді допомагає те, що 
ми записуємо проблему на аркуші паперу. 
Покажіть наочний посібник 21-а, «Молитва необхідна для прийняття вірних 
рішень». 

1 8 9 





Урок 19 

2. МОЛИТИСЯ ПРО ПРОВІД І ДУХ РОЗПІЗНАВАННЯ 

Коли ми починаємо розв'язувати проблему, то захочемо шука-
ти допомоги нашого Небесного Батька. Така допомога часто 
надходить через один з дарів Духа—дух розпізнавання. Цей 
дар доступний для тих, хто молиться про нього, він допомагає 
нам знати істину й мати вірне судження (див. Мороній 10:5; 
Іоанн 16:13). 

3. ОБМІРКУЙТЕ ВСЕ ЦЕ 

Просити в Господа допомоги—це тільки частина справи. 
Дехто відчуває, що через слова Господа «Просіть—і буде вам 
дано» (Матвій 7:7) потрібно тільки попросити, щоб відразу 
одержати відповідь Господа. Проте, це не так. Господь учить 
нас з'ясовувати проблему в умі (див. УЗ 9:8). До того, як 
Господь надихне нас, він сподівається, що ми одержимо всі 
наявні відомості про проблему і шукатимемо поради з вірних і 
надійних джерел. Наприклад, провідники можуть просити 
поради у своїх радників, чоловіки можуть радитися з жінками, 
сини можуть запитувати поради у батьків. Ми маємо також 
визначити можливі рішення проблеми й подумати про 
наслідки кожного з них. 

Приймаючи рішення, нам слід зібрати достатню кількість 
надійної інформації, щоб прийняти мудре рішення. Рішення, 
прийняті за наявності малої кількості інформації чи її 
ненадійності, часто бувають невірними і приносять розчару-
вання й нещастя. 

4. ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ 

Після вивчення проблеми, ми можемо вибрати найкраще з 
можливих рішень. (Іноді рішення, яке потрібно прийняти, не є 
добрим чи поганим, а швидше таким, яке найкраще для дано-
го часу). Ми приймаємо рішення, спираючись на те, що 
відчуваємо найкращим після уважного вивчення зібраних 
відомостей. 

5. МОЛІТЬСЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

Зробивши вибір, ми наближаємося до Господа в молитві і запи-
туємо, чи вірне прийняте рішення. Якщо рішення вірне, Святий 
Дух затвердить його через почуття спокою і впевненості, що і 
підтвердить правильність нашого рішення (див. УЗ 6:22-23). 
Іноді ми будемо навіть відчувати «горіння в грудях» (див.УЗ 9:8). 

21-а (= 21-а), Молитва необхідна для прийняття вірних рішень. 

1 9 1 



Якщо з деяких причин ми зробили неправильний вибір, 
Господь відкриє нам, що рішення невірне, через почуття 
незручності або тяжкого вагання. Писання називають це 
«заціпеніння думок» (УЗ 9:9). Коли таке стається, потрібно бути 
покірним, щоб почати справу прийняття рішення спочатку. 

Часто підтвердження Святого Духа приходить до нас, коли ми 
молимося про нього. Однак іноді ми можемо бути невпевнени-
ми в тому, що Господь хоче від нас, і нам треба почати щось 
робити до того, як надходить духовне підтвердження. 

Старійшина Хартман Ректор молодший говорив, що Господь 
чекає, щоб ми «стали на коліна й спілкувалися з ним. Скажіть 
йому, що збираєтесь робити, візьміть на себе зобов'язання 
перед ним, накресліть програму дій, а потім вставайте з колін, 
ідіть і робіть саме те, що збиралися робити. Під час дій прихо-
дить Дух» («You Shall Receive the Spirit», Ensign, Jan. 1974, 
p. 107). 

Часом рішення, яке ми маємо прийняти, здається дуже важ-
ким. Ми можемо подумати, що не існує жодної можливості. 
Коли це трапляється, потрібно пам'ятати про досвід 
Президента Меріона Г. Ромні: 

«У мене були проблеми, які,, здавалося, неможливо було 
розв'язати, і я страждав, зіштовхуючись з ними, поки не з'ясу-
валося, що я не зможу піти далі, поки не розв'яжу їх. Після 
молитви і одноденного посту кожного тижня протягом довгого 
проміжку часу, я одержав відповіді, які прийшли мені в голову. 
Я почув голос Бога в душі і знаю його слова» (Look to God and 
Live: Discourses of Marion G. Romney, p. 45). 

Часом разом з роздумами і молитвою ми маємо поститися, 
щоб розв'язати серйозні проблеми. Буває, що навіть після 
вивчення, молитви і посту, прийняття рішення і дій згідно з 
ним, підтвердження може все ще не надійти. В таких випадках 
потрібно просто дотримуватися нашого найкращого рішення, 
терпляче вірити, що колись підтвердження прийде. Потрібно 
завжди пам'ятати, що Бог відповідає на наші молитви тоді, 
коли, на його думку, найкраще для нас одержати відповідь. 

6. ДІЙТЕ-ЗРОБІТЬ ЦЕ! 

Як би і коли б Господь не підтвердив вірність нашого рішення, 
ми все одно несемо відповідальність за свої дії після прийнят-
тя рішення. А тому, ми завжди зобов'язані діяти згідно зі 
своїми рішеннями. 

Президент Спенсер В. Кімбол є добрим прикладом того, хто 
завжди виконував те, що Господь просив його робити: «На 
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столі президента Кімбола було виставлене просте гасло 
«Зроби це». У цього натхненного провідника власні вигоди сто-
яли на другому місці. Все робилося, щоб вигідніше було 
Господові. Його приклад у роботі став легендою і ми всі маємо 
наслідувати цей приклад» (Robert L. Simpson, «Do It», Ensign, 
Nov. 1975, p. 13). 

Деякі з кроків прийняття рішення, згаданих вище, про-
ілюстровані подіями, які сталися в перші роки існування 
Церкви. Джозеф Сміт перекладав Книгу Мормона, а Олівер 
Каудері записував. Через деякий час Олівер захотів перекла-
дати сам. Господь відкрив Оліверу свою волю щодо його 
бажання. Про це записано в книзі Учення і Завіти, в розділі 9, 
де розповідається, як Олівер спробував перекладати, але 
в нього нічого не вийшло. 

Попросіть когось із класу вголос прочитати Учення і Завіти 9:7-9. 

Маємо ми зараз церковне покликання чи ні, але кожний з 
нас—пров ідник у своїх власних справах і має навчитися 
приймати натхненні рішення. 

Прийняття р ішення на практиц і 
Запропонуйте класу попрацювати над такою проблемою: 

Проблема: Як допомогти неактивному члену Церкви знову 
стати активним? 

КРОК 1: ВИЗНАЧТЕ ПРОБЛЕМУ 
Дайте класу завдання визначити проблему. 

Більшість провідників служать тим членам Церкви, хто неак-
тивний. Повернення цих членів до повного товариства і 
активності вимагає старанності й любові (див. УЗ 81:5). 

Провідники священства, збираючись працювати з неактивни-
ми членами Церкви, спершу мають скласти конфіденційний 
список тих, хто не бере участі в церковних заходах. Якщо 
в списку багато прізвищ, потрібно вибрати тих, хто, як він 
відчуває, найкраще відгукнеться на товариське ставлення. 
Потім він може зосередити зусилля на них. Коли вони стають 
активнішими, то зможуть самі допомогти провідникові повер-
нути інших членів Церкви до активності. 

Брат Джон с — т и п о в и й представник багатьох неактивних членів 
Церкви: 
Прочитайте вголос опис Брата Джонса 

Брат Джонс став членом Церкви п'ять років тому і був посвя-
чений у священство. Через зміни у розкладі роботи він не міг 
відвідувати церковні збори й заходи майже відразу після свого 
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хрищення. Він має проблему з дотриманням Слова Мудрості і 
не дуже любить, коли приходять домашні вчителі. У нього троє 
гарних дітей і дружина, яка підтримує його. Брат Джонс 
кваліфікований столяр і дуже пишається своєю роботою. 

КРОК 2: МОЛІТЬСЯ ПРО ПРОВІД І ДУХ РОЗПІЗНАВАННЯ 
Після визначення проблеми, куди ми можемо звернутися по допомогу в її 
розв'язанні? 

Чому нам слід використовувати вміння розпізнавати в підході до таких людей, 
як брат Джонс? 

Такі проблеми, як неактивність у Церкві, являють собою 
особливі труднощі. Перше ніж ми зможемо прийняти будь-яке 
рішення стосовно неактивної особи, ми повинні мати Духа, 
який би допоміг нам відрізнити істину від помилки й визначи-
ти реальні потреби від надуманих (див. УЗ 46:27). 

КРОК 3: З'ЯСУЙТЕ ПРОБЛЕМУ 
Яка інформація допоможе вирішити, що робити з неактивним членом Церкви? 

Коли ми вивчаємо проблему, нам слід брати до уваги наступ-
не: 

• Хто його домашні вчителі? Як можна залучити домашніх 
учителів, щоб вони більш ефективно допомогли цьому членові 
повернутися до активності? Чи потрібно додатково признача-
ти певного носія священства, щоб допомогти цій сім'ї? 

• Як можна дати знати неактивному членові, що він нам 
потрібен? 

• Як він може дізнатися, що йому потрібна євангелія? 

• Які він має інтереси й таланти? Хто його найкращі друзі? 

• Як можна використати його таланти, щоб він зміг відчути 
себе потрібним і важливим? 

• До яких заходів його можна залучити так, щоб не образити 
його? 

• Як можна попросити допомоги в нього? 

• Як можна запропонувати йому допомогу? 
Щ о ще ми можемо зробити? 

Якого плану ми будемо дотримуватися, щоб повернути до активності неактив-
них членів Церкви? 

КРОК 4: ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ 

Коли ми вивчаємо проблему, нам слід розробити план збли-
ження з неактивним членом Церкви і показати любов до нього. 
Прийшов час вирішувати, що робити. 
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КРОК 5: МОЛІТЬСЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
Який буде наш наступний крок після того, як ми вирішили, що робити? 

Коли ми прийняли рішення, потрібно запитати Господа про 
нього. Дух скаже нам, вірне чи невірне наше рішення. 

КРОК 6: ДІЙТЕ 
Який буде останній крок? 

Якщо ж ми одержали підтвердження, то маємо наслідувати 
приклад президента Спенсера В. Кімбола і діяти за нашим 
планом. Ми маємо «Зробити це». Якщо ми будемо дотримува-
тися плану, Дух торкнеться серця неактивного члена Церкви. 
З часом, відчуваючи дружбу, він напевно захоче повернутися 
до повної активності. 

Розвиток здатності приймати правильне рішеня може стати 
чудовим досвідом. Але найважливішим є те, щоб ми прийма-
ли найкращі рішення з усіх можливих. Потім ми можемо бути 
впевненими, що Господь підтримає нас, якщо ми будемо діяти 
згідно зі своїми рішеннями. 

Заключна частина 
Ми—діти нашого Небесного Батька, і він послав нас на землю, 
щоб ми набули досвіду. З цієї причини Господь дає нам покли-
кання в служінні, щоб ми допомогли йому виконувати його 
роботу на землі. Але якщо ми не готові, або не є гідними одер-
жати вплив Святого Духа, ми не можемо належним чином 
виконати Господні покликання або духовно зростати так, як 
могли б. 

Щоб добре служити і приймати натхненні рішення, потрібно 
жити так, щоб бути гідними спілкування зі Святим Духом і мати 
віру в Ісуса Христа. Потрібно також вірити в себе і у виконан-
ня своїх рішень. Це потребує сміливості й відданості. Якщо ми 
праведно робимо те, що зобов'язалися робити, Господь бла-
гословить нас своїм Духом. 

Дотримуючись вірного способу прийняття рішення, виконую-
чи заповіді й прагнучи мати підтвердження Святого Духа, ми 
будемо приймати більш натхненні рішення, і наш добрий 
вплив зросте. 

Завдання 

На цьому тижні, приймаючи рішення, дотримуйтеся кроків, 
зазначених у цьому уроці. Дотримуйтеся цього способу, поки 
він не стане частиною вашого життя. 
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Додатково прочитайте: 

1 Царств 3:5-15 (Соломон просить розуміючого серця) 

Іоанн 7:17 (як знати, чи це Божа воля) 

1 Нефій 3:7 (Господь допоможе нам зробити те, що просить 
нас зробити) 

УЗ 11:12-14 (довіртеся Духові) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть урок 12 з цього підручника. 
2. Підготуйте таблицю, яка показує кроки прийняття натхненного рішення, 
або заплануйте написати ці кроки на дошці. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Управительство і 
доручення 

Цей урок призначено, щоб допомогти нам зрозуміти принци-
пи управительотва і доручення та навчити нас користуватися 
ними. 

Вступ 

Мойсей був великим провідником, але після того, як він вивів 
людей Ізраїля з Єгипту, то побачив, як важко розв'язувати про-
блеми всіх людей самому. Кожного дня, з ранку до вечора він 
сидів перед людьми, щоб відповісти на їхні питання і вирішити 
їхні труднощі. Але завдання було занадто важким для однієї 
людини. Ітро, тесть Мойсея і праведний провідник священ-
ства, дав йому пораду, і Мойсей розділив людей на гурти по 
десять, п'ятдесят, сто і тисячу чоловік. Потім він призначив 
гідних чоловіків керувати кожним гуртом. Таким чином, як про-
рок Ізраїля, Мойсей проводив час, навчаючи людей заповідей 
і розв'язуючи найважчі проблеми. Інші проблеми розв'язува-
лися провідниками, яких він покликав (див. Вихід 18:13-26). 

Мойсей став дійовішим провідником, організувавши людей, 
яким служив. Використання принципів управительства і дору-
чення допомогли Мойсею встановити лад серед людей Ізраїля 
і дієво правити ними. 

Щ о таке управительство? 

Людина, на яку поклали відповідальність за когось чи за щось, 
що належить комусь іншому, називається управителем. 
Президент Спенсер В. Кімбол пояснює, що «управительство 
в Церкві—це священна духовна або часова довіра, за яку 
потрібно звітувати» («Welfare Services: the Gospel in Action», 
Ensign, Nov., 1977, p. 78). 
Помістіть перед класом таблицю «Основні принципи управительства» або 
запишіть інформацію на дошці (див. розділ «Підготовка вчителя»), 

Управительство в Церкві базується на трьох основних засадах 
(див. УЗ 104:11-17): 

1. УПРАВИТЕЛЮ ДОРУЧЕНО ТЕ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ГОСПОДУ 

Господь сказав: «Я, Господь, поширив небеса і побудував землю, 
мою найдорожчу роботу, і все на ній—моє» (УЗ 104:14-15). 
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Уся земля належить Господу, і все на ній належить йому. Все, що 
ми маємо, дійсно було дано нам Господом. Наші тіла, наші 
таланти й здібності, наші сім'ї були довірені нам, щоб ми 
піклувалися про них. Церква належить йому, і ми дістаємо наго-
ду для духовного управительства, коли одержуємо священство 
або церковне покликання. 
Які посади в управительстві ви одержали від Господа? 

Господь сподівається, що ми будемо вірними в управительстві. 
Провідники мають зрозуміти, що вони доручають управитель-
ство, коли покликають когось на Церковну посаду, або коли 
дають призначення в священстві. 

2. УПРАВИТЕЛЬ МАЄ СВОБОДУ ВИБОРУ У СВОЇХ ДІЯХ 

Як діти нашого Небесного Батька, ми маємо свободу вибору 
в своїх діях. Одержавши нагоду управительства, ми вільні 
здійснювати його так, як вирішимо самі. Ми вільні бути 
вірними, старанними й слухняними, але також ми вільні бути 
лінивими й неслухняними. Господь сказав: «Я дав дітям людсь-
ким свободу бути вільними в собі» (УЗ 104:17). Він не буде при-
мушувати нас бути вірними управителями, але ми будемо 
нести відповідальність за те, як ми ставимося до свого упра-
вительства. 

3. УПРАВИТЕЛЬ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА СВОЄ УПРАВИТЕЛЬСТВО 
Під час суду ми будемо відповідати перед Господом за своє 
управительство. Однак, до того дня ми маємо звітувати перед 
Господніми представниками—нашими провідниками священ-
ства. У Церкві ми звітуємо про наше управительство під час 
особистих співбесід священства. «Так вимагає Господь від 
кожного управителя, дати звіт про своє управительство, як 
у часі, так і у вічності. Бо той, хто вірний і мудрий у часі, 
вважається гідним унаслідувати палаци, підготовлені для 
нього моїм Батьком» (УЗ 72:3-4). 
Як, на вашу думку, буде почувати себе на суді чоловік, якщо він може звітувати, 
що був вірним в усьому своєму управительстві? 

Щ о таке доручення? 

Мойсей був дійовим провідником, тому що використовував 
засади управительства і доручення. Провідники Церкви можуть 
також керувати дієвіше, користуючись цими принципами. 
Давати доручення означає надати іншій особі відповідальність 
і повноваження виконувати певне завдання, за яке відповідальні 
ви самі. Тоді призначене завдання стає управительством. 
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Будувати царство Боже на з е м л і — ц е славна праця, але ніхто 
не зможе її виконати сам. Коли нас покликають керувати, нам 
слід залучати до цього інших. Провідник, який багато працює, 
благословить життя багатьох. Проте провідник, який справно 
дає доручення і надихає інших багато працювати, благосло-
вить життя набагато більшої кількості людей. 

Дієва передача доручень вимагає мудрого використання 
принципів управительства. Кроки доручення: 

• Виберіть вірну людину. 

• Дайте нагоду для управительства. 

• Дайте людині можливість керувати самій. 

• Запрошуйте людину звітувати про своє управительство. 

ВИБЕРІТЬ ВІРНУ ЛЮДИНУ 

Якщо ми маємо завдання, яке потрібно виконати, слід з молит-
вою вибрати людину, якій дамо це завдання (див. урок 21 з 
цього підручника). 

ДАЙТЕ НАГОДУ ДЛЯ УПРАВИТЕЛЬСТВА 

Після того, як виберемо відповідну людину, ми даємо їй наго-
ду для управительства. Вірний шлях дати покликання 
в Церкв і—це провести співбесіду з людиною. Доречно буде 
також запросити на співбесіду чоловіка чи дружину цієї люди-
ни. Такі завдання, як програми добробуту, виконання обряду 
причастя, або щось подібне, можна дати при особистій 
зустрічі на зборах чи під час співбесіди. 
Одержуючи нове покликання чи завдання, що б ви хотіли знати про свої 
обов'язки? 

Провідник має допомогти покликаній людині зрозуміти мету 
організації чи програми, і яких результатів чекають від неї. 
Чітко визначивши обов'язки в цьому завданні, потрібно уста-
новити час, через який ця людина буде звітувати про своє 
управительство. 

ДАЙТЕ ЛЮДИНІ МОЖЛИВІСТЬ КЕРУВАТИ САМІЙ 

Кожній людині потрібно дати можливість на ділі скористатися 
свободою вибору під час управительства. Мудрий провідник 
запропонує свою допомогу людині, яку призначено, але ніколи 
не буде приймати за неї рішення. Він буде підтримувати і 
заохочувати ї ї , але завжди лишатиме їй свободу вибору. 

Коли Джозефа Сміта запитали, як він керував членами Церкви, 
він відповів: «Я вчу їх вірних настанов, а вони керують самі 
собою» (Mil lennia l Star, 15 Nov. 1851, p. 339). 
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Президент Н. Елдон Теннер писав: 

«Провіднику ніколи не слід намагатися виконувати роботу за 
того, кому він дав завдання. . . . Дайте їм вільно виконати їхні 
завдання. Ніколи не дорікайте їм, а хваліть за успіхи і заохочуй-
те докладати зусиль. . . . Ми, як провідники, маємо приділити 
найбільшу увагу особистому духовному росту кожної людини 
через навчання вірних принципів, і повинні намагатися керу-
вати нею так, щоб вона підготувалася до безсмертя й вічного 
життя. Це потрібно робити через приклад і настановлення, 
будучи готовим допомогти їй і підтримати її зусилля, але нам 
слід давати їй можливість самій приймати рішення і самій 
керувати за правом свободи вибору, що є її даром» («Leading 
As the Savior Led», New Era, June 1977, p. 6). 

ЗАПРОШУЙТЕ ЛЮДИНУ ЗВІТУВАТИ 
ПРО СВОЄ УПРАВИТЕЛЬСТВО 

Час від часу провідник має проводити співбесіду з призна-
ченою особою і одержувати звіт про управительство. 
Протягом цієї співбесіди провідникові слід допомогти цій 
особі оцінити свою роботу, а також підбадьорити її і надати 
допомогу. Потрібно подякувати людині за її зусилля. Щ и р а 
подяка зміцнює віру й свідчення. 

Президент Теннер писав: «Звітувати потрібно перед 
провідником, а він має чекати на такий звіт. В управлінні 
Церквою основним знаряддям відповідальності є особиста 
співбесіда. . . . Це може стати корисним досвідом для обох 
сторін, оскільки під час неї можна зробити самооцінку, а 
спілкування буде відкритим і творчим. Це ідеальний час для 
одержання й надання допомоги» («Leading As the Savior Led», 
New Era, June 1977, p. 6). 
Розгляньте такий випадок. Попросіть учнів визначити, як президент філії 
дотримувався принципів доручення. 

Президенту Ольсону потрібно було покликати вчителя для 
носіїв Ааронового священства їхньої філії. Після частої молит-
ви й обдумування він відчув натхнення покликати брата 
Джонсона, новонаверненого у Церкву. Коли він зустрів брата 
Джонсона на зборах священства, то призначив брату й сестрі 
Джонсон зустріч у каплиці о 6.30 того ж вечора. 

Коли прийшли Джонсони, президент Ольсон запросив брата 
Джонсона до свого офісу на співбесіду, щоб визначити його 
гідність, потім він запросив сестру Джонсон приєднатися до 
них. Через кілька хвилин президент Ольсон прочитав молитву. 
Після молитви він сказав: «Я запросив вас цього вечора, щоб 
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дати покликання брату Джонсону. Я молився з цього приводу і 
відчув натхнення покликати вас, брате Джонсон, вести занят-
тя в класі Ааронового священства нашої філії. Я цілком пере-
конаний, що ви будете добрим учителем, тому що знаю: 
Господь хоче, щоб ви служили в цьому покликанні». Потім пре-
зидент Ольсон детально розповів про обов'язки вчителя 
в класі священства. Він записав їх на аркуші паперу, щоб брат 
Джонсон взяв це з собою. Він говорив про те, що брати з його 
класу були дуже важливими для нашого Небесного Батька. 

Після того, як стало ясно, що брат Джонсон точно знає, чого від 
нього чекають, президент Ольсон запитав, чи згодний він при-
йняти покликання. Брат Джонсон відповів: «Я дуже хвилююся, 
маючи запрошення прийняти цей обов'язок, але я вірю, що 
Господь допоможе мені виконати його вірно. Я прийму це 
покликання і зроблю все, що в моїх силах». 
Потім президент Ольсон запитав у сестри Джонсон, чи буде 
вона підтримувати чоловіка в його покликанні. Вона сказала, 
що дуже гордиться своїм чоловіком і від усього серця буде 
підтримувати його. Президент Ольсон подякував Джонсонам. 
Потім він призначив зустріч з братом Джонсоном через два 
тижні, щоб одержати звіт про його роботу в цьому покликанні. 
Коли брат Джонсон прийшов на співбесіду, то його звіт пока-
зав, що робота просувається дуже добре. Він сказав, що 
дізнався багато чого про навчання і намагався бути хорошим 
учителем. Але він сказав, що йому потрібно ще багато чому 
навчитися. Президент Ольсон був задоволений. Він похвалив 
брата і сказав, що він добре попрацював. Президент спонукав 
брата продовжувати вдосконалюватися, і вони говорили про 
навчання силою Святого Духа. Вони обговорили, як брат 
Джонсон може допомогти неактивним учням. Після призна-
чення іншої співбесіди для звіту, президент Ольсон і брат 
Джонсон подякували один одному. Вони обидва були впевнені, 
що брат Джонсон стане добрим учителем. 

Щ о зробив президент Ольсон, щоб допомогти брату Джонсону успішно вико-
нувати завдання в покликанні? 

Виконувати Господню роботу 

Якщо ми прагнемо бути вірними в своєму управительстві, то 
маємо навчитися з користю давати доручення й допомагати 
іншим бути дійовими в їхньому управительстві. Коли ми буде-
мо так робити, Господня робота просунеться вперед. Так Алма 
у свій час допоміг Церкві процвітати. 
Прочитайте Мосія 25:19-24. 
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Заключна частина 

Управительство і доручення допомагає нам виконувати 
Господню роботу більш дієво. Коли ми одержуємо покликання 
в Церкві, нам довіряються особливі обов'язки в царстві Бога. 
Ці обов'язки і є управительством, за яке ми відповідаємо 
перед Господом. Ми вільні ставитися до свого управительства 
зі старанністю чи нехтувати ним, але кінець кінцем колись нас 
попросять звітувати за це. 

Уміння доручати містить у собі принципи управительства. 
Треба, щоб ми давали нагоду для управительства, навчали 
вірних принципів, давали людині можливість керувати самій, і 
просили її звітувати. Звичайно, добре виконана робота заслу-
говує щирої похвали. 

Завдання 

1. Визначте, які нагоди для управительства Господь дав вам. 
Виберіть одну з них, у якій ви можете вдосконалюватися, і 
поставте мету, яка допоможе вам зробити це. 

2. Наступного разу, коли треба буде давати завдання в сім'ї чи 
в церковному покликанні, дотримуйтесь принципів управи-
тельства. Делегуйте повноваження і слідкуйте за виконанням 
завдання. 

Додатково прочитайте: 

Псалми 24:1 (все належить Господу) 

Матвій 25:14-30 (управителям ввірено таланти) 

Лука 16:10-13 (вірність необхідна в земному управительстві) 

Лука 19:11-27 (управителі мають бути добрими хазяями) 

УЗ 59:16-21 (все створено для користування людиною) 

УЗ 70:4 (звітування в день суду) 

Підготовка вчителя 

До проведення цього уроку: 
1. Зробіть таблицю або підготуйтеся записати цю інформацію на дошці: 

Основні принципи управительства в царстві Господа 
1. Управителю доручено те, що належить Господу. 
2. Управитель має свободу вибору в своїх діях. 
3. Управитель несе відповідальність за своє управительство. 

2. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Проведення зборів і 
співбесід 

Мета цього уроку—допомогти нам навчитися успішно прово-
дити збори і співбесіди. 

Вступ 

Як члени Церкви, ми відвідуємо багато зборів. А кожні збори 
потрібно планувати й організувати завчасно. 
Які церковні збори ми відвідуємо? 

Як проходять збори? Як ви відчуваєте, що належне планування, організація і 
молитва сприяють успішному проведенню зборів? 

Мета зборів 

Нефій розповідає, що після Христового явлення до Америки, 
Нефійці «жили за заповідями, які вони отримали від їхнього 
Господа і їхнього Бога, продовжуючи пощення і молитву, часто 
збираючись разом, щоб молитися і чути слово Господа» 
(4 Нефій 1:12). 
Для чого відбуваються збори? 

Збори проводяться з багатьох причин. На деяких навчають єван-
гельських принципів, на інших виконують обряди, надихають нас 
чинити краще або допомагають нам розв'язувати особливі про-
блеми. Нижченаведений список містить у собі інші цілі зборів. 
Розмістіть заготовлену таблицю перед учнями або напишіть нижченаведений 
список на дошці: 

Підстави для проведення зборів 

1. Допомогти нам виконувати заповіді Бога 
2. Будувати свідчення 
3. Навчати настановам і засадам євангелії 
4. Донести до нас поради пророків 
5. Будувати царство Бога на землі 
6. Підтримувати наших провідників 
7. Навчати євангелії і ділитися нею з іншими 
8. Причащатися 
9. Надавати відомості і скеровувати роботу Церкви 

10. Розв'язувати проблеми 
11. Надихати і заохочувати 
12. Виконувати обряди євангелії, такі як хрищення 

Оскільки збори проводяться з багатьох причин і мають багато 
цілей, нам треба знати, як вірно проводити всі види зборів. 
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Щоб так чинити, ми маємо зрозуміти, що робить збори 
успішними. 

Проведення успішних зборів 
Для успіху збори повинні мати певну мету, і ті, хто проводять 
збори, мають планувати досягнення тієї мети. Провідники 
мають проводити збори гідно і дотримуватися порядку, а 
також забезпечувати участь усіх присутніх, оцінювати й дотри-
муватися послідовності. 

ПЛАНУВАННЯ 
Збори вважаються успішними, коли мета, з якою вони прово-
дяться, досягнена. Це означає, що збори потрібно планувати 
наперед. 

Важлива допомога в плануванні—це порядок денний. Порядок 
денний—це список справ, які потрібно зробити на зборах, 
і тих людей, які мають взяти участь в обговоренні. Порядок 
денний визначає ціль і окреслює питання, які треба розглянути 
на зборах. Щоб скласти порядок денний, потрібно обдумати, 
чого ми хочемо досягти. Він нагадує нам про те, що потрібно 
зробити для проведення зборів. Коли порядок денний скла-
дено таким чином, його можна подати чітко й змістовно. 
Пункти порядку денного потрібно розмістити за їхньою 
важливістю, так щоб найважливіші питання було розглянуто 
в першу чергу. 

Щ о ми могли б внести у порядок денний? (Скористайтеся домашнім с імейним 
вечором як прикладом). Запишіть список порад на дошці (зразок порядку ден-
ного для домашнього сімейного вечора подається в кінці уроку). 

ПОРЯДОК І ГІДНІСТЬ 
Коли ми проводимо збори, ми маємо подавати приклад у 
чистоті, статечності і бути відповідно вдягненими. Потрібно 
уникати непотрібних розмов і підтримувати гідність. Перед 
деякими зборами потрібно провести короткі підготовчі збори. 
(Такі збори можна провести якраз перед запланованими збо-
рами. На них перевіряється порядок денний з тими, хто бра-
тиме участь, і читається молитва, в якій просять проводу Духа 
Господнього). 

Господь говорить нам: «Завжди було дано старійшинам моєї 
церкви від початку, і завжди буде, проводити всі збори так, як 
їх направляє і веде Святий Дух» (УЗ 46:2). Святий Дух дасть 
духовне почуття і допоможе досягти мети зборів. Мороній 
писав: «І їхні збори проводилися за подобою діянь Духа і 
силою Святого Духа; бо як сила Святого Духа вела їх або 
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проповідувати, або закликати, або молитися, або просити, або 
співати, то так воно і діялося» (Мороній 6:9). 

УЧАСТЬ 

Успіх зборів залежить від бажання і підготовленості учасників. 
Як членам Церкви, нам потрібно бути підготовленими, коли ми 
відвідуємо збори. Нам потрібно просити Господа допомогти 
нам сприймати настанови, навчання і справи на зборах. Слід 
іти на збори з бажанням брати участь у них і вчитися. Потрібно 
бути готовим одержати завдання. Потрібно готувати себе 
брати участь під впливом Святого Духа. 

«Майже повністю глуху сестру якось запитали, як їй вдається 
приходити на причасні збори кожної неділі, і цікавитися тим, 
що сказано, триматися бадьорою тоді, коли багато-хто з її 
приходу постійно куняє і відволікається. її відповідь була 
повчальною: «Я з нетерпінням чекаю того моменту, коли буду 
у фізичній присутності тих, кого я люблю і хто любить 
євангелію. Я можу розділяти їхній дух, не чуючи ні слова, і коли 
я дійсно в злагоді, Господь шепоче мені» (Robert К. Thomas, 
«Listening with the Spirit», Ensign, Jan. 1978, p. 40). 

ОЦІНКА І ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Коли ми ставимо мету зборів, потрібно спланувати їхню оцінку 
після проведення. Наша оцінка може включати в себе такі 
питання як: 
• Чи досягнуто мети зборів? 

• Чи могли ми підготуватися краще? 
• Чи висвітлили ми всі питання порядку денного? Якщо ні, то 
яка причина цього? 
• Чи зручно почувалися учасники зборів? 

• Чи був дух зборів добрий? Якщо ні, то як можна було його 
покращити? 

• Чи розуміли учасники свої завдання? 

Проведення успішної співбесіди 
Покажіть наочний посібник 23-а, «Співбесіди священства надихають на добрі 
стосунки», або 23-6, «Успішна співбесіда сприяє Господній роботі». 

Збори, які вимагають особливої підготовки—це співбесіда. Під 
час співбесіди можна досягти багато цілей. її можна викори-
стати, щоб: 1. зібрати відомості; 2. передати відомості; 3. пора-
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дити і спонукати інших; 4. покликати людей на посади; 5. одер-
жувати звіти про управительство; 6. навчати принципам і 
доктрині; 7. визначити гідність. Через те, що провідники прово-
дять співбесіди з іншими з багатьох причин, нам потрібно 
знати основні способи проведення співбесіди: 

• Показуйте щиру зацікавленість у людині. 

• Дайте їй знати, що ми можемо допомогти. 

• Своїм дружнім ставленням допоможіть їй почувати себе 
спокійно і вільно. 

• Плануйте співбесіди в певні строки. 

• Тримайте в таємниці відомості про особу. 

• Проводьте співбесіду в місці, де можна поговорити 
конфіденційно. 

• Будьте добрим слухачем. Це означає вміти вислухати про-
блеми людини і потім допомогти їй прийти до рішення, за яке 
вона відчуває відповідальність. Спочатку вона може і помили-
тися, але потім вийде на вірний шлях. 

«Дуже важливо, щоб ті, з ким ми проводимо співбесіду, 
розуміли, що вони духовні діти Бога і що ми любимо їх і даємо 
їм знати, що любимо їх, що ми зацікавлені в їхньому добробуті 
і в тому, щоб допомогти їм мати успіх у ж и т т і . . . . 

Пам'ятайте, співбесіда грунтується на уважному ставленні, 
співчутті й любові. Це дуже важливо. Покажіть людям, що ви 
любите їх і намагаєтесь тільки допомогти їм» (N. Eldon Tanner, 
«The Blessing of Church Interviews», Ensign, Nov. 1978, pp. 41-42). 
Для одержання додаткових відомостей щодо проведення успішної співбесіди 
дивіться додаток до уроку. Якщо дозволятиме час, продемонструйте 
співбесіду, яка містить в собі деякі правила, зазначені вище. Після показу дайте 
класу можливість визначити й обговорити, що було зроблено правильно. 

З а к л ю ч н а частина 

Мета Церкви—врятувати душі, а з б о р и — ц е шлях, щоб допо-
могти нам зробити це. Корисні і повчальні збори не 
відбуваються самі по собі. їх потрібно добре планувати, вести 
й оцінювати, пам'ятаючи про особливі цілі. Господь говорить: 

«Я даю вам заповідь, щоб, збираючись разом, ви вчили і 
повчали один одного, щоб ви могли знати, як діяти у моїй 
Церкві і керувати нею, як діяти за положеннями мого закону й 
заповідями, які я дав. 

І таким чином ви будете навчені закону моєї Церкви, і будете 
освячені тим, що одержали, і будете зобов'язані діяти у 
святості переді м н о ю — 

2 0 8 



Урок 19 

І якщо ви будете робити так, слава буде додана до царства, 
яке ви одержали» (УЗ 43:8-10) . 

Чим краще ми плануємо, організуємо й проводимо збори і 
співбесіду, тим більше людей матимуть натхнення жити за 
законами і заповідями Божими. 

Завдання 

Батькам: Організуйте і сплануйте порядок денний наступного 
домашнього сімейного вечора. Спробуйте провести ці збори 
дієвіше, навчаючи вашу с ім 'ю євангелії. 

Провідникам священства: Дотримуйтесь пропозицій, поданих 
у цьому уроці, коли будете відповідати за проведення зборів. 

Додатково прочитайте : 

Мороній 6 : 5 - 6 (Нефійці часто збирались разом) 

УЗ 20:45 (збори під проводом Святого Духа) 

УЗ 46:28 (той, хто просить у Дусі, одержує в Дусі) 

УЗ 59:9 (ідіть у дім молитви) 

Додаток 

ЗРАЗОК ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО 
СІМЕЙНОГО ВЕЧОРА 

1. Вступний гімн (ім'я члена сім'ї, який буде диригувати). 
2. Вступна молитва (ім'я члена сім'ї, який буде молитися). 
3. Сімейні справи (проводить батько). 
4. Музичний номер у виконанні кого-небудь із членів сім' ї . 
5. Урок (проводить член сім'ї за підручником Основи Євангелії). 
6. Обговорення і планування справ на наступний тиждень. 
7. Заключний гімн. 
8. Заключна молитва. 
9. Розваги (проводить член сім'ї). 

10. Пригощання (ім'я члена сім'ї, який готує). 

УСПІШНА СПІВБЕСІДА 

1. Чітко з'ясуйте мету: 
а. Одержати відомості. 
б. Навчити і дати відомості. 
в. Встановити довірчі відносини. 
г. Визначити гідність за різними Церковними програмами 

(такими як храмова перепустка, покликання служити, 
просування у священстві, місія). 

д. Дати пораду стосовно життєвих проблем. 
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2. Знайдіть найкраще приміщення. Таке приміщення має 
бути: 
а. Тихе. 
б. В якому не будуть заважати. 
в. Зручне (перевірити температуру, меблі, світло). 

3. Призначте зустріч і приділіть достатню кількість часу. 
4. Дотримуйтесь вірних принципів під час проведення 

співбесіди: 
а. Дайте людині можливість відчути себе вільно. 
б. Поясніть мету і цілі співбесіди. 
в. Встановіть близькість і відповідний настрій перш ніж 

переходити до емоційного та особистого. 
г. Дайте співрозмовникові можливість висловитися. Не 

бійтеся тиші, поки він думає. Послухайте, про що він 
говорить і що має на увазі. 

д. Спостерігайте за його фізичними реакціями (напружен-
ня, нервовість, злість). Це може показати, як він себе 
почуває. 

е. Вселяйте своїм ставленням довіру: 
1) Будьте смиренним і духовним. (Вам справді потрібна 

Господня допомога). 
2) Будьте спокійним і впевненим. 
3) Ваш тон має бути низьким і м'яким, а голос—стри-

маним. 
4) Не вражайтеся тому, що почуєте і не ганьте 

співрозмовника. 
5) Приймайте його як особистість і ставтеся до нього 

відповідно, навіть якщо вам не подобаються його дії. 
6) Не ставте питань таким чином, щоб змусити його 

відповісти так, як ви хочете почути. 
7) Не закінчуйте речень або думок за нього. Ви можете 

помилятися. 
8) Не перекрикуйте і не робіть самовдоволеного вигляду. 
9) Не бійтеся почуттів і реакції співрозмовника. 

5. Дотримуйтеся теми співбесіди. Для інших питань домов-
ляйтесь про додаткову зустріч. 

6. Коли мети досягнуто, закінчіть співбесіду, але не обривай-
те різко: 
а. Почніть збирати папери на столі, або 
б. Встаньте, або 
в. Зробіть рух, неначе хочете встати. 
г. Подякуйте за те, що людина прийшла. 
д. Якщо необхідно, призначте зустріч для подальших обго-

ворень. 

2 1 0 



Урок 19 

7. Якщо необхідно, запевніть людину, що обговорювана 
інформація цілком конфіденційна. 

8. Порадьтеся зі своїм провідником священства, якщо ви 
більше нічого не можете зробити для цієї людини. Він 
може надати додаткову допомогу (див. Counseling and 
Interviewing Guide for Bishops, [Salt Lake City: the Presiding 
Bishopric, n.d.], pp. 12-14). 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Підготуйте таблицю, в якій записані підстави для проведення зборів, або 
підготуйтеся написати такий список на дошці. 
2. Якщо буде час, передбачте показ співбесіди, згідно з настановами, згада-
ними в уроці. У показі запросіть узяти участь учнів. 
3. Дайте завдання учням прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Підтримання доброго 
фізичного здоров'я 

Цей урок має навчити нас тому, як мати добре здоров'я і 
запобігати хворобам. 

Вступ 

Наше фізичне здоров'я має дуже велике значення, тому що 
добре здоров'я допомагає нам досягти життєвих цілей. З цієї 
причини ми маємо зрозуміти, що нам сліддбати, аби ми і наші 
близькі мали добре здоров'я. Хоч наше здоров'я не завжди 
міцне, Господь чекає, що ми будемо здорові наскільки це мож-
ливо. 

Наступне оповідання розповідає про загальні проблеми здо-
ров'я, з якими зустрічаються багато сімей: 

Марта Моліна занедужала, коли їй було всього вісім місяців. Ця 
чудова дівчинка так сильно захворіла, що дуже схудла протя-
гом короткого часу. її ротик був сухий, очі зблякли, а джерель-
це на тім'ячку запало. Сім'я не знала, що робити, і намагалася 
лікувати її місцевими традиційними засобами, проте ці засо-
би не були виправдані з медичної точки зору (див. Teaching 
Personal and Family Preparedness, урок 22, «Disease Prevention 
and Good Health»). 

Марта Моліна, як і багато людей у світі, захворіла через при-
чини, яких її сім'я не розуміла. В результаті, вони не знали, як 
запобігти хворобі і як лікувати ї ї . Це не є чимось надзвичай-
ним. Для запобігання чи лікування часто застосовуються 
неефективні, навіть згубні, традиці ї й ритуали. Деякі з них 
спричиняють тяжкі розлади здоров'я. 

Причини з а х в о р ю в а н ь 
Що викликає захворювання? 

Багато років тому люди не знали, що викликає захворювання. 
Деякі вірили у те, що захворіли через неправильне принесен-
ня жертви. Інші думали, що це сталося через чари ворогів. 
Недавно вчені й лікарі дізналися, що є причиною більшості 
недуг. Щ е більше знань було отримано з часу відновлення 
євангелії у світі в 1830 році. Коли Дух Господа було пролито на 
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землю, було зроблено багато відкриттів, які можуть допомог-
ти нам підтримувати добре здоров'я. 

Сьогодні ми знаємо, що більшість хвороб викликані мікробами. 
М ікроби—це маленькі організми, що живуть навколо нас. Вони 
такі маленькі, що око не може їх бачити. Деякі мікроби переда-
ються повітряним шляхом, інші—в ід однієї людини до іншої, а 
ще інші переходять від тварин і комах до людей. З цієї причини 
ми маємо робити все можливе, щоб не допускати появи комах 
і тварин, таких, як, наприклад, миші і пацюки, у себе в будинку. 

До того ж, треба правильно утилізувати всі відходи тварин і 
людей. Ці відходи містять багато шкідливих мікробів, особли-
во якщо це відходи хворих людей або тварин. Якщо їх залиши-
ти на землі, то вони будуть приваблювати мух та інших комах, 
а також гризунів. У той час, як ці шкідники будуть повзати по 
відходах, мікроби потраплятимуть на їхні тіла. Потім вони 
потрапляють у наш дім, сідають на їжу, посуд та інші предме-
ти, до яких ми доторкаємось. Мікроби, залишені на цих пред-
метах, можуть стати для нас причиною захворювання. 

Мікроби можуть викликати багато видів захворювань, коли 
потрапляють у наше тіло. Якщо ми хочемо ліквідувати хворобу, 
то потрібно спершу ліквідувати мікробів, які викликають захво-
рювання (adapted from Teaching Personal and Family Prepared-
ness, lesson 23, «Causes of Infectious Disease», and 25, «Waste 
Disposal»). 

Запоб і гати р о з п о в с ю д ж е н н ю мікроб ів 

За допомогою наступних способів ми можемо запобігти появі 
хвороботворних мікробів або знищити їх. 

• Регулярно прибирати вдома, особливо ті місця, де можуть 
жити мікроби. 

• Захищати їжу від попадання комах і мікробів, зберігаючи її у 
накритому вигляді. Якщо можливо, зберігайте їжу, яка 
швидко псується, в холодильниках. 

• Ретельно мийте продукти, щоб змити з них стільки мікробів, 
скільки можливо. 

• Мийте руки перед їжею і після користування туалетом. 

• Чистіть зуби після кожного прийому їжі, щоб запобігти 
карієсу та іншим захворюванням зубів. 

• Завжди під час кашлю або чхання затуляйте рота. Це 
запобігає розповсюдженню мікробів. 

• Носіть черевики, сандалі або інше взуття, щоб на ступні не 
потрапляли мікроби з землі. 
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• Харчуйтеся та відпочивайте належним чином. Коли ви їсте 
якісну їжу і маєте достатній відпочинок, це допоможе вам 
уникнути хвороби чи перебороти її. Здорове тіло менш враз-
ливе для мікробів. 

Ми зможемо запобігти багатьом захворюванням або 
вилікуватися від них, якщо будемо намагатися підтримувати 
своє здоров'я в доброму стані. Ми також будемо прикладом 
для своїх дітей, допомагаючи їм розвинути звички, що сприя-
ють міцному здоров'ю. 

Захищати своє здоров 'я 

Лікарі вчать нас, що крім того, щоб розвивати і практикувати 
звички, що сприяють міцному здоров'ю, ми маємо захищати 
себе щепленням. Поліомієліт—це хвороба, яка колись убила і 
покалічила багато людей. Кілька років тому вчений-лікар 
відкрив, як захищати людей від цього жахливого захворюван-
ня через щеплення. Коли нам роблять щеплення, то звичайно 
роблять ін'єкцію в руку. Від деяких хвороб потрібна тільки одна 
ін'єкція, від Інших—кілька через певні відрізки часу. 

У більшості країн світу можна зробити щеплення в поліклініках 
або в лікаря. Можна зробити щеплення від таких захворювань, 
як кір, свинка, краснуха, дифтерія, коклюш, тиф, віспа, 
поліомієліт, грип і стовбняк. 

Крім щеплень, для запобігання і лікування хвороб, були 
запроваджені ліки у вигляді рідин, пілюль та інших твердих 
речовин. їх потрібно вживати обережно згідно з інструкціями 
кваліфікованих лікарів і медсестер. Не слід вживати ліків, які 
лікар призначив комусь іншому. 
Інший добрий шлях запобігання хворобам—це обстежуватись 
у лікаря при можливості раз на рік. Ранні симптоми захворю-
вання можна побачити при таких регулярних оглядах. 
Регулярні обстеження—це один із шляхів підготовки молодих 
чоловіків до місії, тому що вони мають проходити обстеження, 
коли їх покличуть на місію. 

Щ о робити, коли ви вже захворіли 

Коли ви серйозно захворіли, найкраще отримати медичну 
допомогу в поліклініці або в лікаря. Ми маємо не тільки шука-
ти допомоги в поліклініках і в лікарів, але й дати їм можливість 
навчити нас, як підтримувати здоров'я. 

На жаль, деякі люди вважають, що звертатись до лікаря—це 
брак віри в Господа. Господь сподівається, що захворівши, ми 
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не тільки будемо використовувати віру й владу священства, 
але й також медичні знання й засоби, які є в наявності. 

До того, як Спенсер В. Кімбол став президентом Церкви, у 
нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Він хотів мати яко-
мога краще здоров'я, і тому радився з лікарем. Лікар сказав 
йому, що буде потрібна дуже складна хірургічна операція на 
серці. Він повірив у своїх лікарів, довірився їм і переніс 
операцію. 

У той день, коли його посвятили і призначили на посаду 
Президента Церкви, він одержав листа від доктора Рассела 
Нельсона, в якому говорилося про його здоров'я. Доктор 
Нельсон знав, що в президента Кімбола будуть питання сто-
совно його здоров'я. А тому в цьому листі доктор Нельсон 
зазначав, що президент Кімбол недавно мав ретельне фізичне 
обстеження, яке показало, що його тіло знов у відмінному 
стані. В листі говорилося: «Ваш хірург хоче, щоб Ви знали, що 
ваше тіло сильне, що ваше серце зараз краще, ніж було 
раніше, і, що з ус іма нашими обмеженими здібностями перед-
бачати, ви можете сприймати це нове призначення без будь-
якої тривоги за своє здоров'я». 

Далі в листі доктора Нельсона йдеться: «Під час тієї критичної 
операції 12 квітня 1972 року,. . . я гостро усвідомлював, що Ви 
маєте апостольське покликання, і що я по-людському слабий, 
приймаючи рішення робити найбільш ризиковану й складну з 
усіх операцій. Ця операція була досконалою в технічному 
відношенні у кожній деталі, і я з вдячністю визнаю допомогу 
Господа. Надзвичайним був той факт, що, коли операція була 
близькою до завершення, мені було дано знати, що Ви в май-
бутньому станете Президентом Церкви» (див. Edward L. 
Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W. Kimball, p. 8). 

Результатом віри президента Кімбола в Господа і довіри до 
своїх лікарів, стало те, що він знову мав міцне здоров'я і вико-
нував обов'язки Господнього пророка. 

Ми також втішатимемося міцним здоров'ям, якщо вчасно і 
належним чином будемо лікувати хвороби і знатимемо сим-
птоми захворювань. Багато захворювань можна успішно 
вилікувати, якщо вчасно почати правильне лікування. 
Які симптоми говорять про те, що пора звертатися до лікаря? 

Згадайте кожний із таких симптомів і обговоріть кожний окремо: 

• Кровотеча та інші незвичайні тілесні виділення, які неможли-
во пояснити 

• Виразки, що не заживають 
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• Тривалий кашель і затруднене дихання 

• Довготривала чи висока температура 

• Лихоманка 

• Складнощі з виділеннями 

• Темні плями чи висип на шкірі 

• Незвичайна втрата ваги 

• Довгий і сильний біль 

• Довготривала блювота або пронос 

• Напади непритомності і апоплексичний удар 

• Затруднений або затуманений зір, чи якісь інші зміни зору 

• Серйозні опіки чи опіки більшої частини тіла 

• Виразки або набряки 

• Втрата свідомості 

• Інші незвичайні зміни у тілі, або в його нормальному 
функціонуванні 

(Див. Teaching Personal and Family Preparedness, lessons 26 
«Immunizations», and 27, «Preventing Serious Disease»). 

Коли з'являються будь-які симптоми із перелічених вище, 
потрібно негайно звернутися до лікаря, в поліклініку або до 
медичного працівника. Багато разів ми відкладаємо на потім 
одержання належної медичної допомоги. Але це може призве-
сти до серйозних пошкоджень, тривалої хвороби чи, навіть, 
смерті. 

Потрібно стежити за станом здоров'я нашого тіла, тому що 
воно—храм нашого духа. Ослаблене, хворе, погано функ-
ціонуюче тіло заважає нам вести активне життя. 

З а к л ю ч н а частина 

Ми перебуваємо тут, щоб здійснити своє спасіння, а також 
спасіння інших. Щ о б це зробити, нам потрібні здорове тіло й 
розум. Батькам слід не тільки підтримувати в доброму стані 
власне здоров'я, але й мудро і розсудливо піклуватися про 
своїх дітей і навчати їх принципів збереження доброго здо-
ров'я і медичним навичкам. 

Було запроваджено багато засобів, щоб ми могли 
підтримувати міцне здоров'я. Отже, більшість хвороб і недуг 
можна вилікувати, чи запобігти їм. Господь сподівається, що 
ми будемо користуватися цими засобами для лікування хво-
роб і запобігання їм. Він також сподівається, що ми будемо 
робити все, що можемо, для хворих. Це вимагає того, щоб ми 
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використовували сучасні медичні знання, а також віру, молит-
ву й владу священства. Якщо ми зробимо це все, то з волі 
Божої хворий зцілиться. 

Президент Брігам Янг учив: «Давайте будемо прагнути зроби-
ти своє життя якомога довшим, дотримуючись кожного закону 
здоров'я, і правильно чергуючи роботу, навчання й відпочинок, 
і таким чином приготуємося до кращого життя. Давайте навчи-
мо своїх дітей цих принципів» (Discourses of Brigham Young, 
p. 186). 

Завданнян 

Добийтеся того, щоб усім членам вашої сім'ї, по можливості, 
було зроблено щеплення. Застосовуйте навички підтримання 
міцного здоров'я і навчайте їх дітей. 

1. Обстежте свої житлові умови. Зробіть усе необхідне, щоб 
очистити місця, де можуть рости і розповсюджуватися 
мікроби. 

Додатково прочитайте: 

УЗ 89 (Господній закон здоров'я—Слово Мудрості) 

Підготовка вчителя 

1. До проведення уроку: 
2. Поговоріть із працівником місцевої поліклініки або медичним працівником. 
Дізнайтеся, які з перелічених служб є в наявності у вашому районі: 
• Медичні заклади. 
• Щеплення і як його можна зробити. 
• Медичне обслуговування для матерів і дітей. 
Будьте готові використати цю інформацію на уроці, коли буде доречно. 
2. Допоможіть батькам і молодим чоловікам зрозуміти, що про здоров'я 
потрібно піклуватися якомога краще, так, щоб використати всі його 
можливості. 
3. Допоможіть учням усвідомити необхідність добрих санітарних умов навко-
ло їхніх будинків. 
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Життя за 
Словом Мудрості 

Мета цього уроку—допомогти краще зрозуміти Господні зако-
ни здоров'я і жити за ними. 

Вступ 

«Коли Пола С. Кімбола, святого Останніх Днів, студента 
Оксфордського Університету в Англії, попросили тренувати 
молоду недосвідчену команду гребців, він відповів, що почуває 
себе «досить слабким, бо ніколи нікого не тренував». 

Однак він прийняв це запрошення з однією умовою: «Якщо я 
буду вашим тренером,—сказав він гребцям,—ви будете тре-
нуватися за моїми правилами». Його правилами були—повна 
відмова від тютюну, алкоголю, чаю і кави. Юнаки вагалися 
майже тиждень, вирішуючи, чи приймати його умови. 

Одержавши згоду, Кімбол «узяв їх у руки і . . . працював з ними 
щодня після обіду по три години аж до лютого. Того місяця вони 
взяли участь у серії змагань з гребцями всіх інших коледжів 
Оксфорду. «Мої хлопці змагалися з командами, які складалися 
з чоловіків, що починали заняття греблею змалку,—розповідає 
Кімбол,—а моя група складалася з недосвідчених хлопчиків. 
Але вони багато тренувалися, і жодний з них, наскільки мені 
відомо, не торкався сигарет, не пив кави або алкоголю під час 
підготовки». 

Коли настав день змагань, ніхто все ще не вірив, що ця 
недосвідчена команда має хоч найменші шанси на успіх. Коли, 
відкриваючи гонки на півтори милі по Темзі, пролунав старто-
вий постріл, усі були певні, що молода команда скоро зали-
шиться позаду. Але, коли гребці досягли позначки половини 
дистанції, Кімбол, який біг по берегу, вигукуючи в мегафон 
настанови своїй команді, побачив, що його вихованці не 
відставали від своїх конкурентів. 

Кімбол вигукнув останню настанову: «Спринтуйте!» Вони чудо-
во спринтували і за якусь хвилину залишили найближчих 
конкурентів на сто футів позаду. Вони виграли гонки з 
легкістю. 

Протягом кожного з шести днів змагань, очікувалося, що 
команда Кімбола програє. Але щодня, використовуючи ту 
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саму грамотну тактику, вони вигравали. «Коли люди запитува-
ли мене, як мені вдалося досягти такого успіху з новачками, я 
відповідав: «Я дав цим хлопцям належний спосіб життя. Коли 
наставав час фінішувати, їхні легені були чистими, т іла— 
чистими; кров—чистою і нерви—міцними» (Joseph Walker, 
«Victory on the Thames,»; News, 20 Feb. 1983, p. 20). 

Господні закони здоров'я 
Які є Господні закони здоров'я? (Слово Мудрості, [в тому числі належне харчу-
вання], належний відпочинок, і фізичні вправи). 

У цьому житті наші т іла—це домівки для наших вічних духів. 
Вони виконуватимуть таку саму функцію й у вічності, коли вос-
креснуть і об'єднаються з нашими духами. Наші тіла мають 
настільки важливе значення, що Господь називає їх храмами 
Божими (див. 1 До Коринтян 3:17). Весь наш земний досвід 
залишить свій слід на наших тілах і духах. А тому ми маємо 
пильнувати, щоб тримати свої тіла у чистоті й здоров'ї. 
Господні закони здоров'я призначені для охорони нашого 
фізичного, розумового й емоційного здоров'я. Господь знає, 
що ми можемо брати участь у діяльності, яка звеличує нас 
духовно і допомагає нам благословляти інших, коли ми 
фізично, емоційно й розумово здорові. Тоді ми почуваємо себе 
щасливими і можемо підтримувати наші сім'ї, надавати допо-
могу сусідам і допомагати нашому Небесному Батькові 
в будівництві його царства. 
Багато з Господніх законів здоров'я можна знайти в книзі 
Учення і Завіти, 89. Цей розділ називається Словом Мудрості і 
говорить нам, що їсти і чого не їсти. Серед речовин, від вжи-
вання яких нас застережено,—міцні напої, гарячі напої і тютюн. 

МІЦНІ НАПОЇ 

Міцні напо ї—це алкогольні напої, такі як горілка, вино й пиво. 
Алкоголь призначений для використання не як напій, а для 
очищення тіл, як дезинфікуючий засіб (див. УЗ 89: 5, 7). 

ГАРЯЧІ НАПОЇ 

До гарячих напоїв віднесені кава і чай. Однак, Церковні 
провідники радять нам не вживати будь-які напої, в яких є 
наркотичні чи інші шкідливі складники, які спричиняють зви-
кання до них. 

ТЮТЮН 

Тютюн не призначений для внутрішнього вживання людиною. 
Ця рослина призначена для лікування синців і хворої худоби. І 
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навіть у такому випадку його потрібно використовувати розум-
но і зі знанням справи (див. УЗ 89:8). 

Нам слід обережно ставитися до будь-якої їжі чи напоїв, які 
формують неприродні прагнення або бажання, або які руйну-
ють природні функції нашого тіла. Президент Спенсер В. 
Кімбол попереджав нас, що вживання згубних наркотиків 
викликає в нас неприродні бажання, які спричинять великі 
особисті страждання (див. «Listen to the Prophets», Ensign, May 
1978, p. 78). 

Якщо ми маємо сумнів щодо речовини, потрібно дотримувати-
ся поради старійшини Джозефа Філдінга Сміта: «Якщо є сумнів 
щодо їжі чи напою, корисні вони чи шкідливі, облиште їх, поки 
не дізнаєтесь істини про них. Якщо щось із запропонованого 
спричиняє звичку, ми можемо з упевненістю зробити висновок, 
що в них містяться складники, шкідливі для тіла, яких слід уни-
кати» («The Word of Wisdom», Improvement Era, Feb. 1956, p. 79). 

Слово Мудрості також пропонує нам деякі види їжі, які 
потрібно включити у своє харчування. Сюди входять усі 
корисні рослини і фрукти (див. УЗ 89:10-11; і УЗ 49:19). Ми 
також можемо їсти м'ясо тварин і птахів, а шкіру тварин вико-
ристовувати для виготовлення одягу (див. УЗ 89:12-13; і УЗ 
49:18-19). Однак, Господь попередив нас, що ми не можемо 
вбивати тварин просто заради розваги чи задоволення і вики-
дати м'ясо (див. УЗ 49:21). Слово Мудрості також указує, що всі 
види зернових корисні для людини і тварин. Пшениця особли-
во корисна для людини. Із зернових, якщо є бажання, можна 
виготовляти слабкі напої (див. УЗ 89:14-17). 

Хоч ми і повинні докладати зусиль, щоб дізнатися, яка їжа 
корисна для нас, потрібно бути обережними, щоб не стати 
фанатичними у ставленні до їжі. Деякі люди настільки обмежу-
ють себе, що виступають проти деяких видів продуктів, які є 
основними у нашому харчуванні. Крайнощі у вживанні чи 
відмові від вживання деяких продуктів ніколи не виправдову-
валися Словом Мудрості. 

Щ о б сприяти нашому здоров'ю і щастю, Господь створив усе 
на землі для користі людини і використання його людиною. 
Все це для того, щоб «радувати око й серце; так, для їжі і для 
вбрання, для смаку і запаху, для того, щоб зміцнювати тіло і 
звеселяти душу» (див. УЗ 59:18-19). 
Прочитайте Учення і Завіти 59:20. 

Щ о означає цей уривок? 

Є й інші уривки з Писань окрім розділу 89, Учення і Завіти, 
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в яких іде мова про Господні закони здоров'я. В одному з них 
говориться: «перестаньте бути лінивими, перестаньте бути 
нечистими, перестаньте шукати провину один в одного, пере-
станьте спати довше, ніж це потрібно, лягайте спати рано, щоб 
не бути стомленими, вставайте рано, щоб ваші тіла і ваш 
розум могли бути бадьорими» (УЗ 88:124). Нам також сказано 
працювати, але не понад силу (див УЗ 10:4). 
Як Господнє застереження «перестаньте бути лінивими» впливає на добре 
здоров'я? (Діяльність зміцнює м'язи, серце й легені). 

Як Господнє попередження «перестаньте шукати провину один в одного» 
стосується хорошого здоров'я? (Шукання провини спричиняє виникнення 
емоційного стресу, а емоційне здоров'я необхідне для нашого щастя й духов-
ного добробуту). 

Господні закони здоров'я стосуються всіх аспектів нашого 
життя. Якщо ми житимемо за цими законами, наше життя буде 
добре врівноважене фізично, емоційно Й духовно. 

З а к о н и з об і тницями 
Прочитайте Учення і Завіти 89:18-21. 

Які обіцяння дані тим, хто живе за законами здоров'я Господа? 

Господь обіцяв нам, що ми будемо здоров і—будемо «бігати і 
не стомлюватись, і . . . ходити і не слабнути», якщо будемо слу-
хатися його законів здоров'я і дотримуватися заповідей (див. 
УЗ 89:18, 20). Він також обіцяв, що ангел руйнування пройде 
повз нас і не вб'є нас (УЗ 89:21). Президент Спенсер В. Кімбол 
сказав: «За дотримання Слова Мудрості нагорода—життя , не 
тільки довге смертне життя, а й вічне» (The Miracle of 
Forgiveness, p. 211). 

Одна з найбільших нагород за дотримання Господніх законів 
здоров'я—«мудрість і великі скарби знання, навіть заховані 
скарби» (УЗ 89:19). 
Що таке мудрість? (Мудре використання знань). 

Коли ми знаємо про Господні закони здоров'я і не дотримуємося їх, скільки 
мудрості ми маємо? 

Якщо ми будемо дотримуватись законів здоров'я, наш розум 
буде ясним, і ми зможемо краще розуміти знання людей і Бога. 
У нас буде також краще розумове та емоційне здоров'я, як 
показано в наступному оповіданні. 
Покажіть наочний посібник 25-а, «Даниїл одержав благословення за дотри-
мання Господніх законів здоров'я». 

Даниїл був якраз такою людиною, що мала ясне й чисте 
розуміння. Після полонення Єрусалима цар Навуходоносор із 
Вавилону захотів, щоб кількох молодих чоловіків із полонених 
навчили його мові, аби вони могли служити у нього в палаці. 
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Це означало, що вони мусили їсти і пити те, що, за їхнім учен-
ням, вони не повинні були вживати. 

Даниїл був одним із цих обраних молодих чоловіків. Але, на 
відміну від інших, Даниїл відмовився пити вино і їсти непри-
датну їжу, яку йому пропонували. Замість усього цього він 
попросив дозволу дотриматись Господніх законів здоров'я і 
їсти ті продукти, які, як він знав, були корисними. З цим пого-
дилися, як з випробуванням. Через деякий час тих, хто пив 
вино і їв непридатну їжу, порівняли з Даниїлом. Через 
слідування законові Даниїл був здоровішим за інших, йому 
була дана мудрість, знання, здібності до навчання і видіння 
(див. Даниїл 1:3-6, 8, 12-19). 

Якщо ми дотримуємось Господніх законів здоров'я, ми, як 
Даниїл, будемо мати у благословення такі самі дари не тільки 
в цьому житті, а й у вічності. Ці обітниці певні—з умовою нашо-
го дотримання Господньої поради. Бо Господь сказав нам, що 
«коли ми отримуємо будь-яке благословення від Бога, це 
через послух тому законові, на якому воно було засноване» 
(УЗ 130:21). Він також сказав: «Я, Господь, зобов'язаний, коли 
ви робите те, що я говорю, а якщо ви не робите того, що я гово-
рю, нічого вам не обіцяно» (УЗ 82:10). 
Прочитайте ще раз Учення і Завіти 89:19. 

Хто допомагає нам одержати обітниці, згадані в цьому вірші? (Господь). 

Ми можемо одержати мудрість і великі скарби знання, коли 
дотримуємося Господніх законів здоров'я. Вони приходять 
через світло Христа. Крім того, світло Христа допомагає нам 
розпізнати істину і розвинути мудрість (див. УЗ 88:11-12). 
Світло Христа доступне кожній людині, але, одержуючи дар 
Духа Святого, ми одержуємо додаткову допомогу. Святий Дух 
може навчити нас, як користуватися цим світлом та істиною 
в житті, щоб повернутися до Бога (див. УЗ 84:45-47). 

Через дотримання Господніх законів здоров'я ми знаходимо 
заховані скарби. Ці заховані скарби є найсвященнішим і най-
глибшим у Бога. Вони також відкриваються нам через Святого 
Духа: «...усе бо досліджує Дух, навіть Божі глибини. . . , що й 
говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вив-
ченими від Духа Святого» (1 До Коринтян 2:10,13.) Це безцінний 
дар. 

Те священне і глибоке, що ми вивчаємо, буде завжди з нами, 

25-а ( - 25-а), Даниїл одержав благословення за дотримання Господніх 
законів здоров'я. 
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якщо ми будемо слухатись його заповідей. Господь пообіцяв: 
«Якого б джерела розуму не досягли ми в цьому житті, воно 
встане з нами у воскресінні. І якщо одна людина дістає більше 
знань і розуму в, цьому житті через старанність і послух, ніж 
інша, вона матиме стільки ж переваг у світі прийдешньому» 
(УЗ 130:18-19). 

Коли ми одержуємо мудрість, знання й розуміння через 
Святого Духа, ми стаємо більше схожі на нашого Небесного 
Батька. Ми стаємо кращими синами, батьками, чоловіками. 
Члени сім'ї побачать, що можуть прийти до нас і одержати 
провід і благословення. Ми стаємо праведнішими і здібними 
носіями священства, які одержують мудрість і знання для своїх 
церковних завдань. 

Є й інші благословення, доступні нам через дотримання 
Господніх законів здоров'я. Маючи силу й мудрість, ми будемо 
кориснішими для своїх роботодавців, тому що наша праця 
буде продуктивнішою. Наша більша мудрість і знання також 
допоможуть нам більше думати про інших, і бути терпимими 
до тих, хто не дотримується Господніх законів здоров'я. 

Заключна частина 
Господні закони здоров'я були дані нам, щоб благословити нас 
фізично, розумово, емоційно й духовно. Якщо ми житимемо за 
цими законами, нам обіцяне здоров'я. Нам також обіцяна 
більша мудрість і знання про священні речі Бога. Ця духовна 
проникливість і наше добре здоров'я допоможуть нам 
зміцнити свої оселі і сім'ї, служити Господу дієвіше, і працюва-
ти продуктивніше. 

Завдання 

Зобов'яжіться дотримуватися Господніх законів здоров'я весь 
час і за будь-яких обставин. 

Старійшина Джордж ГІ. Лі розповів, що ріс у резервації амери-
канських індійців і був єдиним мормоном у своїй сім'ї. Якось 
його брати намагалися примусити його порушити Слово 
Мудрості: «Четверо моїх братів так хотіли примусити мене 
жити як вони, що якось напали на мене і намагалися зв'язати 
мені руки і ноги. Коли я став безпомічним, вони хотіли залити 
мені в рота вино і пиво. Але їхній план не вдався. Я опирався. 
Я відбивався з усією силою і мужністю, яку тільки мав. Я зміг 
вирватися і втекти від них. . . . Ви маєте робити те саме. Ви 
маєте відстоювати Господа» («Staying Unspotted from the 
World», Ensign, May 1978, p. 28). 
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Урок 19 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 29, «Господній закон здоров'я». 
2. Будьте готовими наголосити на уроці як на духовних, так і на фізичних бла-
гословеннях, які ми одержуємо за те, що живемо за Господніми законами здо-
ров'я. 
3. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Прагнення 
до знань 

Урок 26 

Цей урок призначено, щоб заохотити нас прагнути до знань. 

Вступ 

Як природньо для дітей хотіти бути схожими на батьків, так 
само природньо для нас, після того, як ми народилися наново 
як «діти Христа» (див. Мосія 5:1-7), хотіти бути схожими на 
нього. Спаситель дійсно хоче, щоб ми стали схожими на нього: 
він заповідав нам стати такими досконалими, як він і як наш 
Батько Небесний. Щоб стати такими досконалими, як вони, 
потрібно вчитися і рости в знанні істини. Коли ми так чинимо, 
ми дізнаємося, як стати схожими на них і як виконувати таку 
роботу, яку виконують вони. 

Заповідь прагнути навчання 
В Ученні і Завітах Господь заповідає нам прагнути навчання. 

Прочитайте Учення і Завіти 88:78. 

Щ о хоче Господь, щоб ми вивчили, згідно з цим віршем? (Принципи, учення й 
закони євангелії). 

З усіх знань, які ми можемо дістати, найважливішим є 
свідчення про Ісуса Христа, його божественну місію і його 
євангелію. Нам слід постійно вивчати Писання, і прагнути 
глибшого розуміння євангелії через молитву і праведне життя. 
Всі знання, які ми одержуємо, не будуть мати значення доти, 
поки ми не зрозуміємо рятівних настанов євангелії і не буде-
мо дотримуватися їх. 
Прочитайте Учення і Завіти 88:79. 

Крім євангелії, що ще хоче Господь, щоб ми вивчали? Перелічіть відповіді на 
дошці (земля, небеса, історія, поточні події, провіщення майбутнього, рідна 
країна, інші країни). 

Президент Н. Елдон Теннер сказав: «Церква завжди заклика-
ла нас, як її членів, одержувати добру освіту і вивчати все, 
що тільки можливо, про себе, а також історію, географію, 
природознавство, всесвіт, і особливо євангелію Ісуса Христа» 
(address given at Regional Representatives Seminar, April 1971). 

З часу відновлення євангелії Церква завжди заохочувала своїх 
членів одержувати освіту. Навіть у перші дні Церкви, коли було 
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дуже сутужно, Господь наставляв Джозефа Сміта організувати 
школи для дорослих і дітей. Крім вивчення євангелії у цих шко-
лах викладали історію, мови, граматику, математику та інші 
предмети. Сьогодні Церква докладає багато часу, зусиль та 
грошей, щоб підтримати освіту. Серед цих зусиль—Церковна 
Система Освіти, яка була заснована, щоб задовольнити 
потреби членів Церкви в освіті. 
Прочитайте Учення і Завіти 88:80. 

Яка мета одержання знань? 

Знання людей і світу навколо нас може допомогти нам побуду-
вати царство Боже. Це може допомогти нам знайти кращі 
шляхи навчання євангелії більшій кількості людей. До того ж, 
святі Останніх Днів стають шанованими фахівцями і працюю-
чи чи то лікарями, чи то вправними теслями, є прикладом, 
який спонукає інших більше дізнатися про Церкву. 

Освіта важлива не тільки як місіонерське знаряддя, а також як 
джерело покращення всіх сфер життя. Президент Девід О. 
Маккей якось сказав: «Справжня освіта полягає не тільки 
в здобутті нових фактів у природознавстві, історії, літературі чи 
мистецтві, а в розвитку характеру. . . . Справжня освіта вчить 
самозреченню і вмінню володіти собою. Справжня освіта регу-
лює настрій, підкоряє пристрасті, примушує дотримуватися 
суспільних законів і моралі як керівних принципів у ж и т т і . . . . 

Мета освіти—розвивати ті можливості учня, які сприятимуть 
його добробуту протягом усього життя» (Secrets of a Happy Life, 
pp. 46-47) . 

Здобуття знань також допоможе нам служити своїм ближнім. 
Через свої знання ми можемо допомогти людям подолати хво-
роби і страждання, знайти шляхи, щоб зробити життя 
пліднішим, забезпечити необхідною їжею, одягом і житлом 
свої сім'ї. Перш за все, ми можемо дізнатися і поділитися з 
іншими настановами і законами, які маємо знати, щоб стати 
схожими на нашого Небесного Батька. 

Іноді, однак, здобувши світські знання, люди стають гордими 
від власної мудрості. Вони думають, що їм не потрібно дотри-
муватися порад Господа і його пророків. Господь застерігав 
нас проти цього в Писаннях: Бути осв іченим—це добре ,— гово-
рить в ін ,—якщо ми тільки будемо прислухатися до його порад. 
Інакше, ми будемо використовувати свою освіту нерозсудли-
во (див. 2 Нефій 9 :28-29) . 
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Чому важливо відвідувати школу 
Чому так важливо відвідувати школу? Чого ми можемо навчитися, відвідуючи 
школу? 

Більшу частину нашої освіти ми здобуваємо в школі. В школі 
ми вчимося читати, писати й рахувати. Ми вивчаємо історію, 
географію і природознавство. Ми вивчаємо устрій людського 
тіла, рух зірок, красу і призначення рослин і тварин. Коли ми 
розширюємо своє розуміння світу, то можемо більше дати 
своїм сім'ям, Церкві й суспільству. 

Інколи важко відвідувати школу. Нас може турбувати, що не 
вистачить грошей, часу або зусиль. Але Господь хоче, щоб ми 
були добре освіченими. Він допоможе нам досягти цієї мети, 
якщо ми будемо прагнути його допомоги через молитву і 
докладати необхідних зусиль. По мірі того, як світ прогресує 
в області промисловості, технології і науки, важливість освіти 
зростає. Потрібне навчання, щоб утримувати свої сім'ї, і знан-
ня, щоб вдосконалювати суспільство. 

Членам Церкви, особливо молодим, завжди радили робити 
все необхідне, щоб одержати ґрунтовну освіту. Сюди входить і 
навчання, необхідне для роботи. Там, де формальна освіта 
недоступна, батьки і ті, що живуть поблизу, можуть допомогти 
нам одержати необхідну освіту. 

Навчання триває протягом усього життя 
Покажіть наочний посібник 26-а, «Освіта важлива для молодих людей». 

По можливості, потрібно продовжувати навчання після серед-
ньої школи. Це можна зробити в університеті, професійній 
школі, або через навчання на робочому місці. 
Покажіть наочний посібник 26-6, «Навчання має тривати все життя». 

Навіть у немолодому віці ми можемо вчитися багатьом предме-
там. Можна відвідувати уроки для дорослих або уроки, які 
надають деякі школи через листування. Якщо неможлива фор-
мальна освіта, ми можемо попросити допомоги в тих знайомих, 
що мають спеціальні знання або навички. Такі люди звичайно 
допоможуть нам, коли побачать, що ми хочемо навчитися. 

Оскільки Господь порадив нам учитися, ми маємо додаткову 
причину зробити все, що можемо, щоб учитися протягом усьо-
го життя. Коли ми читаємо, вчимо, і вивчаємо, потрібно проси-
ти Господа допомогти нам зрозуміти і запам'ятати те, що ми 
вчимо. 

2 6 - а (= 2 6 - а ) , Освіта важлива для молодих людей. 
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Окрім Писань, потрібно шукати знань «з найкращих книг» 
(УЗ 88:118). Це вимагає від нас мудрості у виборі того, що 
читати. Деякі книги і журнали роблять нас кращими. Вони 
вчать нас добру і красі. Інші книги й журнали сприяють 
нечестивості. 

Президент Спенсер В. Кімбол попередив нас, що «багато 
злого впливу приходить саме в д і м — ч е р е з телебачення, радіо, 
журнали, газети та інші форми літератури» («Strengthening the 
Fami ly—the Basic Unit of the Church», Ensign, May 1978, p. 45). 
Наше навчання має витіснити злий вплив і заповнити наші уми 
хорошими думками. 

Крім читання корисних книг, журналів і газет, можна ходити на 
вистави, які викликають співчуття, жаль і розуміння інших 
людей і культур. Ми можемо відвідувати концерти і музеї 
мистецтва, щоб розвивати свою любов до красивого. А те, про 
що ми дізналися, можна обговорювати з іншими. 

Навчання ч е р е з д і л а 

Старійшина Пол X. Данн, висловлюючись з приводу того, як 
чоловіки стають провідниками, сказав: 

«Один з найзначніших педагогів нашого часу захищав 
філософію, яка пізніше дала життя фразі «Ми вчимося через 
діла». Це означає майже те саме, що і заклик Господа «діяти» 
в чині, на який ми покликані, «з усією старанністю» (УЗ 107:99). 
Немає заміни досвіду. Читання і вивчення всіх книг у світі сто-
совно окремого предмету ніколи не дасть людині того, що 
можна вивчити за короткий час, практично виконуючи цю 
роботу. Ми всі чули, як місіонер розповідав, що почав працю-
вати успішно, коли настав час його звільнення від покликання. 
Чому? Він дістав уроки і через «дії» одержав певну ступінь 
упевненості й вміння. Він також робив помилки і через це 
навчився уникати повторення їх. Ми всі можемо оцінити, що 
людина, яка має досвід у будь-якій роботі, вважається більш 
продуктивною, ніж недосвідчена людина». 

Старійшина Данн запропонував нам запам'ятати такі слова: 
«Ви такі, як робите. 
. . . а не такі, як хочете робити. 
. . . не такі, як сподіваєтесь робити. 
. . . не такі, як думаєте робити». 
(The Ten Most Wanted Men, pp. 237-239). 

2 6 - 6 (= 2 6 - b ) , Навчання має тривати все життя. 
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Велику частину неформальної освіти можна набути сім'єю. 
Сім'ї можуть ходити на музичні заходи і п'єси або відвідувати 
музеї разом. Вони можуть щозавгодно виготовляти разом. 
Можна ходити в походи, на пікніки, їздити у відпустки, навіть 
просто ходити гуляти заради сімейного навчання. В одній сім'ї 
по черзі читають уголос хорошу книгу і потім обговорюють 
важливі думки, які вони прочитали. 

Навчання через д і л а — ц е те, що ми всі можемо робити, неза-
лежно від того, наскільки ми освічені. Одна пані, наприклад, 
якось поскаржилася доктору Луїсу Агассізу, відомому вченому, 
що вона ніколи не мала можливості вчитися. Вона сказала 
йому, що вони з сестрою тримали пансіон і на все інше просто 
не вистачало часу. Він запитав, яку роботу вона виконувала, і 
вона відповіла: 

«Я чистила картоплю і різала цибулю». 
Він запитав: «Де ви сиділи, коли робили це?» 
«На нижніх східцях до кухні». 
«Де були ваші ноги в цей час?» 
«На полірованій цеглі». 
«Що таке полірована цегла?» 
«Я не знаю, сер». 
«Як довго ви там сиділи?» 
«П'ятнадцять років». 

«Мадам, ось вам моя адреса,—промовив доктор Агассіз.—Чи 
не напишете ви мені листа про походження полірованої 
цегли?» 

Вона сприйняла все це серйозно. Потім знайшла слово 
«цегла» у словнику, але відчула, що визначення було дуже про-
стим, щоб його можна було послати відомому вченому. Тому 
вона заглянула в енциклопедію. Коли вона читала про цеглу, 
вона зустріла слова, яких не розуміла. Тому довелося читати і 
про них. А потім, на ділі зацікавившись тим, що вивчала, вона 
відвідувала музеї і цегельні. Закінчивши дослідження, вона 
сіла і написала листа доктору Агассізу, листа на тридцять 
шість сторінок про поліровану цеглу. 

Прийшла відповідь від доктора Агассіза, який повідомляв, що 
надрукував її листа з невеличкими змінами, за що і посилає їй 
250 доларів. У кінці листа була приписка: «Що було під тими 
цеглинами?» 

Вона подивилася. Під цеглою були мурашки. Так вона почала 
вивчати все про мурах. Вона дізналася, що їх є 1,8-2,5 тисяч 
різних видів. Вона була захоплена різноманітністю мурах і тим, 
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Урок 19 

як вони живуть. Уважно перечитавши багато матеріалу, вона 
написала триста шістдесят сторінок на цю тему і відіслала 
доктору Агассізу. Він видав це книгою і прислав їй ще більше 
грошей. 
За гроші, які одержала, вона об' їздила всі країни, про які 
мріяла (adapted from Marion D. Hanks, The Gift of Self, 
pp. 151-153). 
Чим, крім одержаних грошей, збагатилося життя цієї жінки? (Більшим знанням 
і новим інтересом до світу навколо). 

Ми теж можемо багато дізнатися, коли будемо цікавитися 
світом і людьми навколо нас. Багато чого можна дізнатися, 
просто виявляючи інтерес до того досвіду, який ми маємо і 
прагнучи зрозуміти його через вивчення і прийняття його до 
нашого серця і розуму. Ми можемо вивчити багато цінного і 
навчитися застосовувати це у повсякденному житті, спосте-
рігаючи, вивчаючи і глибоко замислюючись. 
«Дещо ви можете дати іншій людині, а дечого ви не можете 
дати їй, якщо тільки вона не захоче взяти сама і заплатити ціну 
за те, щоб зробити це частиною себе. Цей принцип стосується 
навчання, розвитку талантів, отримання знань, здобуття нави-
чок і засвоєння всіх уроків життя» (Richard Evans' Quote Book, 
p. 74). 
Обговоріть ідею, висловлену старійшиною Евансом. 

Які є можливості у нас для збільшення знань і досвіду? 

Заключна ч а с т и н а 

Господь учив нас здобувати знання про євангелію і про 
світ. Ми можемо зробити це, відвідуючи школу, займаючись 
самоосвітою, виявляючи цікавість до речей навколо нас і праг-
нучи зрозуміти свій досвід. Коли ми одержуємо знання, то вчи-
мося цінувати землю і все, чим Бог забезпечив нас. Глибше 
знання і навчальна підготовка також допоможуть нам утриму-
вати свої сім'ї , будувати царство Боже, бути кращими гро-
мадянами і стати більше схожими на нашого Небесного 
Батька. 

Завдання 

Батькам: Спонукайте своїх дітей одержувати знання. Покажіть 
їм приклад у навчанні. Сплануйте діяльність сім' ї , яка допомо-
же всім учитися разом. 
Молодим носіям священства: Складіть плани, необхідні для 
одержання доброї освіти. 
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Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Ознайомтеся з можливостями одержання освіти у вашій країні і громаді. 
2. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з 
цього уроку. 
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Ісус Христос—наша 
надійна основа 

Цей урок має допомогти нам прийняти рішення зробити Ісуса 
Христа надійною основою нашого життя. 

Вступ 
Поставте кольоровий портрет Ісуса, розміщений в кінці цього підручника, 
перед класом. Запросіть учнів подивитися на портрет, а потім на тридцять 
секунд заплющити очі. Запропонуйте їм уявити, що вони перебувають у 
присутності Спасителя. Скажіть, що наступна розповідь допоможе нам краще 
зрозуміти нашого Спасителя, Ісуса Христа. (Створіть духовну атмосферу до 
того, як будете розповідати це класу). 

Старійшина Мелвін Д. Беллард служив місіонером у індійців 
Північної Америки. На місії йому захотілось мати свідчення, що 
він виконує Господню волю. Запитуючи у Господа підтверд-
ження, він сказав, що бачив сон, у якому він перебував у храмі. 
В цьому сні він заходив до однієї з кімнат храму. 

«Коли я зайшов у кімнату,—сказав стар ійшина Беллард,—то 
побачив найславетнішу Істоту, яку мої очі будь-коли бачили, 
існування якої я тільки міг уявити в усіх вічних світах, і яка 
сиділа на підвищенні. Коли я наблизився, щоб представитися, 
він підвівся, зробив мені крок назустріч з простягнутими рука-
ми і посміхнувшись, м'яко назвав мене по імені. Якби я прожив 
мільйон років, то і тоді б не забув ту посмішку. Він обійняв мене, 
поцілував, притиснув до грудей і благословив мене до того, як, 
здається, почав танути мозок у моїх кістках! Я впав до його ніг 
і, омиваючи їх своїми слізьми і покриваючи поцілунками, поба-
чив сліди цвяхів на ступнях Викупителя світу. Почуття, які я мав 
у присутності того, хто тримав усе в своїх руках, його любов, 
прихильність, благословення були такими, що якби я коли-
небудь міг відчути їх знову, то віддав би всього себе, всього 
разом з ус іма своїми сподіваннями, аби лише знову все те 
пережити!» (Sermons and Missionary Service of Melvin J. Ballard, 
p. 156). 

Наша п о т р е б а в Спасител і 

До того, як прийти на землю, ми жили з нашим Небесним 
Батьком. Там нам розповіли про план спасіння. Ми були таки-
ми щасливими від цього плану, що прийняли його і вигукували 
від радощів (див. Йов 38:1-7). 
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План спасіння вимагав того, щоб ми покинули нашого 
Небесного Батька і прийшли на землю як смертні люди. Тут ми 
будемо відділені як фізично, так і духовно від Небесного 
Батька. Нам буде дана свобода вибирати самим: дотримува-
тися заповідей Бога, чи ні. 

Якщо наш вибір—чинити гріх, то ми станемо нечистими. Це 
означатиме, що хтось вільний від гріха має заплатити за наші 
гріхи, тому що жодна нечиста особа не може увійти в небесне 
царство (див. 1 Нефій 15:34). 

Небесний Батько призначив нам для викуплення Спасителя, 
щоб допомогти нам повернутися до його присутності. 
Викупителем був наш старший духовний брат, Ісус Христос, 
який добровільно захотів піти на землю і стати нашим 
Спасителем. Погоджуючись на це, він сказав, що слава за 
наше спасіння належатиме нашому Небесному Батькові (див. 
Авраам 3:27; Мойсей 4:2). Люцифер, ще один наш духовний 
брат, також забажав стати нашим Спасителем. Але він хотів 
примусити нас спастися і хотів забрати всю славу собі (див. 
Мойсей 4:1). Наш Небесний Батько відхилив його пропозицію 
і до земного життя висвятив Ісуса бути нашим Спасителем 
(див. 1 Петра 1:18-20). Таким чином він зберіг нашу свободу 
вибору. 

Ісус Христос—наша надійна основа 
Щ о таке надійна основа? 

Надійна основа—це міцний фундамент. Вона сильна. Її немож-
ливо зрушити чи зруйнувати. Надійна основа триматиме що 
завгодно, що помістити на неї. Коли ми, наприклад, споруд-
жуємо будівлю, то дуже старанно закладаємо якомога 
міцніший фундамент, щоб будівля вистояла. Так само ми 
повинні будувати своє життя на надійній основі так, щоб пере-
нести всі його випробуваня. 

Наш Спаситель Ісус Христос—єдина надійна основа, на якій 
ми можемо будувати своє життя. Пророк Геламан сказав: 

«На камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви 
повинні побудувати свій фундамент; так, щоб коли диявол 
пошле вперед свої могутні вітри, так,.. . коли весь його град і 
його могутня буря вдарить по вас, воно не матиме сили над 
вами. . . завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є 
надійним фундаментом, фундаментом, що на ньому якщо 
люди будують, вони не можуть впасти» (див. Геламан 5:12). 

Ісус—надійна основа, тому що він був висвячений Богом до 
земного життя бути нашим Викупителем. Нефій сказав: 
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«Немає іншого імені, даного під небесами, як тільки цього Ісуса 
Христа, про якого я говорив, що ним би людина могла спасти-
ся» (2 Нефій 25:20). Тільки через спокуту і жертву Ісуса Христа 
ми можемо одержати прощення наших гріхів і одержати вічне 
життя. Ми не можемо це зробити самі. Тільки Ісус має цю 
владу. 

Спаситель може допомогти нам, але спочатку ми маємо зро-
бити його нашою надійною основою. Якщо ми зробимо це, він 
допоможе нам боротися з труднощами і збільшити нашу 
здатність переносити тягарі життя. Через нього ми можемо 
одержати силу виконувати важкі завдання. Він стане другом, 
якому можна довіритися. Ми зможемо ділитися з ним радоща-
ми і смутком і відчути його любов і турботу про нас. 

Будувати ж и т т я на Х р и с т і 

Щоб побудувати своє життя на надійній основі, на нашому 
Викупителеві, ми маємо знати його. Писання говорять, що 
знати Христа—означає дотримуватися його заповідей (див. 
Іоанн 2:3). Ми поступово стаємо схожими на нього, коли 
дотримуємось його заповідей, поки нас повністю не допустять 
у його присутність (див. Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, 2:7). 
Як ми можемо побудувати життя на Христі? (Покажіть таблицю, «Як будувати 
життя на Христі, надійній основі», або напишіть інформацію з неї на дошці). 

Ми можемо побудувати життя на Христі таким чином: 

ВИВЧАТИ ПИСАННЯ 
Писання відкривають нам історію життя Спасителя, його вчен-
ня і його настанови. «Дослідіть—но Писання,—заповідує 
Господь,—вони ж свідчать про Мене» (Іоанн 5:39). З них ми 
бачимо, як Спаситель обходився з людьми на землі і як ми 
маємо обходитися один з одним. 
У Писаннях Господь дав нам свою євангелію. Він сказав, що 
виправдає нас перед Батьком у судний день, якщо ми побу-
дуємо своє життя на його євангелії (див. З Нефій 27:13-16). 
Будувати життя на євангелії Христа означає мати віру 
в Господа, покаятися в гріхах, похриститися, одержати дар 
Святого Духа і перетерпіти до кінця. Господь обіцяв, що воро-
та пекла не подолають нас, якщо ми побудуємося на камені 
його євангелії (див. З Нефій 11:39). Це означає, що Сатана не 
матиме влади над нами, якщо ми будуємося на євангелії 
Христа, і ми будемо зрештою освячені й піднесені в останній 
день (див. З Нефій 27:17-22). 
Яким чином вивчення Писань допомогло вам пізнати Христа? 
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молитися й поститися 
Молитва й піст можуть допомогти нам наблизитися до 
Господа. Коли ми постимося і молимося в тихому місці, то 
відчуваємо любов Спасителя. Ми зможемо передати Господу 
глибокі почуття, які переживаємо, і він дасть нам спокій і мир 
У душі. 

Одна жінка розповідала, як вона краще пізнала Небесного 
Батька і Спасителя через молитву: 

Вона була вчителькою. Одного дня її покликали додому і ска-
зали, що її син потонув. Потрясіння було страшне. В страж-
данні вона кричала: «Мій Господе, мій Боже, чому?» Чиста і 
добра відповідь негайно спала на думку: «Він потрібен мені». 

У наступні дні вона відчула чудове заспокоєння. «Коли я вили-
ла своє серце у молитві до Батька,—сказала вона,—в ін почув 
мене і по-своєму, тоді, коли це було потрібно йому, відповів на 
ті м о л и т в и — Це випробування могло завести мене далеко від 
мого Небесного Батька. . . . Замість цього я зараз ближче до 
мого Творця, ніж коли-небудь, і він благословив мене знанням 
і свідченням» (Anita L. Hughes, «Why Did You Take My Son?» 
Ensign, July 1978, p. 66). 

ПРИЧАЩАТИСЯ 

Дух Господній просвітлить нас щодо життя й характера нашо-
го Спасителя, тому що одна з цілей Святого Духа—св ідчити 
про Христа (див. Іоанн 15:26). Справді, лише через Духа 
Господа ми можемо глибше пізнати значення Господньої 
жертви за нас. 

Ми утримуємо Дух Господа після хрищення і конфірмації, коли 
гідно причащаємося (див. УЗ 20:77, 79). 
Про що потрібно думати під час причастя? 

ЙТИ ЗА ЖИВИМ ПРОРОКОМ 
Як бажання йти за живим пророком допомагає нам будувати життя на Христі? 

Президент Ц е р к в и — ц е гучномовець Бога на землі. І таким 
чином він відкриває нам волю Бога сьогодні. Тому дотримую-
чись поради пророка, ми йдемо за Богом і слухаємося його 
волі. Таким шляхом, навчаючись слухняності і набуваючи 
досвіду, ми розвиваємо віру в Господа. Ця віра стає «якорем» 
для наших душ і спонукає нас творити добро (див. Етер 12:4). 
Через неї ми знаходимо доброчесність і стаємо гідними сина-
ми Бога (див. Мороній 7 :25-26) . 
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ЛЮБИТИ ГОСПОДА І СЛУЖИТИ ЙОМУ 

Цар Веніамін сказав своєму народу: «Коли ви служите вашим 
ближнім, то ви тільки служите вашому Богові» (Мосія 2:17). 
Любити інших і служити їм означає любити Господа і служити 
йому. А коли ми любимо Спасителя і служимо йому, ми краще 
знаємо його. Через служіння Господу ми вчимося відчувати те, 
що він відчуває, і думати так, як він думає: «Бо як може знати 
людина господаря, якому вона не служила, і хто є незнайом-
цем для неї, і далеко від думок і намірів її серця?» (див. 
Мосія 5:13). 

ЖИТИ ПОДІБНО ДО ХРИСТА 
Як ми можемо жити більш подібно до Христа? 

Коли ми дотримуємося Господніх заповідей і живемо за його 
євангелією, то починаємо жити так, як він живе, і таким чином 
стаємо більше схожими на нього. 
Запросіть учня, призначеного заздалегідь, протягом трьох-п'яти хвилин пере-
казати розділи 4 і 5 з Книги Мосії. 

Через слова царя Веніаміна його люди відчули Духа Божого і 
були спонукані пообіцяти Богу, що завжди будуть дотримува-
тися його заповідей. Серед заповідей, які згадував цар 
Веніамін, були: пам'ятати про велич Бога, смирятися, щоден-
но молитися, не робити шкоди один одному, вчити своїх дітей 
любити один одного, віддавати частину свого добра бідним, 
бути чистими в думках, словах і ділах. І коли народ царя 
Веніаміна став робити все це, він став більш схожим на 
Спасителя. Ми можемо стати більше схожими на Спасителя, 
коли будемо робити такі самі справи. 
Алма говорить нам, що ми отримаємо «образ його у виразі 
нашого обличчя», коли будемо жити, як Спаситель (див. 
Алма 5:14, 19). Це частково означає, що ми сповнені любов'ю 
Бога і відчуваємо співчуття до інших. Це означає, що ми хочемо 
дотримуватися своїх завітів з Господом і бути гідними носити 
його ім'я. 

Заключна частина 

Коли ми вивчаємо Писання, молимося і постимося, прича-
щаємося, йдемо за живим пророком, любимо Господа і служи-
мо йому і живемо подібно до Христа, ми пізнаємо Спасителя і 
стаємо більш схожими на нього. Таким чином, ми будуємо 
життя на ньому як на надійній основі. 
Нам обіцяно, що ми не впадемо, коли наше життя буде осно-
ване на камені Христа. Це означає, що життя, побудоване на 
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Ісусі Христі—надійній основі—триватиме завжди. Це означає, 
що через уподоблення Господу ми зможемо жити з ним І 
нашим Небесним Батьком знову, одержуючи все, що у них є 
для нас. 

Спаситель пообіцяв нам: «Той, хто приймає мене, приймає 
Батька мого; А той, хто приймає Батька мого, приймає цар-
ство мого Батька; а тому, все, що має мій Батько, буде дано 
йому» (УЗ 84:37-38). 
Засвідчіть про Ісуса Христа як свого Викупителя і Спасителя. Якщо матимете 
час, запропонуйте іншим носіям священства поділитися свідченнями. 

Попросіть учня прочитати про досвід старійшини Белларда, про який написа-
но у вступі до цього уроку. 

Завдання 

1. Зобов'яжіться як носій священства пізнати Спасителя і 
стати більш схожим на нього. 

2. Виберіть якусь якість Спасителя, яку ви хотіли б удоскона-
лити в себе. Почніть вже зараз вдосконалювати цю якість. 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 3, «Ісус Христос—наш обраний 
провідник і Спаситель», і розділ 11, «Життя Христа». 
2. Підготуйте таку таблицю: «Як побудувати життя на Христі, надійній основі» 
або підготуйтеся і напишіть цю інформацію на дошці. 

Як побудувати життя на Христі, надійній основі 

Вивчати Писання 
Молитися й поститися 
Причащатися 
Йти за живим пророком 
Любити Господа і служити йому 
Жити подібно до Христа 

3. Підготуйтеся, щоб свідчити про Христа як вашого Викупителя і Спасителя. 
4. Дайте учням завдання заздалегідь підготувати 3 -5—хвилинну розповідь 
про те, що просив цар Веніамін зробити свій народ у Книзі Мосії 4 і як його 
народ поставився до його послання в Книзі Мосії 5. (Пункти, які потрібно 
висвітлити у виступі, знаходяться в цьому уроці під заголовком «Жити подібно 
до Христа»), 
5. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з 
цього уроку. 
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Свобода вибору—це 
дар від Бога 

Мета цього уроку—допомогти нам краще зрозуміти принцип 
свободи вибору і навчити нас, як важливо робити мудрий 
вибір. 

Вступ 

Яків, брат Нефія, проголосив у Книзі Мормона: «Тож звеселіть 
серця свої, і пам'ятайте, що ви вільні діяти за своїм бажан-
ням—вибрати шлях споконвічної смерті або шлях вічного 
життя» (2 Нефій 10:23). 
Що дає нам силу приймати рішення? Чому, наприклад, ми 
вирішили похриститися? Або чому ми можемо вирішити, який 
одяг носити, в яку школу ходити, або на яку роботу йти? 
Відповідь така: нам даний дар від Бога, який називається сво-
бодою вибору. Цей дар—можливість робити вибір. Най-
важливіший вибір, який ми маємо зробити, це вибір, який став 
можливим через спокуту Спасителя і стосується вічного 
життя. Спаситель не буде примушувати нас приймати його 
євангелію, але він благословить нас і навчить, як користувати-
ся свободою вибору, щоб стати такими, як Бог, якщо наш вибір 
буде йти за ним. 

Свобода вибору—в ічний закон 

Свобода вибору—це вічний закон. Президент Бригам Янг, 
коли говорив про свободу вибору людини, вчив: 

«Це закон, який завжди існував у вічності, і буде існувати у всіх 
наступних вічностях. Кожна розумна істота мусить мати 
можливість вибору» (Discourses of Brigham Young, p. 62). 
Попросіть когось із учнів прочитати Книгу Мойсея 4:1-4. 

Коли сталася ця подія? Щ о відбулося? 

До того, як прийти на землю, ми зібралися на небесну нараду. 
Один з найвеличніших предметів обговорення стосувався 
вічного принципу свободи вибору. Люцифер, або Сатана, 
захотів відняти у нас свободу вибору. Проте, Ісус Христос 
захотів виконати волю Батька, а це було—дозволити нам 
вибирати самим. 
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«Ця свобода вибору,—сказав президент Уілфорд Вудраф,— 
завжди була спадщиною людини під керівництвом Бога. Він 
володів нею на небесах небес до початку світу, а Господь 
підтримував і захищав її там від нападів Люцифера і тих, хто 
став на його бік. . . . Завдяки цій свободі вибору ви, і я, і все 
людство стали істотами, відповідальними за той шлях, якого 
ми дотримуємось, за життя, яким ми живемо, і за справи, які 
робимо» (Discourses of Wilford Woodruff, pp. 8 - 9 ) . 

Використовувати с в о б о д у вибору 

Певні речі необхідні для нас, щоб скористатися нашою свобо-
дою вибору в цьому житті. По-перше, ми мусимо мати знання, 
що таке добро і що таке зло. По-друге, ми мусимо мати свобо-
ду робити вибір. По-третє, після використання свободи вибо-
ру мають бути наслідки, що йдуть за нашим вибором. 
Після обговорення кожного пункту напишіть на дошці: Знання про добро і зло, 
Свобода робити вибір, Наслідки вибору. 

ЗНАННЯ ПРО ДОБРО І ЗЛО 

Щоб нас судили справедливо, коли ми зустрінемося зі своїм 
Спасителем, ми маємо бути спроможні думати, робити вис-
новки і вибирати. Ми маємо розуміти, що ми робимо, 
усвідомлюючи різницю між добром і злом і наслідки власних 
дій. Якщо людина занадто молода або не може зрозуміти цієї 
різниці, вона не може буди засуджена на одному рівні з тими, 
хто усвідомлює це. 

З цієї причини Господь не накладає на нас відповідальності за 
свій вибір, поки нам не виповниться вісім років. У цей час ми 
досягаємо віку відповідальності (див. УЗ 68:25-27) . Це озна-
чає, що після досягнення восьми років, ми будемо відповідати 
за все, що робимо, якщо тільки ми розумово не відсталі і може-
мо відповідати за свої вчинки. 

Мормон пояснював: «Малі діти є непошкодженими, бо вони 
не здатні чинити гріх. . . . Малі діти не можуть каятися; ось 
чому є жахливою злочестивістю заперечувати чисті милості 
Бога до них, бо вони всі живі в ньому через його милість» 
(Мороній 8:8, 19). 

Мороній також пояснював, що люди, які «поза законом», 
«живуть у Христі» (Мороній 8:22). Це означає, що від людей, 
яких не навчили євангелії, і які нездатні розуміти її, не вима-
гається жити за нею. Вони не будуть відповідати до того часу, 
поки їх не навчать євангелії або поки вони не зрозуміють її. 
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СВОБОДА РОБИТИ ВИБІР 

Щ о б скористатися своєю свободою вибору, ми мусимо мати 
можливість вибирати. Якщо у нас буде можливість вибирати, 
але не буде з чого вибирати, то у нас не буде свободи вибору. 
Іншими словами, ми не можемо вибирати, поки перед нами не 
стане вибір. Найзначніше використання свободи в и б о р у — 
вибір між добром і злом. Ось чому Бог дозволяє Сатані проти-
стояти добру. Але коли ми піддаємося спокусам Сатани, це 
обмежує наш вибір. Кожного разу, коли вибираємо зло, ми 
втрачаємо частину свободи. Свобода зростає тільки тоді, коли 
ми вибираємо правильно. 
Покажіть наочний посібник 28-а, «Купатися небезпечно». 

Запросіть заздалегідь призначеного учня розповісти оповідання про знак 
«Купатися небезпечно» (див. розділ «Підготовка вчителя»). 

Господь знав, що на нас впливатимуть і добро і зло, коли ми 
робитимемо вибір. Без цієї боротьби між добром і злом не 
буде в и б о р у — н е буде свободи вибору. Тому, Господь дає нам 
настанови, закони і заповіді, які потрібно виконувати, а Сатана 
спокушає нас не слухатися: 

Господь говорить: «Люби Господа, Бога свого, усім серцем 
своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої 
сили своєї!» (Марк 12:30). Взамін Сатана пропонує: «Навіщо 
любити Бога? Чому б не ігнорувати його?» Він може навіть 
нашіптувати, що Бога немає! 

Господь говорить: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його» 
(Вихід 20:8). Сатана говорить: «Використовуй Суботній День як 
день відпочинку. Що хорошого у тому, що ти відвідуєш Церкву 
і не працюєш в цей день?» 

Господь говорить: «Шануй свого батька та матір свою» 
(Вихід 20:12). Сатана наводить нас на думку, щоб не слухатися 
батьків: «Життя належить тобі, вибирай, що хочеш. Бери все, 
що твої батьки дадуть тобі. Скоро вони постаріють і хтось 
інший може потурбуватися про них» (adapted from Carl W. 
Buehner, «Who's on the Lord's Side», Improvement Era, June 1961, 
p. 402). 

Президент Спенсер В. Кімбол якось написав листа до молодо-
го чоловіка, який переживав внутрішню боротьбу щодо при-
йняття вибору стосовно релігії. Президент Кімбол захотів 
упевнитись, що цей молодий чоловік зрозумів свій вибір. Він 
писав: 
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«Дорогий Джон! 

Твій опір і аргументи проти істини євангелії серйозно стурбу-
вали мене. 

Я розумію, що не можу переконати тебе проти твоєї вол і . . . . Я 
не буду, навіть якщо міг би, примушувати тебе думати, тому що 
свобода вибору—основний закон Бога, і кожний має взяти на 
себе відповідальність за свою відповідь, проте, звичайно, кож-
ний з нас має зробити все з свого боку, щоб добре вплинути 
на тих, хто може потребувати підтримки» («Absolute Truth», 
Ensign, Sept. 1978, p. 3). 

НАСЛІДКИ ВИБОРУ 

Ми маємо зрозуміти, що ми вільні вибирати, але ми не вільні 
вибрати наслідки наших дій. Добрі наслідки ідуть за правиль-
ним вибором, погані наслідки йдуть за неправильним вибо-
ром. Справжній результат використання свободи в и б о р у — ц е 
переживання наслідків нашого вибору. Пророк із Книги 
Мормона Самуїл проголошував: 

«Він (Бог) надав вам можливість відрізняти добро від зла, і він 
надав вам можливість вибирати життя або смерть; і ви може-
те творити добро, і вас буде відновлено в тому, що є добро, 
тобто ви матимете те, що є добро, відновленим для вас; або 
ви можете чинити зло і мати те, що є зло, відновленим для вас» 
(Геламан 14:31). 

Принцип свободи вибору, як закон урожаю: що посіємо, те й 
пожнемо (див. До Галатів 6 :7 -8 ) . Фермер живе за цим зако-
ном. Сорт насіння, який він вибирає для посіву, визначає, які 
плоди він одержить. Якщо він посіє пшеницю, то й пожне пше-
ницю, а не кукурудзу. Не може він, не дбаючи про врожай, 
посадити насіння й одержати щедрий урожай. 

У житті, як і в сільському господарстві, наслідки тісно пов'язані 
з вибором. Коли ми робимо вибір, то маємо приймати і 
результати того вибору. Інколи ми не усвідомлюємо загальних 
наслідків нашого вибору, поки не будемо судимі Богом. Проте 
багато разів наш вибір впливає на нас негайно. Наприклад, як 
членам Церкви, нам був даний дар Святого Духа відразу після 
хрищення. Ми не можемо повністю усвідомити користі 
спілкування зі Святим Духом до свого воскресіння, але якщо 
наш в и б і р — н е прислухатися до Святого Духа і чинити гріх, то 
ми втратимо його вплив на наше життя вже зараз. Негайні 

2 8 - а (= 28-а) , Купатися небезпечно. 
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наслідки неправильного вибору: ми не відчуваємо спокою, 
розуміння, любові й проводу, які дає Святий Дух, коли ми чини-
мо правильно. 
Коли молодий чоловік порушує Слово Мудрості, які наслідки його дій? (Він не 
гідний просування у священстві. Дух забирається від нього. Він не гідний слу-
жити місію. Він може звикнути до речовин, які завдають шкоди тілу). 

Коли батько неспроможний навчити своїх дітей євангелії, які бувають 
наслідки? (В сім'ї не так люблять один одного. Діти можуть не відрізняти добра 
від зла. Він може втратити своїх дітей. Затримується розвиток дітей). 

Відразу чи в майбутньому приходять наслідки, наше життя 
відображатиме те, як ми використовуємо свободу вибору. 
Благословенням від правильного вибору є те, що нам не треба 
боятися як негайних наслідків, так і тих, що будуть у майбут-
ньому. Це зміст гімну «Роби так, як треба». 
Проспівайте гімн «Роби так, як треба» (див. Основи Євангелії). 

Ми відповідаємо за свій вибір 

Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: «Бог дав усім людям сво-
боду вибору і дарував нам цей привілей: або служити йому, 
або не служити... Але нам неминуче доведеться дати звіт за 
те, як ми скористалися з цієї свободи, і як це було сказано 
Каїнові, так само буде сказано і нам: «Коли ти добре робити-
меш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях 
гріх підстерігає (Бут 4:7)» {Gospel Doctrine, p. 49). 

Легій пояснював своєму синові Якову, що таке свобода вибо-
ру: «Таким чином люди вільні... вибрати свободу і вічне життя 
через великого Посередника всіх людей, або вибрати полон і 
смерть, що чекають на вас у полоні і під владою диявола» 
(2 Неф. 2:27). 

Настане день, коли кожний з нас стане перед Богом на суд. 
Там ми будемо звітувати про своє управління і вибір, який 
робили. Потім Бог судитиме нас. Його суд буде як справедли-
вим, так і милосердним, заснованим на його любові і небесних 
законах. Алма сказав: 

«І необхідно за справедливістю Бога, щоб людей було судже-
но відповідно до їхніх діянь; і якщо їхні діяння були добрими 
в цьому житті, і бажання їхніх сердець були добрими, щоб їх 
також було, в останній день, відновлено до того, що є добрим. 

А якщо їхні діяння є злими, їх буде відновлено в себе самих на 
зло» (Алма 41:3-4). 

Ми вільні робити вчинки, але несемо відповідальність за свої 
дії. А наші д і ї—це результат нашого вибору. Тому важливо, щоб 
ми робили правильний вибір. Це ми можемо зробити, 
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наслідуючи приклад, поданий Ісусом Христом і його правед-
ними слугами. Ми можемо взяти величний урок, наприклад, 
з життя Йосипа в Старому Завіті. 

Після того, як Йосипа привезли до Єгипту, він став слугою 
Потіфара, служителя Фараона і начальника охорони. Йосип 
одержав благословення, тому що вирішив іти за Господом. 
Потіфар побачив, що все, що робив Йосип, було добрим, а 
тому зробив Йосипа відповідальним за все, що мав. Заради 
Йосипа Господь благословив дім і поля Потіфара і зробив так, 
щоб вони процвітали. 

Однак, за цей час дружина Потіфара почала пристрасно бажа-
ти Йосипа. її почуття росли, аж поки в один день вона не стала 
спокушати Йосипа вчинити перелюб з нею. 
Чи знав Йосип Божі закони стосовно перелюбу? Щ о міг вибрати Йосип? Що 
він вибрав? 

Дайте завдання комусь із класу прочитати Буття 39:7-12. 

Зіштовхнувшись із цією спокусою, Йосип подумав про велику 
довіру, яку Потіфар поклав на нього, але ще більше він поду-
мав про Господа й обіцяння слухатися Його. Йосип знав, що 
зрештою буде відповідати перед Богом. Його знання дало 
йому сили протистояти дружині Потіфара. Його вибір б у в — 
слухатися Бога. 

Зусилля Потіфарової дружини спокусити Йосипа не припиня-
лися, тому що вже колись він відкинув її. Вона спокушала його 
день за днем, і він продовжував протистояти їй. Кінець кінцем, 
зі зла і відчаю, вона звинуватила Йосипа в тому самому гріху, 
який чинила сама. В результаті Йосипа вкинули до в'язниці. 

«Але Господь був з Йосипом», тому що той вибрав послух. 
Кінець кінцем, Йосипа звільнили з в'язниці і він став правите-
лем над усім Єгиптом (див. Буття 39-41). 
Про що пам'ятав Йосип, коли його спокушали? Як приклад Йосипа може допо-
могти нам правильно використовувати свободу вибору? 

Заключна частина 

Президент ДевідО. Маккей стверджував: 

«Слідом за даром життя, право керувати своїм життям є 
найбільшим даром Бога людині. Свобода вибору має 
цінуватися більше, ніж будь-яка інша власність, що її може 
дати земля. Це наслідується з духом людини. Це божествен-
ний дар. . . . Людині дається особливий дар, який не дарова-
ний ніякому іншому живому створінню. Бог дав їй владу виби-
рати. Тільки людині Творець сказав: «Ти можеш вибирати сам, 
бо це дано тобі» (Мойсей 3:17). Без цієї божественної влади 
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вибирати людство не може розвиватися» («Man's Free Agency», 
Improvement Era, Dec. 1965, p. 1073). 

Щоб розвиватися, нам потрібна свобода вибору. Але ми 
маємо використовувати нашу свободу вибору правильно, 
тому що будемо звітувати перед Богом за свій вибір. Ми 
маємо вибирати мудро. Для цього нам слід прагнути слухати-
ся нашого Небесного Батька у повсякденному житті. Ми маємо 
також говорити з ним у молитвах, слухати його пророків і бути 
гідними проводу Святого Духа. 

Завдання 

Подумайте над тим, скільки разів вам доводиться вибирати 
кожного дня. Поміркуйте хвилину над найважливішими 
рішеннями, які ви прийняли, і їхніми наслідками. Виберіть 
сферу свого життя, яку б ви хотіли вдосконалити. Прийміть 
деякі рішення, які дадуть бажані результати. 

Додатково прочитайте: 

2 Нефій 2:11 (протилежність у всьому) 

2 Нефій 2:27 (свобода вибрати волю і вічне життя або полон і 
смерть) 

УЗ 58:26-29 (не заповідано все) 

УЗ 101:78 (відповідальність за гріхи) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 4, «Свобода вибирати». 
2. Заздалегідь дайте учневі завдання підготуватися і провести таку аналогію: 
«Коли ми піддаємося спокусам Сатани, то цим обмежуємо свій вибір. 
Наступний приклад показує це. Уявіть, що перед вами знак на березі моря, на 
якому написано: «Купатися небезпечно». Ми можемо подумати, що це обме-
ження. Чи це насправді так? Перед нами все ще широкий вибір. Ми можемо 
піти і поплавати в іншому місці. Ми можемо гуляти по берегу і збирати чере-
пашки. Ми можемо спостерігати захід сонця. Можемо піти додому. А можемо і 
проігнорувати знак і купатися в небезпечному місці. Але коли [небезпека, про 
яку попереджав знак] захопить нас у свої обійми і нас затягне під воду, тоді 
вибору буде дуже мало. Ми можемо намагатися вибратися, покликати на 
допомогу, але можемо і потонути (див. Основи Євангелії, р. 20). 
3. Підготуйтеся проспівати «Роби так, як треба» (див. Основи Євангелії, Гімни). 
4. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповіданя й вірші з цього 
уроку. 
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Дотримуйте Суботній 
День у святості 

Мета цього уроку—навчитися дотримуватися Суботнього Дня 
в святості. 

Вступ 

У Сполучених Штатах Америки в тридцяті роки двадцятого 
сторіччя багато людей не могли знайти роботи. Це був час 
великих труднощів. Один носій священства в Солт-Лейк-Сіті 
знайшов роботу в урядовій установі. Вона оплачувалася 
краще, ніж більшість інших, і була надійною. Була тільки одна 
проблема: нова робота вимагала праці в неділю. Але йому 
потрібні були гроші, щоб утримувати сім'ю. 

Він знав, що Господь не завжди незадоволений, коли люди 
мають працювати в неділю, а тому помолився, щоб Господь 
схвалив його роботу в Суботній День. Але Господь дав йому 
відчути, що в цьому випадку не слід працювати в неділю. Цей 
чоловік обговорив ситуацію з дружиною. Обоє вони відчули, 
що мають сказати хазяїну, що він не прийде на роботу 
в неділю. Після цього хазяїн попередив його, що він втратить 
роботу. 
Щ о б ви робили на місці цього чоловіка? 

Коли цей носій священства відмовився працювати в неділю, 
він втратив роботу. Пройшло небагато часу і він знайшов іншу 
роботу, на якій не потрібно було працювати в Суботній День. 

Священна суть Суботнього Дня 

На початку Господь витратив шість днів на створення світу, а 
на сьомий день відпочивав (див. Буття 2:2-3) . Він назвав цей 
день Субота. Він встановив приклад і показав нам, що ми 
маємо шанувати Суботу, відпочиваючи від усякої роботи. Від 
самого початку Бог завжди чекав, що його діти будуть присвя-
чувати один день із семи йому. 

До часів Христа Суботою вважався сьомий день тижня. А 
після Христового воскресіння Суботою став перший день 
тижня (див. Дії 20:7). Його назвали Господнім днем (див. 
Одкровення 1:10) на честь його воскресіння в той день (див. 
Іоанн 20:1). Тому Христос—Господь Суботи (див. Марк 2:27-28). 
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І як такий, він заповідав нам вважати Суботу «моїм святим 
днем» (див. УЗ 59:9-13). 

У часи Мойсея Господь наголошував на важливості дотриман-
ня Суботи, коли включив це до числа Десяти заповідей. 
Прочитайте Вихід 20:8-11. 

Господь сказав народу ізраїля, що Суботній День має дуже 
важливе значення, і що їхня слухняність у дотриманні його 
була знаком їхньої вірності йому (див. Вихід 31:12-17). 

Суботи дотримувались, як було вказано Господом у цьому та 
інших Писаннях, до часів Ісуса Христа. Протягом цих століть 
багато ненатхненних релігійних провідників встановили 
численні обмеження щодо того, що людина може робити 
в неділю. Наприклад, вони вчили, що не можна запалювати 
вогонь у Суботній День. Вузол можна було розв'язувати тільки 
однією рукою. Не можна було пройти більше однієї милі. 
В Суботу не можна було лікувати поламані кістки. 

Для людей стало так важко дотримуватись усіх правил, що 
вони забули істинну мету Суботнього Дня. Субота стала тяга-
рем, а не благословенням і радістю. 
Яким чином люди сьогодні забувають істинну мету Суботнього Дня? 

Президент Джордж Альберт Сміт пояснював, яким має бути 
наше ставлення до Суботи: «[Господь] призначив один день із 
семи, щоб він не був тягарем, а приносив радість в наше життя, 
і щоб наші домівки стали місцем збору с ім ' ї , . . . збільшуючи 
нашу любов один до одного» {Improvement Era, Jan. 1949, p. 9). 
Як Субота може стати радістю в нашому житі? 

Господь відкрив, що він благословив Суботу і зробив ї ї свя-
щенною. У цей день ми маємо відпочивати від своїх труднощів, 
турбот і праці. Це день, коли ми можемо дякувати Господу за 
його благословення здоров'я, сили, спокою і духовної радості. 
Субота—це день, щоб наблизитися до Небесного Батька 
через вивчення, молитву і відвідування зборів, на яких ми 
поклоняємося йому і приймаємо причастя. 

Святити Суботн ій День 

Перше Президентство Церкви дало нам певні настанови щодо 
нашої діяльності в Суботній день: 

«Субота—це не такий день, як інші, коли ми просто відпо-
чиваємо від роботи і вільні провести його так, як підкаже нам 
наша легковажність. Це святий день, Господній День, і слід 
проводити його як день поклоніння і благоговіння» (Church 
News, 11 July 1959, p. 3). 
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Господь дав нам не так багато правил щодо Суботи. Він про-
сто дав нам кілька вказівок, дотримуючись яких, ми можемо 
провести Суботній День у святості. 
Прочитайте Учення і Завіти 59:9-13. Чому Господь просив нас дотримуватися 
Суботнього Дня в святості? ( Щ о б тримати себе незаплямованим від світу). 

Що означає «тримати себе незаплямованим від світу»? 

Що ми маємо робити, щоб дотримуватися Суботнього Дня в святості? (Ми 
можемо ходити в дім молитви, відпочивати від праці, показувати свою 
відданість, давати приношення і причащатися, сповідуватися в гріхах, з про-
стотою в серці готувати їжу, поститися й молитися). 

Що означає «відданість»? Відданість означає незрадливість, вірність, глибоку 
прихильність, поклоніння). 

Господь з'ясував, що нам слід провести цей день у поклонінні 
і робити добрі вчинки, якщо ми хочемо дотримуватися 
Суботнього Дня в святості. 
Що означає приношення? 

Приношення—це дари Господу. Сюди входять десятина і 
пожертвування. Субота—відповідний день, щоб давати ці 
пожертвування Господу. 
Що мається на увазу під «простотою в серці»? 

Мати простоту в серці означає мати щирі наміри. Готувати їжу 
з простотою в серці означає готувати її з любов'ю в серці до 
Господа і його дітей. 

Крім настанов, даних в Писаннях і нашими живими пророка-
ми, ми можемо дізнатися, як дотримуватися Суботнього Дня, 
вивчаючи життя Спасителя. Одного Суботнього Дня, напри-
клад, коли Ісус йшов навчати до синагоги, він зустрів чоловіка 
з висохлою рукою. Книжники й фарисеї переконували, що 
зцілювати людину було б порушенням Суботи і зібралися 
навкруг Христа, щоб побачити, що він робитиме. 

Знаючи їхні думки, Господь запитав у них: «Що годиться 
в суботу—робити добре чи робити лихе, душу спасти чи згу-
бити?» І позирнувши на всіх них, сказав чоловікові: «Простягни 
свою руку!» Чоловік так зробив, і рука його стала цілком здо-
рова (див. Лука 6:6-10). 

Іншого Суботнього Дня Ісус запитав: «Коли осел або віл котро-
гось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його 
дня суботнього?» (Лука 14:5-6). Так Ісус вчив нас, що деяку 
роботу потрібно робити в Суботу. Президент Спенсер В. 
Кімбол сказав: 

«Це істина, що деякі люди мають працювати в Суботу. І 
справді, деяка робота істинно необхідна—догляд за хворими, 
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наприклад, може служити, як пошанування Суботи. Однак у 
таких справах найважливіший прив ід—наші мотиви. 

Коли чоловіки або жінки бажають працювати в Суботу, щоб 
збільшити своє багатство, то вони порушують заповіді, тому 
що гроші, зароблені в Суботу, якщо робота не була 
необхідною, є нечисті» (Spencer W. Kimball, «The S a b b a t h — А 
Delight», Ensign, Jan. 1978, p. 5). 

Як зазначає президент Кімбол, буває час, коли ми не можемо 
не працювати в неділю. Але коли працюємо, потрібно трима-
ти дух Суботи у своєму серці. Дотримання Суботнього Дня у 
святості говорить про нашу любов до Господа. Це показує 
нашу вдячність за його доброту. Коли ми маємо вирішити, 
робити чи не робити якусь справу, що відповідає чи не 
відповідає Суботі, ми можемо поставити перед собою три 
таких питання: 

• Чи це добре діло? 

• Чи це підносить духовно? 

• Чи зробив би це Ісус? 

«Батьки часто бачать, що справи, які роблять неділю гарним 
днем для їхніх дітей, роблять для них цей день гарним також. 
Один молодий батько. . . . сказав: «У неділю я віддаю своїм 
дітям більше часу, ніж у будь-який інший день. У суботу у мене 
завжди так багато хатньої роботи, що діти не одержують бага-
то уваги. Але в неділю я і моя дружина читаємо їм більше 
оповідань і співаємо їм більше пісень. Ми гуляємо околиця-
ми. Ми слухаємо, як вони розповідають нам історії. . . . Діти 
люблять неділю, тому що більше одержують від нас, а ми 
любимо неділю, тому що ми більше віддаємо їм. . .» . 

«Ми не даємо нічому ззовні відвертати нас один від одного ,— 
сказала одна мати, розповідаючи про звичай багатьох 
с і м е й . — Щ о б ми не робили в неділю, ми робимо р а з о м . . . . Ми 
відвідуємо родичів разом, с ім 'єю. Ми проводимо спеціальні 
зустрічі для своїх дітей і переконуємось, що програма націлена 
на задоволення всіх вікових груп. Зараз наші діти звикли 
майже автоматично відхиляти запрошення друзів, які б могли 
забрати їх з дому в неділю» (Orson Scott Card, «Making Sunday 
the Best Day of the Week», Ensign, Jan. 1978, p. 9). 

Є багато людей, які шанують Суботу: 

• Багато фермерів збирають урожай і продають його тільки 
протягом шести днів, даних людині для роботи. Вони роблять 
тільки ті повсякденні справи, які абсолютно необхідні, в цей 

2 5 2 



Урок 19 

святий день і дотримуються Господньої заповіді поклонятися 
йому. 

• Власники худоби виганяють своїх тварин в будні дні і зага-
няють назад у суботу ввечері, щоб відвідати збори в неділю. 

• Власники закладів харчування зачиняють їх на Суботу і про-
водять цей день, займаючись Церковною діяльністю. 

• Власники овочевих магазинів зачиняють свої магазини 
в неділю, коли інші магазини залишаються відчиненими. 

• Власники станцій обслуговування зачиняються в неділю, а 
одержують прибуток протягом шести днів, даних для роботи. 

• Управителі великих магазинів зачиняють двері на неділю і 
проводять цей день у поклонінні Господу. 
• Власники аптекарських магазинів не продають їжу, косме-
тику і всяку всячину у Суботу. Вони виконують замовлення на 
ліки тільки у випадку особливої необхідності. 

• Студенти готуються до занять тільки протягом будніх днів. 

• Власники фабрик зачиняють їх на Суботу. 

• Мисливці полюють тільки в будні дні, рибалки знаходять час 
для рибної ловлі протягом шести днів. 
• Сім'ї проводять пікніки й збори тільки в будні дні. Багато 
людей ніколи не проводять вечірок і прогулянок у неділю. 

Все це є жертвою. Але майже в кожній справі чи фахові є вірні, 
успішні люди, які жертвують і одержують радість від дотриман-
ня заповіді Господа дотримувати цей день в святості. 
Прочитайте Левіт 23:2. 

Заключна частина 

Господь сказав нам не поводитися недбало з тим, що є свя-
щенним. Таким священним, що нам дав Господь, є цей святий 
день. Старійшина Езра Тефт Бенсон сказав: «Мета Суботи— 
духовне піднесення, відновлення наших завітів, поклоніння, 
відпочинок, молитва. Вона—для духовного насичення, щоб ми 
могли тримати себе незаплямованими від світу, дотримую-
чись Божої заповіді» («Keeping the Sabbath Day Holy», Ensign, 
May 1971, p. 6). 

Завдання 

Прагніть зробити Суботній День більш духовним. Робіть це, 
збираючи свою сім'ю коло себе і обговорюючи сімейну 
поведінку в Суботу. Намагайтеся знайти найкращий спосіб 
дотримання Суботнього Дня в святості. Нагадуйте членам 
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сім'ї, щоб вони ставили перед собою три питання, щоб визна-
чити, чи підходять їхні справи до Суботнього Дня: 

• Чи це добре діло? 

• Чи це підносить духовно? 

• Чи зробив би це Ісус? 

Додатково прочитайте: 

Неемія 13:15-21 (торгівля в Суботу) 

Ісая 58:13-14 (не прагніть розваг у Суботу) 

Левіт 19:30 (заповідь дотримуватися Суботи) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 24, «День Суботній». 
2. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з 
цього уроку. 
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Десятина і 
пожертвування 

Урок ЗО 

Цей урок має за мету допомогти нам жити за законом десяти-
ни і бути щедрими в своїх пожертвуваннях. 

Вступ 
Напишіть таке запитання на дошці: «Чи буде людина грабувати Бога?» 

У Писаннях перед нами ставлять багато запитань. Наприклад, 
коли Христос явився на Американський континет після свого 
воскресіння, він поставив Нефійцям питання, яке раніше ста-
вив Малахія, пророк Старого Завіту: «Чи буде людина грабува-
ти Бога?» (З Нефій 24:8; Малахія 3:8). 
Чи можливо пограбувати Бога? 

Прочитайте 3 Нефій 24:8. 

Закон десятини 

Закон десятини—це більше, ніж заповідь від Господа. Через 
нього ми маємо можливість повернути йому частину всього 
того, що він нам дав. Через цей закон ми також можемо допо-
могти будувати його царство і показати свою віру в нього. 

Часто ставлять таке питання: «Що таке повна чесна десяти-
на?» Десятина—це одна десята частина нашого прибутку 
(див. УЗ 119). Це означає, що ми віддаємо одну десяту части-
ну нашого прибутку грошима, або якщо прибуток—це вівці, 
рогата худоба чи врожай, то ми віддаємо одну десяту ними 
(див. Основи Євангелії, розділ 32, стор. 197-198). 

Ми сплачуємо десятину, віддаючи її Господньому представ-
никові, єпископу або президенту філії. Потім він відсилає 
ці гроші до головного управління Церкви, де зберігаються 
записи про нашу десятину та інші внески. 

Раз на рік кожному члену Церкви призначають зустріч з 
єпископом чи президентом філії. В цей час він приватно пере-
глядає разом з нами наші записи про десятину і питає, чи ми 
сплачували повну десятину протягом року. Ця зустріч нази-
вається «врегулюванням десятини». 

Господь вважає сплату десятини такою важливою, що ми не 
можемо одержати храмову перепустку, поки не платимо 
повної десятини. Більш того, чоловіки і юнаки мають бути 
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сплатниками повної десятини перед тим, як одержати 
підвищення в священстві. 

Старійшина Метью Каулі, колишній член кворуму Двана-
дцятьох, розповів про добру сестру з народу Маорі, яка живе 
у віддаленому селі Нової Зеландії, і яка відчувала істинний дух 
сплати десятини: 

«1 я при нагоді заїхав, як робив це завжди, коли бував у тій 
окрузі, щоб зустрітися з тією огрядною невисокою жінкою, 
вісімдесятирічною і сліпою. Вона не жила на території 
організованої філії, не мала контактів із священством, за 
виключенням візитів місіонерів. . . . 

Вона була на подвір'ї біля вогню. Я підійшов, щоб потиснути їй 
руку і хотів потертися з нею носами (як це роблять у народі 
Маорі), а вона сказала: «Не потискуйте мені руки...». 

Потім вона стала на руки і коліна і поповзла до свого малень-
кого будиночка. Коло рогу її будинку стояв заступ. Вона взяла 
того заступа і поповзла в іншому напрямку, вимірюючи 
відстань, яку вона пройшла. В решті-решт вона дісталася до 
місця і почала копати. . . . Її заступ нарешті вдарився об щось 
тверде. Вона витягла банку, відкрила її, дістала щось звідти 
і простягла мені. То були новозеландські гроші. Амери-
канськими грішми то відповідало б ста доларам. 

Вона сказала: «Це моя десятина. Тепер я можу потиснути руку 
священству Бога». 

Я сказав: «Вам не треба платити так багато десятини». 

Вона відповіла: «Я знаю. Не треба платити стільки зараз, але я 
плачу дещо наперед, тому що не знаю, коли ще сюди приїде 
представник священства Бога». 

Потім я нахилився і притиснув свого носа і лоба до її, і сльози 
з моїх очей текли по її щоках» (in Conference Report, Oct. 1948, 
pp. 159-160). 
Як може сплата десятини показати нашу любов до Господа? Як це показує 
нашу віру? 

Пожертвування 

Крім десятини, ми можемо вносити інші гроші, щоб допо-
могти будівництву царства Господа. Такі внески називаються 
пожертвуваннями. 

Наш єпископ, президент філії чи провідник групи скажуть нам 
про можливості для сплати пожертвувань. Він повідомить нам, 
коли слід платити пожертвування від посту. Він скаже нам; 
коли слід допомогти збирати кошти для нового будинку церк-
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ви, він скаже нам, коли будуть потрібні гроші у фонд добробу-
ту, і він скаже нам, скільки грошей потрібно на витрати у 
приході чи філії. 

Наступне оповідання старійшини Бойда К. Пекера допоможе 
нам зрозуміти важливість сплати десятини і пожертвувань: 

Кілька років тому два місіонери звітували президентові філії, 
що сім'я, яку вони навчали, раптом вирішила не христитися. 
Батько дізнався про десятину і відмовився від подальших 
зустрічей з місіонерами. 

Через кілька днів,—пояснює старійшина Пекер,—президент 
філії попросив старійшин піти з ним ще раз у цю сім'ю. 

«Я розумію,—сказав він батькові,—що ви вирішили не вступа-
ти до Церкви». 

«Це так»,—відповів той. 

«Старійшини сказали, що ви турбуєтеся з приводу десятини». 

«Так»,—відповів батько.—Вони не говорили нам про це, а коли 
я дізнався, я сказав: «Це занадто багато, щоб просити. Наша 
церква ніколи не просила цього. Ми подумали, що це забага-
то, і ми не станемо членами Церкви». 

«А вони говорили вам про пожертвування від посту?»—запи-
тав він. 

«Ні,—відповів чоловік.—А що це таке?» 

«У Церкві ми постимося і пропускаємо два прийоми їжі кожно-
го місяця і віддаємо вартість цієї їжі, щоб допомогти бідним». 

«Вони не розповідали нам про це»,—сказав чоловік. 

«Чи вони згадували про фонд будівництва?» 

«Ні, а що це?» 

«У Церкві ми всі робимо внески на будівництво каплиць. Якщо 
ви станете членом Церкви, ви захочете зробити внесок як 
працею, так і грішми. Саме зараз ми будуємо нову каплицю 
тут»,—розповідав президент чоловікові. 

«Дивно,—сказав чоловік,—що вони не згадали про це». 

«Чи розповіли вони вам про програму добробуту?» 

«Ні,—відповів батько .—Що це?» 

«Ми віримо в допомогу один одному. Якщо хтось у нужді або 
хворіє, або безробітний, чи має труднощі, ми гуртуємося і 
допомагаємо, і від вас чекатимуть допомоги. 

Чи вони говорили вам, що у нас немає професійного священ-
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ства? Всі ми витрачаємо свій час, свій хист, свої статки і все, 
щоб допомогти роботі. І за це нам не платять грошей». 

«Вони не розповідали нам нічого з цього»,—сказав батько. 

«Ну що ж,—сказав президент філії,—якщо вас відвернула така 
маленька справа як десятина, стає ясно, що ви не готові для 
цієї Церкви. Можливо ви прийняли правильне рішення, і вам не 
слід ставати її членом». 

Коли вони виходили, йому щось спало на думку, він повернув-
ся і сказав: «А ви ніколи не думали над тим, що люди чинять 
усе це з охотою? Я ніколи не одержував рахунку за десятину. 
Нікого ніколи не прикликали, щоб збирати її. Але ми платимо 
її, і все інше теж, і вважаємо це за великий привілей. 

Якби ви змогли дізнатися чому, ви б знайшли дорогоцінну пер-
лину. . . . 

Але,—сказав президент філії ,—це ваше рішення. Я тільки 
сподіваюсь, що ви будете молитися про це». 

Через кілька днів чоловік прийшов до президента філії додому. 
. . . Він хотів призначити день хрищення для своєї сім'ї» (Boyd 
К. Packer, «Where Much Is Given, Much Is Required», Ensign, Nov. 
1974, p. 88). 
Щ о викликало бажання у цього чоловіка стати членом Церкви? Запишіть на 
дошці різноманітні пожертвування, які згадувалися в оповіданні (пожертвуван-
ня від посту, будівельний фонд, добробут). 

Ми також можемо здавати гроші в місіонерський фонд І в бюд-
жет приходу чи філії. Бюджетні фонди використовуються для 
таких витрат, як утримання церковних будинків, їжа та облад-
нання для громадських зборів приходу чи філії, навчальне при-
ладдя, збірники гімнів. 
Допишіть «місіонерський фонд» та «бюджетні фонди» до списку на дошці. 

Використання десятини і пожертвувань 

Десятина і пожертвування, які ми здаємо Церкві, використову-
ються для Господньої роботи. Ці гроші витрачаються нашими 
провідниками священства так, як указав Господь. Ці внески 
допомагають привести наших братів і сестер до нашого 
Небесного Батька. 

Чому потрібні гроші для виконання Господньої роботи? 

Ось деякі можливі шляхи використання нашої десятини та 
пожертвувань: 

1. Допомагати місіонерській програмі. 
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2. Допомагати будувати й утримувати каплиці, храми та інші 
будівлі. 
3. Допомагати навчати молодь у церковних школах, семіна-
ріях та інститутах. 
4. Допомагати друкувати і розподіляти матеріали для уроків. 

5. Допомагати подальшій генеалогічній роботі та роботі за 
померлих. 
6. Допомагати тим, хто в нужді і не може допомогти собі сам. 

7. Допомагати у витратах на генеральні та теренові конфе-
ренції. 

Благословення за сплату десятини й пожертвувань 
Чому сплата десятини й пожертвувань Господу є привілеєм? 

Коли ми платимо десятину і пожертвування, потрібно робити 
це з охотою. Писання говорять, щоб ми давали «не в смутку й 
не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає» 
(2 До Коринтян 9:7), і якщо чоловік «дає це неохоче... це зарахо-
вується йому так, наче він утримав цей дарунок» (Мороній 7:8). 

З президентом Меріоном Г. Ромні стався випадок, який допо-
може нам зрозуміти значення цього уривка з Писань: 
«Майже чверть століття тому сестра Ромні і я перейшли до 
приходу, який тільки починав будувати дім зборів. Величина 
внеску, яку, як вважав єпископ, мені слід було сплатити, до 
деякої міри вразила мене. Я подумав, що це було вдвічі більше 
від того, що він мав попросити. Однак, я сказав: «Добре, я 
заплачу, єпископе, але поступово, тому що у мене немає гро-
шей». І я почав платити. Я платив і платив, поки не лишилося 
заплатити ще разів зо три, коли я, за звичкою, читав Книгу 
Мормона і дійшов до вірша, в якому говорилося: «...якщо 
чоловік, будучи злим дає дарунок, він дає це неохоче; отже, це 
зараховується йому так, наче він утримав цей дарунок; отже, 
його зараховано до злих перед Богом» (Мороній 7:8). 

Це вразило мене, тому що я вже виплатив тисячу доларів. Тоді 
я пішов і заплатив решту того, що обіцяв заплатити, і потім я 
заплатив... . ще, щоб запевнити Господа, що зробив це з пра-
вильним ставленням» (Relief Society Magazine, Feb. 1968, 
pp. 84-85). 

Господь пообіцяв, що благословить нас, якщо ми будемо з 
бажанням платити десятину і пожертвування. 
Прочитайте З Нефій 24:10-12. 

Щ о Господь обіцяє нам за сплату десятини? 
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Президент Джозеф Ф. Сміт розповідає таке оповідання про 
благословення, які прийшли за сплату десятини: 

«Я дуже ясно згадую випадок, який стався в моєму дитинстві. 
Моя мама була вдовою, а потрібно було утримувати велику 
сім'ю. Однієї весни, коли ми відкрили картопляні ями, вона 
попросила своїх хлопчиків набрати мішок найкращої картоплі і 
пішла з ними до офісу, де збирали десятину. Того сезону 
картоплі було дуже мало. В той час я був маленьким хлопчиком 
і був за погонича. Коли ми під'їхали до східців офісу, де збирали 
десятину, і збиралися вивантажити картоплю, один із клерків 
підійшов до моєї мами і сказав: «Вдова Сміт, соромно, що вам 
доводиться сплачувати десятину».. . . Він докоряв мамі за спла-
ту десятини, називав її кимзавгодно, тільки не мудрою і перед-
бачливою, і сказав, що є інші, сильні і здатні працювати, але яких 
підтримували із фонду десятини. Моя мама повернулася до 
нього і сказала: «Вам має бути соромно за себе. Чи ви не хоче-
те, щоб я одержала благословення? Якщо я не буду сплачувати 
десятини, Господь забере своє благословення від мене. Я спла-
чую десятину не тільки тому, що це закон Божий, а й тому, що 
чекаю на благословення за це. Дотримуючись цього та інших 
законів, я сподіваюсь на матеріальний статок і можливість 
забезпечити свою сім'ю». . . . Вона мала матеріальний статок, 
тому що дотримувалася законів Божих. Вона мала достаток, щоб 
утримувати свою сім'ю. Ми ніколи не потерпали від нужди так, 
як інші. . . . Ця вдова одержала право на привілеї дому Божого. 
Вона не могла бути позбавлена жодного обряду євангелії, тому 
що слухалася законів Божих» {Gospel Doctrine, pp. 228-229) . 

Чому сестра Сміт попросила своїх хлопчиків набрати найкращої картоплі для 
десятини? 

Як цей випадок допоміг хлопчикам зрозуміти важливість десятини? 

Які благословення одержала сестра Сміт за сплату десятини? 

Церковний провідник якось сказав про благословення, які ми 
одержуємо за сплату десятини і пожертвувань: 

«Господь дотримується своїх обіцянь. Він і справді відчиняє 
вікна небес і виливає свої благословення на тих, хто вірний і 
покірний його заповідям. . . . Ці благословення можуть бути 
грошові чи часові, або це можуть бути духовні виливи, які при-
носять силу, мир і спокій» (Henry D. Taylor, «І Wi l l . . . Pour Out a 
Blessing», Ensign, May 1974, p. 108). 

З а к л ю ч н а частина 

Господь дав нам закон десятини так само, як і заповідь жерт-
вувати. Коли ми це робимо, то цим будуємо царство Боже. Ми 
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Урок 19 

допомагаємо приносити щастя багатьом людям на землі, і 
допомагаємо тим, хто помер, одержати благословення 
євангелії. 

Коли ми дотримуємося цих законів, то показуємо нашу любов 
до Небесного Батька, його Сина, Ісуса Христа, і до наших 
братів і сестер. Ми також показуємо свою віру в Бога. Взамін, 
ми одержуємо як часові, так і духовні благословення, які варті 
більшого, ніж гроші, які ми віддаємо. 

Завдання 

1. Якщо ви ще не зробили цього, зобов'яжіться платити чесну 
десятину і відвідати співбесіду з врегулювання десятини цього 
року. 
2. Уважно подумайте над вашими пожертвуваннями Церкві. 
Якщо ви відчуваєте, що потрібно вносити більше, робіть це. 
Зобов'яжіться робити все, що можете, в цьому напрямку, щоб 
просувати роботу Господа. 

3. Учіть свою сім'ю благословенням від сплати десятини і 
пожертвувань. Допоможіть їм дотримуватися цих законів. 

Додатково прочитайте: 

Буття 14:19-20 (Авраам сплачував десятину) 

2 Хронік 31:5-6 (Ізраїльтяни платили десятину) 

Неемія 10:37-38 (Діти Ізраїля платили десятину) 

Алма 13:13-16 (Авраам платив десятину) 

УЗ 64:23 (той, хто сплачував десятину, не згорить) 

Підготовка учителя 

До проведення уроку: 
1. Напишіть на дошці питання: «Чи буде людина грабувати Бога?» 
2. Повторіть Основи Євангелії, розділ 32, «Десятина і пожертвування». 
3. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші 
3 цього уроку. 
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Бути чесним Урок 31 

Мета цього уроку—навчити тому, як важливо бути чесним. 

Вступ 

Старійшина Говард В. Хантер пише про одного молодого 
чоловіка, який дістав дуже важливий урок: «Я згадую одного 
молодого чоловіка, який обертався в гурті, де вважали, що 
чинити неправедне дуже модно. Декілька разів він був 
спійманий на незначних порушеннях. Якось мені подзвонили з 
поліцейської дільниці і сказали, що його затримали за пору-
шення правил руху. Він перевищив швидкість. . . . Він знав, що 
те, що він робить, перешкодить йому поїхати на місію, і випра-
вив свою поведінку, а коли йому виповнилося 19 років, одер-
жав своє покликання. 

Я ніколи не забуду розмови, яку ми мали, коли він повернувся. 
Він сказав мені, що протягом служіння на місії, він часто думав 
про шкоду, якої завдав, помилково вірячи, що незначні поруше-
ня не мають важливого значення. Але в його житті сталися 
великі зміни. Він прийшов до розуміння, що немає щастя 
чи задоволення в порушенні закону, незалежно від того, чи 
це закон Божий, чи закон, який суспільство накладає на нас. . . . 
На мене справили велике враження ті зміни, які відбулися з 
цим молодим чоловіком, поки він служив на місії і вивчав 
моральні принципи. Яке нещастя, що йому довелося одержа-
ти ці уроки таким важким шляхом, але які великі благословен-
ня приходять, коли є розуміння, що неможливо порушувати 
закони і почувати себе добре від такої поведінки» («Basic 
Concepts of Honesty», New Era, Feb. 1978, pp. 4 -5) . 
Чи ми поводимося чесно, коли порушуємо закони країни? Чому? 

Напишіть на дошці: Ми віримо, що повинні бути чесними. 

Одне з уложень віри, написаних Пророком Джозефом Смітом, 
стверджує: 
«Ми віримо, що повинні бути чесними, вірними, цнотливими... 
і творити добро всім людям» (тринадцяте уложення віри). 
В цьому та інших Писаннях Господь заповідав нам бути чесни-
ми в особистому житті і в стосунках з іншими. 
Що означає бути чесним? 
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Бути чесним—це робити те, що, як ми знаємо, є праведним. 
Це означає бути вірними. Якщо ми пообіцяли, ми маємо 
дотримуватись обіцянь. Якщо маємо борг, потрібно сплатити 
його. Бути чесним—це говорити правду і діяти правдиво. Це 
означає, що ми не обманюємо, не крадемо, не порушуємо 
закони країни. Це означає, що ми не обманюємо ні в чому. 

Чому чесність така важлива 

Бути чесним необхідно, якщо ми хочемо жити за євангелією 
Ісуса Христа. Людина, яка не живе за істиною, коли знає її, не 
чесна з самою собою і з Богом. Щоб бути чесним з собою, ми 
повинні йти за своїми праведними відчуттями. Щоб бути чес-
ним з Господом, ми повинні дотримуватися завітів, які ми скла-
ли. Ми маємо бути чесними, щоб мати Святого Духа своїм 
супутником. 

Бути чесними з собою і з Богом означає, що потрібно бути чес-
ними і з тими, хто оточує нас. Якщо ми такі, Господь благосло-
вить нас своїм Духом, і ми заслугуємо довіру, честь і відданість 
тих, з ким ми спілкуємося. Без чесності з іншими, ми не може-
мо ні служити їм, ні звеличувати свої покликання. 
Подумайте, що б ви зробили в наступних ситуаціях. Наводяться особливі 
рішення, але таких рішень може бути більше, ніж одне. 

ПРИКЛАД 1 

Старійшина О. Леслі Стоун згадує такий випадок: 

«Нещодавно наш онук, Адам, подорожував із сестрою Стоун і 
зі мною до Каліфорнії. Приблизно в обід ми зупинилися, щоб 
перекусити. Коли офіціантка принесла мені рахунок, я не дуже 
придивлявся, і після того, як вона дала мені здачу, я зрозумів, 
що вона врахувала вартість тільки двох сендвічів замість 
трьох». 
Як було б чесно вчинити? Якби це трапилося з вами, як ви вчили б своїх дітей 
бути чесними? 

Старійшина Стоун продовжує: «Я знав, що у дівчини буде 
нестача грошей в кінці дня, і раптом мені спало на думку те, як 
мій батько вчив мене бути чесним. Я відчув, що було б гарною 
нагодою поговорити з Адамом про чесність, а тому ми сіли і я 
пояснив, що сталося. Я сказав, що ми маємо проблему. 

Я сказав, що ми можемо поїхати зараз і залишити собі зайві 
гроші і ніхто не знатиме про це, або ми можемо сказати дівчині, 
що винні їй ще за один сендвіч. Для нас зовсім не важко було 
прийняти рішення, коли ми вирішили, що залишаючи собі 
гроші, які не належать нам, ми порушимо заповідь «Не кради». 
Ми погодилися, що наш Небесний Батько був би незадоволе-
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ний нами, а ми були б нещасливими, тому що ми знали б у 
себе в серці, що вчинили нечесно». 

Ми з Адамом підійшли до дівчини за прилавком, і я пояснив їй, 
що вона невірно дала нам здачу і що ми винні їй ще майже 
долар. На хвилинку вона почервоніла, а потім стала дякувати 
за те, що ми вказали їй на помилку. Ми продовжили свій шлях 
з добрим почуттям, і я впевнений, що Небесний Батько 
схвалив те, що ми зробили» («Be Honest», Friend, Jan. 1975, 
p. 7). 

ПРИКЛАД 2 

Старійшина Гордон Б. Хінклі згадував: 

«Нещодавно ми їхали поїздом з Осаки до Нагої в Японії. На 
станції нас зустрічали друзі, і схвильована дружина залишила 
свою сумочку в поїзді». 
Якби ви знайшли сумочку сестри Хінклі, щоб ви зробили? 

Оскільки старійшина Хінклі вважає, що більшість людей чесні, 
він «подзвонив на станцію в Токіо, щоб повідомити про це. Коли 
поїзд прибув на станцію призначення трьома годинами 
пізніше, звідти зателефонували і повідомили, що сумочка була 
там. Ми поверталися не через Токіо, і більше ніж через місяць 
ми одержали її в Солт-Лейк-Сіті. Все було на місці в тій 
сумочці, коли її повернули» («An Honest Man—God 's Noblest 
Work», New Era, Oct. 1976, p. 47). 

Чого чекає від нас Господь, коли ми знаходимо чиюсь власність? 

Господь сказав: «Якщо ти знайдеш те, що загубив твій сусід, ти 
старанно шукатимеш, поки знову не повернеш це йому» 
{УЗ 136:26). Господь сподівається, що ми будемо повністю чес-
ними. Для Господа все, що не зовсім чесне, є нечесне. Не існує 
такого поняття, як часткова чесність. 
Як ви можете розпізнати, що чесне, а що нечесне? 

Попросіть учня прочитати Мороній 7:16-17. 

Хто є джерелом добра? Хто є джерелом зла? Які будуть наслідки нечесних дій? 
(Зло, невіра в Христа, відкидання його, небажання служити Богу). 

Які бувають наслідки чесних дій? (Добро, віра в Христа, служіння Богу). 

Обговоріть з класом наступні ситуації. Попросіть їх вирішити, чи люди, про 
яких іде мова, були повністю чесними. 

1. Тата ніколи не штрафували на дорозі. Він добрий водій. Він 
завжди пильно стежить за дорогою і намагається дотримува-
тися всіх правил дорожнього руху. 

2. Коли Джон працює, то використовує марки компанії, щоб 
відсилати листи хворій матері (див. УЗ 42:54). 
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Урок 19 

3. Джек і Л іо—найкращі друзі. Вони охоче позичають будь-що 
один одному. Після того, як один з них позичить у іншого, він це 
швидко повертає (див. Мосія 4:28; УЗ 136:25). 

4. Майк Браун важко працює. Він дуже гордиться своєю 
роботою. У вільний час він будує вдома маленький сарай 
з матеріалів, які приніс з роботи. 

Чесність у с і м ' ї 

Більшість із нас треба навчати, як бути чесними. Це означає, 
що носії священства мають не тільки намагатися бути чесни-
ми, але також учити своїх дітей чесності. Президент Н. Елдон 
Теннер сказав: «Навчання чесності починається вдома. У кож-
ного з нас є особиста власність, яку не можна брати без 
дозволу власника. Дитина, яка поважає таку власність удома, 
не схильна порушувати цей принцип поза домом. З іншого 
боку, недостатність такого навчання тягне за собою неповагу 
до прав і власності інших» («Worthy of Proper Recommendation», 
Ensign, May 1978, p. 44). 
Щ о ми можемо зробити у себе в сім'ях, щоб навчити і заохочувати дітей до 
чесності? 

Якось президент Бригам Янг сказав: «Будьте чесними. Горе 
тим, хто заявляє, що він святий, а сам нечесний. Чесні серця 
породжують чесні дії» (quoted by Spencer W. Kimball in Faith 
Precedes the Miracle, p. 234). 

Коли з нами проводять співбесіду перед одержанням священ-
ства чи для дарування вищого чину, або перед одержанням 
храмової перепустки, нам ставлять питання стосовно нашої 
гідності. Ці співбесіди дають нам можливість бути чесними з 
нашими провідниками священства і сповідати наші гріхи. 
Якщо ми чесні (а чесність потрібна для істинного покаяння), 
нам можуть простити наші гріхи і ми можемо одержати силу 
в своєму священстві. Одним із питань, яке ставлять нам, коли 
ми одержуємо храмову перепустку, буває таке: чесні ми чи ні. 

Досвід одного члена Церкви, президента Рубена Даріо Пачео 
з Каракаса, Венесуела, показує, якої чесності чекають від нас: 

Президент Пачео хотів узяти свою сім'ю до храму. Після вели-
ких жертв і духовної підготовки він і його сім'я зібрали гроші для 
довгої подорожі. Президент Пачео послав свою дочку до банку, 
щоб вона взяла п'ятьсот доларів СІНА. Він сказав: «Моя дружи-
на взяла у дочки конверт і відклала його вбік, не порахувавши 
гроші. Увечері перед від' їздом я попросив гроші і помітив, що 
конверт був незвично важкий. Ми порахували гроші. Вони дали 
нам 4065 доларів. Я був вражений. . . . На квитанції банку було 
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відбито тільки 500 доларів. Це означало, що банк передав у 
нашу користь майже три з половиною тисячі доларів! 

Деякі з друзів, які не були членами Церкви, і які були присутні 
того вечора у нас вдома, намагалися переконати мене зали-
шити собі гроші і насолодитися поїздкою до Сполучених 
Штатів. Чесно кажучи, я ніколи в житті не бачив таких грошей. 
Однак, я рішуче сказав: «Ми не можемо залишити ці гроші, 
тому що вони не наші. Мета нашої поїздки до храму—скласти 
завіти з Господом. Що хорошого вони принесуть нам, якщо ми 
нечесні?» 

Ми повернули гроші до банку. Вони помітили, що втратили 
частину грошей, але не було ніяких записів, кому вони були 
передані. Деякі банківські службовці запитували мене того 
дня: «Навіщо ви це зробили? Ніхто ж не знав, що гроші у вас». 
Я відповів: «Тому що я мормон» (quoted by Mario G. Echeverri, 
«Venezuela», Ensign, Feb. 1977, p. 30). 
Як сім'я Пачео показала на словах і ділами, що вони чесні? Хто знає про їхню 
чесність? Як, на вашу думку, почувала себе сім'я після запечатування у храмі, 
переживши такий випадок? 

Запросіть носіїв священства навести декілька прикладів чесності, які вони 
мали з власного досвіду або свідками яких вони були. 

Благословення за чесність 

Потрібні зусилля і важка праця, щоб чесно поводитися з 
іншими, з Господом і з самими собою. І коли ми це робимо, 
нагорода варта того. По-перше, ми вчимося самодисципліні— 
рисі, яка допоможе нам мати успіх у всіх сферах нашого життя. 
Бувають такі благословення за нашу чесність: 

МИ ЗАСЛУГОВУЄМО ДОВІРУ 

Інші люди будуть довіряти нам, коли ми будемо щирими і чес-
ними. Вони будуть покладатися на нас і приходити по допомо-
гу й настановлення. Старійшина Спенсер В. Кімбол розповів 
про такого чоловіка: 

«Під час однієї з поїздок до Мехіко один президент кола попро-
сив мене посвятити єпископа, якого щойно покликали. Я 
був радий зробити це. Президент і новопокликаний єпископ 
прийшли до нашої кімнати і ми познайомилися. Скільки я 
пам'ятаю, цього маленького, але помітного чоловіка, відре-
комендували мені як чистокровного індійця з племені Ацтеків. 
Це було дуже приємно чути, тому що я завжди особливо 
цікавився індійцями. 

Мені розповіли про нього і його сім'ю, а також про його робо-
ту. Здавалося, що він працював у чоловіка, який мав досить 
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великий бізнес, а наш новий єпископ вів рахунки. Хазяїн 
вирішив звозити свою дружину до Європи на відпочинок і, 
покликавши цього дорогого брата, передав йому всю 
відповідальність, а також сказав, що він єдиний із співробіт-
ників, якому він довіряв настільки, що міг дозволити працюва-
ти зі своїми банківськими рахунками. 

Коли ми поклали руки на голову цього молодого чоловіка, моє 
серце переповнилося гордістю і я подякував Господа за 
чоловіків, яким можна було вірити, за чоловіків, які могли нади-
хнути довіру й любов» (in Conference Report, Mexico City Area 
Conference 1972, p. 32). 
Яка цінність в довірі друзів, товаришів і співробітників? 

Яка цінність в довірі Господа? 

Коли ми чесні, ми вселяємо довіру і впевненість у своїх 
товаришів і Господа. Наступне оповідання, яке розповів один із 
синів Джейкоба Хембліна, ілюструє це: 

«Одного дня батько послав мене обміняти коня у старого вождя 
індійського племені Навахо. Я був маленьким хлопцем і їхав 
верхи, ведучи коня, призначеного для обміну. Старий вождь 
вийшов і зняв мене з коня. Я сказав йому, що батько хоче, щоб 
я поміняв коня на кілька ковдр. Він виніс кілька красивих ковдр, 
але оскільки батько звелів мені обов'язково зробити вдалий 
обмін, я затрусив головою і сказав, що потрібно більше. Тоді він 
приніс дві попони і велику кількість інших ковдр, і врешті решт, 
подумавши, що добре зробив справу, я поклав сувій на коня і 
поїхав додому. Коли я віддав ковдри батькові, він розгорнув їх, 
подивився на них, а потім почав їх ділити. Він клав ковдру за 
ковдрою у сувій, потім згорнув їх, підняв і звелів мені сідати на 
коня, їхати назад і сказати вождеві племені, що він прислав 
забагато. Коли я приїхав, старий вождь взяв ковдри назад і 
посміхнувся. Він сказав: «Я знав, що ти повернешся. Я знав, що 
Джейкоб не візьме так багато. Ти знаєш, Джейкоб так само нам 
батько, як і тобі» (told by Le Roi C. Snow in Preston Nibley, 
Inspirational Talks for Youth, p. 101). 

БОГ ЗАДОВОЛЕНИЙ НАМИ 

Бог незадоволений нами, коли ми нечесні. Ті, хто має священ-
ство, приносять йому особливо велике незадоволення: як 
може нечесний чоловік або хлопчик представляти чесного, 
люблячого істину Бога? 
Старійшина Говард В. Хантер розповідає, як чесність дає 
задоволення Богу і приносить особисту радість: «Існує 
радість, яка приходить до людини через чесність. Дозвольте 
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мені розповісти, як. Ви можете спілкуватися з Господарем і 
мати вплив Святого Духа. Порушення кодексу чесності забере 
у вас ці два великі благословення. Можете ви повірити, що той, 
хто обманює чи обдурює... зможе спілкуватися з Господарем 
чи відчуватиме вплив Святого Духа?» («Basic Concepts of 
Honesty», New Era, Feb. 1978, p. 5). 

МИ ПОЧУВАЄМО СЕБЕ ДОБРЕ 

Коли ми чесні, то почуваємо себе добре. 
Як чесніть збільшує нашу самоповагу? 

Чесна людина має самоповагу. їй нічого приховувати і вона 
може дивитися будь-кому прямо в очі. Нечесна людина, 
навпаки, почуває себе приниженою, присоромленою і часто 
боїться. І має почувати себе так; нечесність ніколи не прохо-
дить непомітно. Старійшина Говард В. Хантер запитує: «Ви 
думаєте, що ви самі, коли робите нечесний вчинок? Ви 
думаєте, що ніхто не помітить, як ви обманюєте на екзамені, 
навіть якщо ви зовсім самі в кімнаті?» («Basic Concepts of 
Honesty», New Era, Feb. 1978, p. 5). 

МИ ДОБРЕ ВПЛИВАЄМО НА ІНШИХ 

Наша чесність добре впливає як на нашу сім'ю, так і на інших. 
Президент Спенсер В. Кімбол розповідає про випадок, коли 
добрий приклад мав вплив на інших: 

«У поїзді з Нью-Йорка до Балтімора ми сиділи у вагоні-
ресторані з бізнесменом, якого ми заохотили до бесіди. 

«Чи бували ви коли-небудь у Солт-Лейк-Сіті, в штаті Юта? Чи 
ви чули хор Скинії?» І ці питання звичайно привели до голов-
ного. «Що ви знаєте про Церкву і ї ї вчення, діяльність і людей?» 

«Я мало знаю про Церкву,—відповів в ін—Але я знаю одного з її 
людей». Він будував будинки в Нью-Йорку. «Один підрядчик 
працює на мене—продовжував в ін—В ін такий чесний і чистий 
душею. Я ніколи не наказую йому працювати. В ін—сама 
чесність. Якщо всі мормони такі, як він, то мені б хотілося знати 
про Церкву, яка виховує таких чесних людей». Ми залишили 
йому літературу і послали місіонерів до нього в Нью-Йорк, щоб 
ті навернули його до Церкви» (in Conference Report, Mexico City 
Area Conference 1972, p. 30). 

Заключна частина 
Господь заповів нам бути чесними. Тому ми маємо відрізняти 
чесні й нечесні вчинки. Потрібно бути чесними в думках, 
бесідах і діях вдома, з сусідами, в Церкві. Ми маємо також 
учити своїх дітей чесності. Якщо ми чинитимемо так, тоді у нас 
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буде чиста совість, спокійний розум, почуття гідності і 
можливість спілкуватися зі Святим Духом. 
Прочитайте Мосія 4:30. 

Про що цар Веніамін попереджає нас, щоб ми робили? 

Засвідчіть про принцип чесності, якщо ви відчуваєте натхнення це зробити. 

Завдання 

1. Протягом наступного тижня оцініть свої думки, слова і дії, 
щоб визначити вашу слухняність щодо заповіді бути чесними. 
Прагніть допомоги Господа, щоб подолати будь-яку нечесніть, 
яку знаходите у своєму особистому житті. 
2. Батькам: порадьтеся зі своїми дружинами, щоб знайти, як 
навчати своїх дітей цього праведного принципа. 

3. Молодим чоловікам: зобов'яжіться вже зараз бути чесними 
з батьками і церковними провідниками. Зобов'яжіться дотри-
муватися законів Божих і законів країни. 

Додатково прочитайте: 

Вихід 20:15-16 (заповідь не красти і не свідчити неправдиво) 
Алма 27:27 (народ Аммона довершено чесний і праведний) 
З Нефій 1:22 (Сатана посилає брехню, щоб зруйнувати віру) 
УЗ 42:20-21 (покарання для крадіїв і брехунів) 
УЗ 51:9 (кожен чоловік має поводитися чесно) 
УЗ 97:8 (Господь приймає чесних) 

УЗ 98:10 (шукати і підтримувати чесних і мудрих чоловіків) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 31 «Чесність». 
2. Запросіть носіїв священства навести кілька прикладів чесних вчинків, які 
вони недавно вчинили або свідками яких вони були. 
3. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші 
з цього уроку. 
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Чистота думок Урок 32 

Цей урок допоможе посилити наш намір мати чисті думки. 

Вступ 

Президент Спенсер В. Кімбол якось розповів таку притчу, щоб 
проілюструвати, як чисті думки і праведне життя впливають на 
людину: 

Лорд Джордж жив неправедним життям. Він був нечесним. 
Він був азартним гравцем і п'яницею, і на його обличчі 
відбивалося життя, яке він вів. Це було дуже зле обличчя. 

Одного дня він полюбив просту сільську дівчину, яку звали 
Дженні Мер і запропонував їй одружитися з ним. Вона 
відповіла йому, що ніколи не зможе вийти заміж за людину, у 
якої таке зле обличчя. їй хотілося мати чоловіка з обличчям 
святого, тому що любов відбивається на обличчі людини. 

Лорд Джордж вирішив, що змінить своє життя, але знав, що 
Дженні Мер не вийде за нього такого, яким він був. Тому Лорд 
Джордж пішов до чоловіка, який виготовляв воскові маски. Цей 
чоловік підібрав маску, нагрів її і наклав на обличчя Лорда 
Джорджа. Подивившись у люстро, Лорд Джордж побачив, що 
має обличчя святого, який глибоко любить. Його зовнішність 
настільки змінилася, що Дженні Мер скоро погодилася одру-
житися з ним. 

Вони купили невеликий будиночок в селі, біля якого була 
маленька ділянка під садок. Лорд Джордж скоро побачив, що 
все його життя змінюється. Він став цікавитися природою і 
світом навкруг нього. Він наповнився добротою й любов'ю. 

Але Лорд Джордж не задовольнився просто початком нового 
життя. Він робив усе, що міг, щоб спокутувати минуле. Він 
намагався повернути всі гроші, які дістав нечесним шляхом. 
Кожний день його вдача ставала дедалі праведнішою, а 
думки—чистішими. 

Випадково дехто з його старих друзів дізнався, де він. Вони 
прийшли до нього в сад і намагалися переконати його повер-
нутися до колишнього злого життя. Коли він відмовився, вони 
напали на нього і зірвали маску з його обличчя. 
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Він похилив голову. Він почував себе так, неначе нове життя 
закінчилося, а шлюб зруйнувався. Він так і стояв з похиленою 
головою, а маска лежала на траві біля його ніг. Дженні Мер 
кинулася до нього і стала перед ним на коліна. Коли вона 
поглянула на нього, що, на вашу думку, вона побачила? Так! 
Риса за рисою, лінія за лінією його обличчя повторювало 
маску. У нього стало обличчя святого. 

Розповівши цю історію президент Кімбол сказав: «Немає 
сумніву, що спосіб життя і думки людини прямо відбиваються 
на її обличчі» (adapted from «То Bear the Priesthood Worthily», 
Ensign, May 1975, pp. 80-81) . 

Наші д у м к и призводять д о д і й 
Як наші думки впливають на наші дії? 

Президент Девід О. Маккей часто говорив про вплив, який 
думки мають на дії. З одного приводу він сказав: «Думки—це 
насіння дій, вони випереджають ї х . . . . Постійне бажання й 
зусилля Спасителя мали вкорінити в розум праведні думки, 
чисті мотиви, благородні ідеали, тому що він добре знав, що 
правильні дії і відповідні слова будуть завжди слідувати за 
цим» ( S t e p p i n g Stones to an Abundant Life, p. 206). 
Щ о допомагає людині стати праведним і в ірним у всьому? 

Частиною праведного життя є чисті думки. Н е ф і й — д о б р и й 
тому приклад. Син великого пророка, Нефій, прагнув одержа-
ти одкровення, як і його батько. Його праведність була винаго-
роджена, і він сам став пророком свого народу. 
Що саме робив Нефій, що допомогло йому бути праведним? 

Нефій дає нам ключ до розуміння того, як він зумів жити пра-
ведно, коли писав: 

«Тому що душа моя втішається Писанням і серце моє обдумує 
його, і записує його на науку і на благо моїм дітям. Послухайте, 
моя душа втішається діяннями Господа; і серце моє постійно 
обдумує те, що я побачив і почув» (2 Нефій 4:15-16). 
Наші думки дуже впливають на наші дії. Якщо ми маємо 
праведні думки, то і дії наші будуть праведними. Якщо ми 
маємо злі думки, то кінець кінцем вчинимо гріхи, про які дума-
ли. 
Президент Девід О. Маккей розповів таку історію: 
«Багато років тому, коли я був президентом Європейської місії, 
до мене прийшов молодий чоловік і сповідався у неправедно-
му грішному вчинку. Він виправдовувався, говорячи, що 
випадково був у книгарні перед закриттям, і коли зачинили 
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двері, він піддався спокусі. Він більше звинувачував обстави-
ни, а не свою вину. 

Але я сказав: «Це не були ні обставини, ні зачинені двері, ні 
навіть спокуса. Ти думав про таке до того, як пішов до тієї 
книгарні. Якби ти ніколи не думав про такий вчинок, ніколи не 
було б обставин настільки сильних, щоб примусити чи спокуси-
ти тебе, місіонера, вчинити гріх. Думка завжди йде попереду 
дії» («Cleanliness Is Next to Godliness», Instructor, Mar. 1965, p. 86). 
Джеймс Аллен якось писав: 

«Розум людини можна порівняти із садом, який старанно 
обробляють або якому дозволяють здичавіти. Але обробляють 
його чи не дбають про нього, він має приносити плоди і він 
принесе їх. Якщо не посадити в ньому корисного насіння, то 
туди впаде ряснота некорисного насіння бур'яну і буде пород-
жувати бур'ян. 

Так само, як садівник обробляє свою ділянку, очищуючи її від 
бур'яну і вирощуючи корисні квіти і фрукти, так і людина може 
дбати про свій розум, прополюючи його від неправильних, 
некорисних і нечистих думок, і обробляючи до довершеності 
квіти і фрукти правильних, корисних і чистих думок. 
Дотримуючись цього людина рано чи пізно зрозуміє, що вона 
сама господар своєї душі, керівник свого життя. Вона також. . . 
дедалі ясніше зрозуміє, як сила думок і складники розуму 
діють у формуванні її характеру, обставин і долі» (/\s a Man 
Thinketh, p. 15). 

Щ о ми маємо робити, аби мати сад, який дає врожай добрих овочів і квітів? 
Щ о ми зробили неправильно, якщо наш сад родить тільки бур'ян? 

Щ о ми маємо робити, щоб мати такий розум, який вів би нас тільки до правед-
них дій? Що ми зробили неправильно, якщо наш розум веде нас до злих і 
негідних вчинків? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі сказав: «Якщо ми роздумуємо 
в серцях над тим, що праведне, то ми стаємо праведними» 
(«Think on These Things», Ensign, Jan. 1974, p. 48). Іншими сло-
вами: «Господь сказав, що він не живе в несвятих храмах, але 
в серцях у праведних він живе» (Алма 34:36). Чисті думки допо-
магають нам жити так, щоб Дух Господній перебував з нами, і 
коли ми спілкуємося зі Святим Духом, наше життя врешті решт 
очиститься. 

Як т р и м а т и д у м к и в чистоті 
Попросіть учня прочитати До Филип'ян 4:8. 

Про що, зі слів Павла, нам слід думати? Запишіть відповіді на дошці (про все, 
що істинне, чесне, справедливе, чисте, прекрасне, гідне, доброчесне, гідне 
хвали). 
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Урок 19 

Недостатньо утримувати свій розум від злого, якщо ми 
сподіваємося стати такими, як Христос. Потрібно, щоб наш 
розум був заповнений праведними і доброчесними думками. 
Де тільки можемо, ми маємо думати про істину єван-
гелії. Найкращим шляхом для цього буде завжди пам'ятати 
наше обіцяння, яке ми даємо, приймаючи причастя: завжди 
пам'ятати Спасителя. 
Коли президент Спенсер В. Кімбол був членом Кворуму 
Дванадцятьох, він сказав: «Коли ви шукаєте у словнику 
найважливіше слово, чи ви знаєте що це? Це може бути 
«пам'ятайте». Ви всі склали зав іти—ви знаєте, що робити, і ви 
знаєте, як робити, і тому наша найбільша потреба—пам'ятати. 
Ось чому всі ходять на причасні збори кожного Суботнього 
Дня: причаститися і послухати молитву священиків, щоб 
«завжди пам'ятати його і дотримуватися заповідей його, які він 
дав їм» (« Circles of Exaltation», address given to seminary and insti-
tute personnel at Brigham Young University, 28 June 1968). 
Як ми можемо завжди пам'ятати Спасителя? (Запросіть одного або двох учнів 
поділитися думками про те, як «завжди пам'ятати його»). 

Великий пророк Алма дав мудру пораду своєму синові 
Геламану, яка могла б допомогти нам завжди пам'ятати 
Спасителя. 
Попросіть когось із учнів прочитати Книгу Алми 37:35-37. 

Щ о станеться, коли ми будемо завжди направляти наші думки до Господа? 
(Ми зможемо протистояти спокусі і збільшити віру, послух і любов). 

Як може молитва допомогти нам тримати в чистоті думки і дії? 

Лихий вплив оточує нас у світі, і Сатана використовує це, щоб 
вплинути на наш розум. У нього є багато способів спокусити 
нас, проте ми можемо багато зробити, щоб протистояти йому, 
якщо будемо уникати того, щоб слухати, читати або дивитися 
те, що неправедне. Старійшина Томас Дж. Фаянс прояснив 
цей принцип, використовуючи річки Південної Америки, щоб 
показати, як те, що ми читаємо або дивимось, впливає на наші 
думки: 

«Одна цікава риса річок Південної Америки—їхн ій різний колір. 
Мадейра, наприклад, називається білою річкою, тому що її 
води несуть частинки фарфорової глини. Чорний колір Ріо 
Негро має походження від гниючих органічних речовин, змитих 
у лісах, через які вона протікає. Інші річки течуть через білі піски 
і часто бувають смарагдово-зелені або бірюзово-сині. 
Так само, як ці ріки забарвлюються речовинами, повз які вони 
протікають, так і течія наших думок забарвлюється тим, через 
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що вона проходить» (in Conference Report, Buenos Aires Area 
Conference 1975, pp. 2 8 - 2 9 ) . 
Чим розум нагадує річку? (Як річка забарвлюється тим, з чим стикається, так 
і наш розум піддається впливу того, що ми читаємо, дивимося або слухаємо). 

Що лихого використовує Сатана, щоб вплинути на наші думки? (Порнографію, 
аморальних або нескромних людей, грубу мову, певні види музики, танців і 
розваг). 

І тому, що вони так руйнівно впливають на наш духовний стан, 
ми маємо уникати всього злочестивого, що спричиняє 
злочестиві думки. Але іноді, незалежно від того, як ми нама-
гаємося утримати свої думки в чистоті, нам доводиться мати 
справу з аморальною або злочестивою думкою, яка сама по 
собі западає в наш розум. Ми живемо в світі, наповненому 
злом, і протистояння зі злом часто неминуче. Щ о ми робимо, 
коли зіштовхуємося із ситуацією на зразок цієї? 

Старійшина Бойд К. Пекер пояснив один із шляхів, яким ми 
маємо боротися зі злими думками: 

«Розум—це як сцена: завіса завжди піднята, за винятком того 
часу, коли ми спимо. На тій сцені завжди щось виконується. Це 
може бути комедія, трагедія, цікава або нудна, добра або 
погана, але завжди є яка-небудь дія, яку грають на сцені 
розуму. 

Ви помітили, що без справжнього наміру з вашого боку, посе-
ред будь-якої вистави, маленька туманна думка може прокра-
стися з-за лаштунків і привернути вашу увагу? . . . 

Якщо ви не проженете ї ї, всі думки всякої доброчесності зали-
шать сцену. Ви будете залишені тому, що дали волю впливати 
неправедним думкам. Якщо ви піддаєтеся їм, то вони зіграють 
на сцені вашого розуму все, аж до меж вашої терпимості. Вони 
можуть зіграти тему гіркоти, ревнощів або ненависті. Вони 
можуть бути грубими, аморальними і навіть розбещуючими  

Щ о ви будете робити в такий час? . . . 

Я навчу вас цього. Виберіть зі священної музики Церкви улю-
блений гімн, щоб його слова підносили і музика була 
благоговійною, гімн, який примушує вас відчувати щось 
близьке до натхнення. Уважно прокрутіть його подумки. 
Запам'ятайте його. Навіть якщо у вас немає музичної освіти, 
ви можете подумки уявляти весь гімн. 

Тепер спрямуйте думки на цей гімн. Нехай він стане вашим 
захистком. Коли б ви не побачили, що ці примарні актори 
зісковзнули з потаємних кутків вашого мислення на сцену 
вашого розуму, поставте цей запис. 
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Урок 19 

Коли починається музика і слова набирають форми у вашому 
розумі, негідні думки засоромлено відступлять назад. Гімн 
змінить весь настрій на сцені вашого розуму. Він підносить і він 
чистий, і тому всі низькі думки згинуть, бо відірване від бруду, 
зло не може терпіти присутності світла. . . . 
Якщо ви вже навчилися очищати сцену вашого мозку від 
негідних думок, займіть її вивченням чогось гідного. Змініть 
ваше оточення так, щоб при вас були речі, які надихали б вас 
на добрі і піднесені думки. Весь час майте справу з правед-
ним» (Teach Ye Diligently, pp. 4 6 - 4 7 ) . 
Які інші методи ми можемо використовувати, щоб направляти свої думки? 
(Молитися. Декламувати вірш, Писання чи думку. Думати про священні почут-
тя або місце). 

«Справжнє щастя не залежить від зовнішніх обставин. . . . Те 
щастя, яке залишається з вами, виникає з духовних думок та 
почуттів. Ви маєте думати про це, поки молоді. Ви маєте роз-
вивати свій розум, якщо хочете досягти тривалого щастя. Ви 
маєте обставляти свій розум цікавими думками та ідеями. Бо 
в порожньому розумі розвивається нудьга, і він самого себе не 
може терпіти. Порожній мозок шукає задоволення, як заміни 
щастю» (William Lyon Phelps, quoted by Harvey Fletcher, The 
Good Life, p. 137). 
Прочитайте Книгу Псалмів 1:1-3. 

З а к л ю ч н а ч а с т и н а 

Наші думки впливають на наші дії. Чисті думки і бажання 
ведуть нас до праведного життя. Лихі думки ведуть до втрати 
Духа Господнього і можуть привести нас до зла. 
Щ о б тримати свій розум у чистоті, потрібно завжди намагати-
ся думати про справи Божі. Потрібно роздумувати над 
істинами євангелії і постійно молитися. Нам обіцяні великі бла-
гословення, якщо ми робитимемо це. Господь обіцяв: «Нехай 
доброчесність прикрашає твої думки постійно; тоді твоя 
довіра стане сильною в присутності Бога. . . . Святий Дух буде 
твоїм постійним супутником» (УЗ 121:45-46). 
Ми можемо утримувати свої думки в чистоті, уникаючи зла 
в нашому житті. Коли погані думки приходять нам у голову, 
потрібно негайно почати думати про щось натхненне. Для 
цього можна використати гімн, вірш, уривок з Писань або іншу 
думку. Як тільки нечиста думка прийде нам у розум, ми також 
можемо почати молитися. 
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Завдання 

1. Кілька разів на день думайте про справи Господні. Робіть 
усе, щоб «завжди пам'ятати його». 

2. Пам'ятайте, що ваш розум, наче сад. Робіть усе, щоб виро-
щувати в ньому праведні думки. 

3. Вирішіть, яким шляхом направляти свої думки. Хороший 
спосіб для цього—запам'ятати один з ваших улюблених гімнів, 
уривків з Писань або віршів. Як тільки ви зіштовхуєтесь з нечи-
стою думкою, негайно згадуйте слова, які ви запам'ятали. 
Вони примусять зло залишити вас. 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Сплануйте залучити до уроку якомога більше молодих носіїв священства 
так, щоб він справив на них вплив. 
2. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші 
з цього уроку. 
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Уміння прощати й 
одержувати прощення 

Мета цього уроку—спонукати нас прощати інших і вчитися 
одержувати прощення для себе. 

Вступ 

У наступній притчі Спаситель учив нас про любов нашого 
Небесного Батька до нас: 

В одного чоловіка було двоє синів. Молодший син став нещас-
ливим від домашнього життя. Він попросив у батька частину 
сімейного майна. Потім він пішов до іншої країни, де швидко 
потратив свої гроші і порушив заповіді Бога. 
Коли норовливий син витратив усе, що мав, настав великий 
голод. Скоро він став теж голодувати, а тому знайшов роботу— 
пасти свиней. Але все одно він залишався бідним і голодним, 
і навіть хотів їсти те, що давали свиням. 

У нужді молодий чоловік зрозумів свої помилки. Він згадав, що 
навіть батькові слуги мали вдосталь їжі. Він вирішив поверну-
тися додому і попроситися в батька жити за слугу. Коли він 
наблизився до свого дому, батько побачив його, вибіг і зустрів 
його. Коли вони обнялися, син промовив: «Прогрішився я, 
отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися 
сином твоїм». Але батько був такий щасливий, що син повер-
нувся, що взяв свій накращий одяг і одягнув у нього сина. Він 
дав йому взуття, і надів каблучку на палець. Потім він звелів 
слугам приготувати великий обід. 

Коли старший брат, який залишався вірним, побачив усе, що 
відбувалося, це образило його. Батько не влаштовував йому 
такого свята. Батько заспокоїв його і сказав, що вся власність 
сім'ї належить йому. Його брат розтринькав свою спадщину, 
але його повернення було приводом для радості. Він сказав: 
«Бо цей брат твій був мертвий— і ожив, був пропав—і знай-
шовся» (див. Лука 1:11—32). 

Кожний з нас якось грішив. І, через любов до нас, Господь 
постраждав і вмер, щоб забезпечити нам шлях прощення 
гріхів. Про свою жертву він сказав: «Ось Я, Бог, вистраждав усе 
це за всіх, щоб вони не страждали, якщо покаються» (УЗ 19:16). 
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Покажіть наочний посібник 33-а, «Христос страждав за наші гріхи 
в Гефсиманському саду». 

В іншому уривку з Писань Господь сказав: «Ось той, хто пока-
явся у своїх гріхах,—прощений, і я, Господь, не пам'ятаю їх 
більше» (УЗ 58:42). Кожний з нас повинен покаятися, щоб 
одержати прощення від Господа. Коли ми каємося, наш 
Небесний Батько радіє—так само, як батько в притчі. 
Подумайте про своє власне життя і про ту радість, яку ви 
відчуваєте від покаяння і прощення за це. 
Щ о мав зробити молодший син у притчі, щоб змінити своє життя? (Зрозуміти 
свої помилки, повернутися додому і сповідати свої гріхи). 

Які, на вашу думку, почуття мав син, наближаючись додому? (Можливо, він 
боявся, що йому буде відмовлено. Він міг відчувати радість від повернення 
додому. Він міг відчувати, що робить праведний вчинок). 

Як, на вашу думку, він почував себе після того, як його радо зустрів батько? Щ о 
ви почуваєте до Спасителя, знаючи, що його страждання зробили можливим 
для вас прощення ваших гріхів? 

Прощення приносить радість 

Алма молодший був сином пророка Божого, але він вчинив 
декілька тяжких гріхів. Одним з найгірших гріхів було намаган-
ня знищити Церкву Бога, відвести людей від істини. Як 
провідник Церкви, батько Алми горював через злочестивість 
свого сина і часто молився Господу, щоб його син міг покаяти-
ся в своїх вчинках. 

Через віру й молитву свого батька, молодшому Алмі одного 
дня явився ангел. Ангел говорив до нього з такою силою, що 
Алма почав тремтіти. Він переконався у великій силі Бога. 
Ангел звелів Алмі припинити намагання знищити Церкву. Коли 
ангел пішов, Алма був так вражений, що не міг говорити. Він 
упав на землю і лежав три дні безсилий. Коли він зміг говори-
ти знову, то сказав людям, що пережив велику зміну в житті і 
покаявся у своїх гріхах. Алма вирішив дотримуватися 
заповідей Бога І зробити все, щоб спокутувати свої колишні 
гріхи. Його зусилля були такими великими, що він став вели-
ким місіонером і пізніше—пророком Церкви (див. Мосія 27). 
Описуючи свої переживання, Алма сказав: 

«І ось, протягом трьох днів і трьох ночей був я виснажений, а 
саме муками проклятої душі. 

І сталося, що я так був виснажений катуванням, змучений 
згадками про багато моїх гріхів, ось, я пам'ятаю також, що 

33-а (= 33-а), Христос страждав за наші гріхи в Гефсиманському саду. 
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почув, як мій батько пророкує людям про пришестя якогось 
Ісуса Христа, Сина Божого, щоб спокутувати гріхи світу. 

Тож коли мій розум схопився за цю думку, я заволав у серці 
своєму: О Ісусе, ти Сине Божий, змилуйся наді мною, бо я у 
жовчі гіркій, і оточений навколо вічними путами смерті. 

І ось, знаєш, коли я подумав це, я не пам'ятаю більше болю; 
так, мене більше не мучила згадка про мої гріхи. 

І ох, яка радість, і яке дивне світло я побачив; так, мою душу 
сповнила радість, так само надзвичайна, якою й була моя мука! 

Так, я кажу тобі, сину мій, що не може бути нічого такого гостро-
го і такого гіркого, якими були мої муки. Так, і знову я кажу тобі, 
сину мій, що з іншого боку, не може бути нічого такого гостро-
го і солодкого, якою була моя радість» (Алма 36:16-21). 
Щ о робив Алма, щоб отримати прощення? (Покаявся і просив прощення в Бога). 
Як Алма дізнався, що його прощено? (Його душа була сповнена радістю). 

Народ царя Веніаміна також знав про радість від одержання 
прощення. Прослухавши останню велику проповідь царя 
Веніаміна, вони покаялися і попросили прощення своїх гріхів. 
Писання пояснює, що «Дух Господа зійшов на них, і вони спов-
нилися радості, одержавши прощення своїх гріхів, і маючи 
спокій у свідомості, через надзвичайну віру, що її вони мали 
в Ісуса Христа» (Мосія 4:3). 

Нам потрібно прощати всіх людей 

Спаситель з охотою прощає нас через свою довершену любов 
до нас, якщо ми щиро каємося. В свою чергу, він просить нас 
стати такими, як він. Таким чином, якщо ми прагнемо стати 
такими, як він, нам слід з охотою прощати один одного. 
Попросіть когось із учнів прочитати Учення і Завіти 64:8. 

Чому Христос виправляв своїх учнів? (Тому, що вони не прощали один одного). 

Попросіть когось із учнів прочитати Учення і Завіти 64:9-11. Напишіть на дошці: 
Вам потрібно прощати всіх людей. 

Щ о має на увазі Господь, коли говорить, що більший гріх залишається на нас, 
якщо ми не прощаємо? 

Ісус показав принцип прощення, коли розповів притчу про 
немилосердного слугу: 

Один слуга був винен своєму хазяїну десять тисяч талантів— 
велику суму грошей. Коли настав час платити борг, слуга про-
сив у хазяїна потерпіти, тому що в нього не було грошей, але з 
часом він заплатить. Хазяїн відчув співчуття до слуги і простив 
йому борг. Цей самий слуга, однак, пішов і став вимагати спла-
ти від іншого слуги, який заборгував йому незначну суму гро-
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шей. Коли той чоловік не зміг заплатити, слуга зробив так, що 
його вкинули до в'язниці. Коли хазяїн дізнався про те, що ста-
лося, він дуже розгнівався на немилосердного слугу і примусив 
його заплатити все, що той заборгував (див. Матвій 18:21-34). 

Ісус закінчив притчу, навчаючи людей: «Так само й Отець Мій 
Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить 
своєму братові з серця свого їхніх прогріхів» (Матвій 18:35). 
Чим ми схожі на слугу, якому простився великий борг? Якщо ми не прощаємо 
інших, чим ми схожі на немилосердного слугу? 

Великий приклад прощення йде від життя Спасителя. Коли він 
у передсмертних муках перебував на хресті, то молився, щоб 
Батько простив воїнів, які розп'яли його. «Отче,—сказав в ін ,— 
відпусти їм, бо не знають, що чинять вони» (Лука 23:34). 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Щоб бути по праву 
руку, ми повинні прощати, і робити це не дивлячись на те, 
кається наш супротивник чи ні, чи наскільки щиро він змінився, 
або чи просить він нашого пробачення. Ми маємо йти за при-
кладом і вченням Господаря» {The Miracle of Forgiveness, 
p. 283). 

Прощення і н ш и х п р и н о с и т ь нам спок ій 

Часто, коли хтось згр ішив проти нас, ми сердимося і 
гніваємося. Ці почуття можуть зробити життя нещасним, 
навіть якщо ми нічого поганого не зробили. Якщо ми дозволи-
мо цим почуттям залишатися в нашій душі, ми примусимо 
Духа Господнього покинути нас. Це одна з причин того, чому 
Господь заповідав нам прощати тих, хто образив нас. 

Президент Джон Тейлор сказав: «Коли ви будете мати дух про-
щення в своєму серці і проженете дух ненависті і гніву, це при-
несе вам спокій і радість» (quoted by Heber J. Grant in 
Conference Report, Oct. 1920, p. 7). 

Мир, який приходить від прощення інших, показаний в такому 
оповіданні, яке розповів президент Спенсер В. Кімбол. 

У 1918 році трьох служителів закону було вбито, коли вони 
намагалися заарештувати кількох злочинців. Одним із убитих 
був батько Глена Кемптона. Через деякий час убивць 
спіймали, судили і ув'язнили до тюрми на все життя. 
Щ о б ви почували до людини, яка забрала життя вашого батька? Чому було б 
важко простити такого чоловіка? 

Брат Кемптон описує свої почуття так: 

«Я був підлітком, і в моєму серці росли ненависть і гнів проти 

2 8 1 



вбивці мого батька, який зізнався в цьому, бо саме Том Пауерс 
зізнався в убивстві мого тата. 

Пройшли роки, я виріс, проте важкі почуття все ще перебува-
ли в моєму серці. Я закінчив школу і одержав покликання слу-
жити у Місії Східних Штатів. Там мої знання і свідчення про 
євангелію швидко зростали, тому що весь час я вивчав і 
проповідував ї ї . Якось я читав Новий Завіт і дійшов до п'ятого 
розділу Євангелії від Матвія, вірші з 43 по 45.. .». 
Прочитайте разом з учнями Від Матвія 5 :43-45. 

Брат Кемптон продовжував: 

«Там були слова Спасителя, в яких говорилося, що ми маємо 
прощати. Це стосувалося мене. Я знову і знову читав ті вірші і 
це все ще раз нагадувало про прощення. Невдовзі по тому я 
знайшов у шістьдесят четвертому розділі книги Учення і Завіти, 
вірші 9 і 10 з іншими словами Спасителя ...». 
Прочитайте разом з учнями Учення і Завіти 64:9-10. 

«Я не знав, покаявся чи ні Том Пауерс, але тепер я знав, що 
маю побачитися з ним після повернення додому, і ще до 
закінчення місії я вирішив, що зроблю це. 

Після повернення додому, я зустрів гарну дівчину із святих 
Останніх Днів і одружився з нею, і Господь благословив наш 
дім п'ятьма прекрасними дітьми. Роки проходили швидко, 
Господь був добрим з нами, а в мені зростало почуття вини 
кожного разу, коли я думав про побачення, якого я не призна-
чив. 

Кілька років тому, після Різдва, пори, багатої на любов Христа, 
коли дух дарування і прощення входить в нас, ми з дружиною 
були короткий час у Феніксі. Ми закінчили свої справи 
в середині наступного дня і вирушили додому. По дорозі я вис-
ловив бажання зробити гак і поїхати додому через Флоренс, 
тому що там знаходилася в'язниця штату. Моя дружина охоче 
погодилася. 

Коли ми приїхали, час відвідувань уже закінчився, але я вий-
шов і запитав, де знайти наглядача. Мене направили до його 
кімнати. 

Після того, як я назвався і висловив бажання зустрітися і пого-
ворити з Томом Пауерсом, здивований вираз з'явився на 
обличчі наглядача, але після легкого вагання, він сказав: «Я 
впевнений, це можна влаштувати». Потім він послав охоронця 
до в'язниці і той скоро повернувся з Томом. Нас від-
рекомендували один одному і відвели до кімнати зустрічей, де 
ми довго говорили. Ми повернулися до того холодного лютне-
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вого ранку тридцятирічної давності, програючи всю ту жахли-
ву трагедію. Ми говорили, мабуть, години півтори. Нарешті я 
сказав: «Том, ти зробив помилку, через яку ти винен перед 
суспільством і за яку, як я відчуваю, ти повинен продовжувати 
платити, так само, як і я мушу продовжувати платити за те, що 
виховувався без батька». 
Покажіть наочний посібник 33-6, «Том Пауерс і Глен Кемптон». 

«Потім я встав і простягнув руку. Він встав і взяв її. Я продовжу-
вав: «Від усього серця я прощаю тобі цю жахливу річ, яка 
увійшла в наше життя». 

Він нахилив голову і я залишив його там. Я не знаю, що він 
відчував після того, і не знаю, що відчуває зараз, але я свідчу 
вам, що це чудово, коли гнів і ненависть залишають ваше 
серце і туди входить прощення. 

Я подякував наглядачеві за його доброту і коли вийшов за 
двері і зійшов униз довгими сходами, то знав, що прощення 
краще за помсту, тому що я відчув це. 
Коли ми їхали додому у вечірніх сутінках, солодкий і мирний 
спокій зійшов на мене. Із чистої вдячності я обійняв свою дру-
жину, яка все розуміла, тому що я знав: ми знайшли вільніше, 
краще і багатше життя» (quoted in The Miracle of Forgiveness, 
pp. 291-293). 

Заключна частина 

Після хрищення Спаситель прощає нам наші гріхи, якщо ми 
каємося. Тому нам потрібно йти за Спасителем і робити все, 
що він просить нас. Одним з того, чого він чекає від нас, є про-
щати інших. Якщо ми прощатимемо, він пообіцяв нам радість 
і мир, і вчить нас, що, як прощення інших, так і одержання про-
щення необхідні для нашого вічного спасіння. 

Завдання 

1. Чи є щось таке, що ви зробили і що не дає вам спокою? 
Якщо є, спробуйте пізнати і зрозуміти прощення Спасителя 
через покаяння й очищення життя. 
2. Подумайте про своє життя. Чи хто-небудь завдав вам болю 
чи якось образив? Якщо так, зробіть все необхідне, щоб очи-
стити свою душу від будь-якого гніву, простивши ту людину від 
усього серця. 

33-6 (= 33-Ь), Том Пауерс і Глен Кемптон. 
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Додатково прочитайте: 

Матвій 6:14-15 (заповідано прощати інших) 

Матвій 7:1-5 (нас судитимуть таким самим судом) 

Матвій 18:21-22 (прощайте сімдесят раз по сім) 

До Ефесян 4:32 (прощайте один одного) 

Учення і Завіти 42:88 (примиряйтеся з тими, хто ображає вас) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 19, «Покаяння». 
2. Вивчіть оповідання, використані в уроці: 

а. Про блудного сина (Лука 15:11-32) 
б. Про Алму-молодшого (Мосія 27 і Алма 36) 
в. Про немилосердного слугу (Матвій 18:21-35) 

3. Підготуйтеся духовно: спочатку прочитайте урок, потім подбайте про будь-
яку проблему з вашого власного життя, пов'язану з прощенням. 
4. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з цього 
уроку. 
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Духовні дари Урок 34 

Цей урок має за мету допомогти нам зрозуміти дари Духа і 
заохотити нас старанно шукати їх. 

Вступ 
Покажіть наочний посібник 34-а, «Сила священства може захистити нас від зла». 

У березні 1961 року жахливий шторм пронісся над 
Тонганськими островами в південній частині Тихого океану. 
Будівлі здуло вітром. Великі дерева було викорчувано, хати 
було перекинуто й розкидано. Багато людей одержало пора-
нення. Були жертви. 

В одному селі члени сім'ї святих Останніх Днів зібралися купкою 
в маленькому будиночку, боячись за своє життя. Батько, 
розповідаючи про цей випадок, сказав, що він відчував, як буди-
нок здригається і ось-ось упаде. Він знав, що сім'я загине, зали-
шившись у хаті, і знав, що коли він вийде по допомогу, то так 
само загине. Коли він вагався, яке рішення прийняти, то почув 
поштовх використати своє священство, щоб захистити сім'ю. 

Він став на стілець, поклав руки на ту частину стелі, яка, на 
його думку, могла впасти першою. Потім він сказав: «Владою 
священства, яку я маю, і в ім'я Ісуса Христа я наказую тобі бути 
міцною і цілою протягом цієї бурі». Після цих слів будинок 
перестав здригатися, стеля перестала тріщати. 

Після бурі тільки його будинок залишився цілим {adapted from 
Eric Shumway in Stories of Insight and Inspiration, p. 71-73). 
Якби зараз трапилася небезпека, чи почували б ви себе готовими застосува-
ти свою віру і священство? 

Якщо ми вірні й гідні, Господь дасть нам духовні благословен-
ня. Пророк із Книги Мормона, Яків, так описував стан людей: 
«Отже, ми вивчаємо пророків, маємо багато одкровень і дух 
пророцтва; і маючи всі ці свідчення, ми одержуємо надію, і 
наша віра стає непохитною, такою, що ми істинно можемо 
повеліти в ім'я Ісуса, і навіть дерева послухаються нас, або 
гори, або хвилі моря» (Книга Якова 4:6). 

34-а (= 34-а), Сила священства може захистити нас від зла. 
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Щ о таке дари Духа? 

Дари Духа—це особливі благословення духовного знання і 
сили. Вони називаються дарами тому, що вони даються нам 
Господом. Ці дари даються нам тільки тоді, коли ми через 
вірність покажемо нашу волю і гідність прийняти їх. 
Чи можете ви пригадати які-небудь духовні дари? 

Деякі дари Духа описані в Писаннях. Багато з них перелічені 
в Першому посланні до Коринтян 12, у Книзі Моронія 10:8-18, 
в Ученні і Завітах 46:8-29. 
Запропонуйте учням прочитати Учення і Завіти 46:13-26. 

Які духовні дари описані в цьому уривку з Писань? (За бажан-
ням, можете написати на дошці список наступних духовних 
дарів та інших, які згадають учні). 

Одкровення Віра для зцілення 
Свідчення Віра, щоб бути зціленим 
Розсудливість Чудеса 
Знання Пророцтво 
Мудрість Видіння 
Учення Уміння розпізнавати духів 
Перестерігання Уміння говорити різними мовами 
Проповідування Уміння тлумачити різні мови 

Дайте учням завдання подумати над дарами, які вони одержали. 

Одержання Духовних дарів 
Господь має багато духовних дарів і хоче дарувати їх нам. Але 
ми повинні підготуватися, щоб прийняти їх. Коли ми будемо 
готові, Господь нам дасть ті дари, до яких, як він знає, ми 
готові. Однак, мало людей мають усі дари: «Бо жодний не має 
всіх дарів; тому що є багато дарів, і кожній людині даний дар 
Духом Божим. Деяким даний один, іншим інший, щоб усі мали 
від них користь» (УЗ 46:11-12). 
Наш обов'язок—дізнатися, які дари дані нам і жити гідно, щоб 
використовувати їх. Часто нам говорять, які дари ми маємо, 
або яких нам потрібно шукати, коли нас посвячують в чин або 
покликання, або коли ми одержуємо патріарше благословен-
ня. Місіонеру, якого покликають в іноземну державу, напри-
клад, може бути обіцяний дар мов, щоб допомогти йому вив-
чити нову мову. Вчителю може бути сказано шукати дару 
навчання. Діти можуть одержати допомогу від своїх батьків у 
визначенні духовних дарів, які їм потрібно розвивати. 

Господь заповідав нам шукати найкращих дарів (див. УЗ 46:8). 
Сюди входять такі дари, як віра, свідчення, одкровення й 
мудрість. Президент Джозеф Філдінг Сміт, коли говорив про 
важливість одержання найкращих духовних дарів, сказав: 
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«Моя точка зору така, що є багато членів Церкви, які похристи-
лися для відпущення гріхів, і яким покладали руки на голову 
для дарування Святого Духа, але які ніколи не одержували 
цього дару, тобто проявів його. Чому? Тому що вони ніколи не 
поводили себе так, щоб одержати ці прояви. Вони ніколи не 
смирялися. Вони ніколи не готували себе до спілкування зі 
Святим Духом. Тому вони живуть усе життя без того знання» 
(«Seek Ye Earnestly the Best Gifts», Ensign, June 1972, p. 3). 

Хоч ми і маємо шукати дарів Духа, але потрібно шукати їх 
задля праведної мети. Наш Небесний Батько незадоволений 
тими, хто бажає знамень просто для того, щоб задовольнити 
свою цікавість (див. Матвій 12:39). Для таких знамень не 
потрібно ні зусиль, ні підготовки. Ми маємо шукати духовні 
дари серйозно, а це означає готуватися одержати їх з правед-
ними намірами. 
Як ми можемо одержати дари Духа? 

Щоб одержати дари Духа, ми маємо робити наступне: 

ОЧИСТИТИ СВОЄ ЖИТТЯ 
Ми маємо очистити своє життя через постійне каяття в гріхах. 
Таке каяття вимагає щоденних зусиль. 

ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОВІДЕЙ 

Ми маємо дотримуватися заповідей Господніх. Послух—це 
одна з найважливіших вимог для одержання духовних дарів. 
Ми стаємо гідними духовних дарів, коли дотримуємося 
заповідей. 

ПОСТИТИСЯ 

Можливо, нам знадобиться піст, щоб подолати свою гордість і 
засвоїти покірність, необхідну для одержання духовних дарів. 
Піст допомагає нам ставити свої духовні потреби понад 
фізичними. Це допомагає нам подолати егоїстичні бажання і 
заохочує нас більше турбуватися про духовне. 

МОЛИТИСЯ 

Ми маємо молитися з вірою в те, що одержимо ці духовні дари. 
Господь заповідав нам просити, а лиш потім чекати на одер-
жання будь-якого благословення (див. Матвій 7:7-11). Такі 
молитви вимагають в іри—в іри , що ми одержимо ці д а р и — і 
віри в Даруючого дари. 

Старійшина Джеймс А. Куллімор ставить перед нами кілька 
питань, над якими ми маємо думати, коли шукаємо духовних 
дарів: 
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«Чи достатньо сильна наша віра як членів Церкви? Чи ми 
в злагоді зі Святим Духом, щоб мати благословення через ці 
великі дари? Чи віримо ми, що може здійснитися чудо або 
може бути дане благословення? Чи часто ми звертаємося до 
священства за благословенням для хворих? Чи ми віримо, що 
можемо бути зцілені? Чи ми маємо віру, що можемо 
зцілювати? Чи священство завжди підготовлене, щоб давати 
благословення? Наскільки сильною є ваша віра?» («Gifts of the 
Spirit», Ensign, Nov. 1974, p. 27). 
Якусь мить подумайте про ваше життя. Що ви маєте зробити, щоб 
підготуватися до одержання духовних дарів? 

Використання д у х о в н и х дар ів 

Хоч ми і можемо бути гідними користуватися дарами, нам 
може бути сказано не використовувати їх (див. Алма 14:10-11). 
В іншому випадку ми можемо мати дар, але не потребувати 
його, поки не виникнуть відповідні обставини. Якщо ми гідні 
того, щоб відчувати натхнення від Святого Духа, ми будемо 
знати, коли використовувати наші дари, а коли ні. 
Покажіть наочний посібник 34-6, «Джозеф Сміт учив силою Духа». 

Якось пророка Джозефа Сміта запросили проповідувати 
євангелію гурту американських індійців. Індійці не знали 
англійської мови, а він не вмів говорити їхньою мовою. Тому він 
заплатив спеціальному державному представникові, щоб той 
переклав його слова на їхню мову. Пророк промовляв кілька 
хвилин до індійців, а представник перекладав. Коли індійці 
показали, що вони обурені його посланням і гніваються, про-
року відкрилося, що цей чоловік говорить неправду, щоб 
настроїти індійців проти нього. Джозеф усунув його і промовив 
проповідь до них. Вони зрозуміли кожне слово (adapted from Е. 
Cecil McGavin, The Historical Background of the Doctrine and 
Covenants, p. 156). 

Які духовні дари використав Пророк Джозеф Сміт у цьому випадку? 
(Проникливість, одкровення, дар мов, навчання). 

Коли ми одержуємо наші дари, ми маємо бути уважними і не 
похвалятися про свій досвід, а також не говорити в світі про 
них (див. УЗ 84:65-73) . Ми можемо поділитися духовним 
досвідом з членами своєї сім'ї і близькими друзями, але 
потрібно пам'ятати, що наші дари священні і про них потрібно 
говорити обережно (див. УЗ 63:64). 

34-6 (= 34-Ь), Джозеф Сміт учив силою Духа. 
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Мета духовних дарів 

Господь відкрив, що духовні дари дані, щоб допомогти тим, хто 
любить його і дотримується всіх його заповідей (УЗ 46:9). Ми 
маємо вивчати і пам'ятати, які духовні дари доступні для нас 
(див. УЗ 46:10). Через правильне використання цих дарів 
зцілюються хворі, виганяються дияволи, одержуються одкро-
вення, набуваються знання і місіонери одержують допомогу, 
щоб спілкуватися різними мовами. Через дари Духа Святий 
Дух може керувати, заспокоювати, заохочувати і навчати нас. 
Ці дари допомагають нам іти праведно перед Господом і 
застерігають нас від обману фальшивими вченнями. 

Наша спонука до пошуку духовних дарів не повинна бути 
егоїстичною. Павло говорить нам, що ми маємо шукати їх для 
добра, яке вони можуть принести іншим і Церкві (див. 
1 До Коринтян 14:12). Він порівнював Церкву з тілом, щоб пока-
зати важливість дару кожного члена Церкви для решти 
в Церкві (див. 1 До Коринтян 12:12-31). Так само, як тілу 
потрібні руки, ноги, очі й вуха, так і Церкві потрібні дари і 
покликання кожного члена Церкви. Тому кожний з нас має 
використовувати свої дари і звеличувати свої покликання. Тоді 
кожний буде мати благословення (див. УЗ 46:11-12). 

Старійшина Франклін Д. Річардс розповів про певні благосло-
вення, які надходять від Духа в потрібний час: 

«Спаситель обіцяв, що для гідних членів Церкви Святий Дух 
буде втішником у час хвороби й смерті. 

Багато хто свідчив про дух заспокоєння, який відвідував їх у 
часи смутку, допомагаючи їм знайти спокій і розуміння. 
Кілька тижнів тому я мав щастя зустрітися з двома чудовими 
жінками, близькими подругами, які втратили чоловіків у 
авіаційній катастрофі. Чи були вони у відчаї і глибокій жалобі, 
коли я зустрів їх? Зовсім ні. Я ніколи не був свідком більшої 
мужності й сили. Вони обидві свідчили про те, що насправді 
відчули заспокоєння від Духа, що вони дізналися про те, що 
їхніх чоловіків було покликано, і що вони одержали запевнення, 
що з ними і їхніми сім'ями все буде добре, оскільки вони були 
близькі до Церкви і дотримувалися заповідей Господніх» («The 
Continuing Power of the Holy Ghost», Ensign, July 1973, p. 117). 
Якщо залишиться час, дайте можливість декільком учням засвідчити про бла-
гословення, одержані через духовні дари. 

Заключна частина 

«Наполегливо шукайте накращих дарів, завжди пам'ятайте, 
для чого вони дані; 
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Бо істинно говорю вам, вони дані для користі тих, хто любить 
мене і дотримується всіх моїх заповідей, і тим, хто прагне так 
робити; щоб усім була користь, хто шукає і просить мене, 
хто просить не для знамення, щоб використати його зі своєї 
примхи. 
І знову, істинно говорю вам, я б хотів, щоб ви завжди пам'ятали, 
і завжди тримали у себе в думці, що є тими дарами, які дані 
Церкві. 

Бо жодний не має всіх дарів, бо є багато дарів, і кожній людині 
даний дар Духом Божим. 
Деяким даний один, іншим інший, щоб усі мали від них 
користь» (УЗ 46:8-12). 

Завдання 

1. Намагайтеся дізнатися, які духовні дари ви вже маєте, або 
які приховані у вас. Продовжуйте очищувати своє життя через 
покаяння і послух, постіться і моліться смиренно, щоб знати, 
що ще потрібно, щоб підготуватися до одержання духовних 
дарів. 
2. Батькам: допоможіть своїм дітям розпізнати їхні дари і роз-
винути їх. 
3. Молодим чоловікам: шукайте поради у своїх батьків і 
провідників, які допоможуть вам розвинути духовні дари. 

Додатково прочитайте: 

Іоанн 11:22 (просіть у Бога дарів) 

Дії 2:17-18 (молодь має одержувати дари) 

1 До Коринтян 7:7 (кожний має свій відповідний дар) 

1 До Тимофія 4:12-16 (не знехтуйте свій дар) 

Яків 1:17 (дари надходять від Бога) 

Алма 9:21 (Нефійці мали багато дарів) 

Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Повторіть Основи Євангелії, розділ 22, «Дари Духа». 
2. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші 
з цього уроку. 
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Будівництво Царства 
Божого 

Цей урок має за мету спонукати нас виконувати свою частину 
в будівництві царства Божого. 

Вступ 

Старійшина Гордон Б. Хінклі якось розповів про чудового 
морського офіцера з Азії, який приїхав до Сполучених Штатів 
для підвищення кваліфікації. Під час навчання на флоті 
Сполучених Штатів цей молодий чоловік зустрів кількох членів 
Церкви. На його прохання вони вчили його євангелії. Дух тор-
кнувся його серця і він похристився. 

Старійшина Хінклі сказав: 

«Його відрекомендували мені якраз перед його поверненням у 
рідну землю. Ми поговорили про все це, і потім я сказав: «Ваш 
народ не християнської віри. Ви приїхали з країни, де христи-
янам було важко. Що станеться, коли Ви повернетеся додому 
християнином, більш того, християнином-мормоном?» 

Його обличчя спохмурніло і він відповів: «Моя сім'я буде 
знічена. Я думаю, вони зречуться мене. Вони будуть вважати 
мене за померлого. Що до мого майбутнього і моєї кар'єри, я 
допускаю, що переді мною закриють усі можливості». 

Я запитав: «І ви бажаєте заплатити таку велику ціну за 
євангелію?» 

Його темні очі, сповнені сльозами, освітили його гарне темне 
обличчя, коли він відповідав: «Це правда, чи не так?» 

Я засоромився тим, що поставив таке питання і відповів: «Так, 
це правда». 

На що він промовив: «А що ще тоді має значення?» («The True 
Strength of the Church», Ensign, July 1973, p. 48). 
Чому цей молодий чоловік покинув с ім 'ю і кар'єру заради царства Божого? 
(Тому що він знав, що євангелія має більше значення, ніж будь-що ще). 

Наша в ідповідальність—будувати Царство 
Повісьте плакат з цією цитатою перед класом або напишіть ці слова на дошці: 

Бригам Янг якось сказав: «Царство Бога—це все, що справді 
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має ціну. Все інше не варте ні тут, ні там» (Discourses ofBrigham 
Young, p. 444). 
Щ о таке царство Боже? 

Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: «Царство Б о ж е — ц е 
організація Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, над 
якою головує Син Божий, а не чоловік» [GospelDoctrine, p. 72). 
З того часу, як Господнє царство було відновлене на землі, 
кожний член Церкви мав обов'язок дивитися, щоб воно продо-
вжувало зростати. Кожний з нас має обов'язок робити все, що 
може, щоб приводити людей до знання євангелії і зміцнювати 
тих, хто вже став членом Церкви. Наша р о б о т а — ц е робота 
Бога, яка полягає в тому, щоб привести людину до безсмертя 
і життя вічного (див. Мойсей 1:39). В той час, як ми допома-
гаємо будувати царство Боже, ми не тільки готуємо світ до 
Другого Пришестя Спасителя, але ми також допомагаємо 
нашим братам і сестрам одержати вічне життя. Ніщо не може 
бути важливішим за цю роботу. 

Під час будівництва царства Божого ми маємо пам'ятати, 
що с ім 'я—головний підрозділ того царства. Головна мета 
царства Божого—п ідносити сім' ї в царстві небесному (див. 
Авраам 2:6-11; УЗ 65). Ми маємо завжди бути впевненими, що 
не зневажаємо сімей, коли служимо в Церкві і будуємо Боже 
царство на землі. Господня настанова ясна: «Кожний чоловік, 
який зобов'язаний забезпечувати свою сім'ю, нехай її забез-
печує, і він ніяким чином не втратить свою корону, і нехай він 
працює в Церкві» (УЗ 76:28). 

З а к о н посвячення 

Коли ми христимося, то даємо певні обіцяння Господу. Ми 
обіцяли «служити йому і дотримуватися його заповідей» (Мосія 
18:10). Коли ми одержуємо свої храмові дари в храмі Господа, 
ми також даємо священні обіцяння. Одним з них є те, що ми 
житимемо за законом посвячення. 

За законом посвячення ми віддаємо свій час, свої здібності і 
своє майно, якщо вони будуть потрібні, для будівництва 
Господнього царства. Господь назвав цей закон небесним 
законом і вказує, що цей закон дуже важливий для його робо-
ти на землі. 
Прочитайте Учення і Завіти 105:1-5 і 88:22. 

Чому ми маємо розуміти закон посвячення і бажати жити за ним? 

Пророк Джозеф Сміт сказав стосовно цього закону: «Релігія, 
яка не вимагає жертви в усьому, ніколи не має сили, достат-
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ньої, щоб виховати віру, необхідну, аби привести до життя і 
спасіння» (Lectures ori Faith, 6:7). 

Як пояснює пророк, ми маємо розвивати таку віру, яка приве-
де нас до вічного життя. Така віра приходить, коли ми ставимо 
справи царства Божого на перше місце в житті. Це показує 
Господу, що він і його царство важливіші для нас, ніж справи 
мирські. Це також допомагає нам розвинути любов до інших, 
так само, як і духовну силу. З цієї причини Господь заповів нам 
служити йому всім серцем, розумом і силою (див. УЗ 4:2). 

Ж и т т я за з а к о н о м посвячення с ь о г о д н і 

Хоч закон посвячення і вимагає від нас з бажанням віддавати 
все, що ми маємо, Господу для будівництва його царства, «нас 
не завжди закликають жити за повним законом посвячення» 
(Bruce R. McConkie, «Obedience, Concecration, and Sacrifice», 
Ensign, May 1975, p. 50). Таке положення в Церкві сьогодні. 
Хоч ми повністю не живемо за законом посвячення в цей час, як ми можемо 
показати бажання жити за ним? 

Серед того, що ми можемо робити сьогодні, щоб жити за зако-
ном посвячення, є: 

• Ми можемо бути місіонерами для своїх сусідів, друзів, 
родичів та інших. 

• Ми можемо проводити генеалогічні пошуки й храмову роботу. 

• Ми можемо вірно служити на церковних покликаннях. 

• Ми можемо платити чесну десятину й робити інші пожерт-
вування, про які нас просить Господь. 

• Ми можемо молитися про провід, щоб знати, чого Господь 
чекає від нас. 

• Ми можемо піклуватися про свою с ім'ю і допомогати іншим, 
які терплять нужду. 

Джозеф Сміт сказав: «Бо для чоловіка посвячувати свою 
власність. . . Господу, це не більше і не менше, ніж нагодувати 
голодного, одягнути голого, відвідати вдову і сироту, хворого і 
каліку, і робити все можливе, щоб полегшити їхні страждання, 
і для нього і для його дому служити Господу» ( T e a c h i n g s of the 
Prophet Joseph Smith, p. 127). 

Це привілей—посвячувати наш час і здібності будівництву 
царства Божого. . . . Це не людина просить нас з охотою 
віддавати все царству Божому. «Це голос Христа запрошує нас 
посвячувати свій час, свої здібності і свої статки, щоб викону-
вати його роботу. Це його голос закликає служити і жертвува-
ти. Це його робота. Він. . . . веде і направляє долю свого цар-
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ства» (Bruce McConkie, «Obedience, Consecration, and Sacrifice», 
Ensign, May 1975, p. 52). 

Посвячення часу, зд ібностей і статк ів 

ЧАС 
Як ми можемо використати свій час, щоб допомогти будувати царство Боже? 

Кожний з нас має двадцять чотири години кожної доби, але ми 
використовуємо їх по-різному, і те, як ми їх використовуємо, 
дуже важливо. Дехто з нас даремно витрачає час, і н ш і — н е 
можуть зосередитися, щоб зробити все, що потрібно, для 
своїх сімей, Церкви, справи і громади. Президент Спенсер В. 
Кімбол сказав, що, коли ми мудро організуємо свій час, то 
«буде час для служіння в Церкві і кворумах, час для 
місіонерської роботи, час бути президентом кворуму, 
провідником допоміжного товариства, єпископом, президен-
том Товариства Допомоги або вчителем» (The Miracle of 
Forgiveness, p. 253). 

ЗДІБНОСТІ 
Як ми можемо використати свої здібності, щоб будувати царство Боже? 

Кожний з нас має здібності; так сказав Господь (див. УЗ 46:11). 
Бригам Янг сказав: «Що найкраще з того, що ви можете при-
святити царству Божому? Це здібності, які Бог дав вам. 
Скільки? Кожну з них» (Discourses ofBrigham Young, p. 445). 

Оповідання, розказане сестрою Джоан Отлі, показує, як ми 
можемо служити Господу своїми здібностями: 
«Господь дав мені і моєму чоловіку особливі музичні здібності. 
Ми провели все життя, вивчаючи і розвиваючи ці дари. Нам 
потрібно було приймати багато рішень стосовно їхнього вико-
ристання. Коли ми вчилися в Європі, то зрозуміли, що маємо 
прийняти особливо важливе і важке рішення. Ми обоє знали, 
що будемо мати великі шанси на успіх, якщо залишимося 
в Європі. Однак, над усе ми хотіли робити те, що Господь хотів 
від нас. Ми бажали бути слухняними, але крім того ми жадали, 
щоб Господь використав нас у будівництві свого царства тут, 
на землі. 

Ми часто постилися і молилися, щоб отримати провід Духа, 
аби знати волю Господа. Відповідь нам прийшла на причасних 
зборах на закінчення часу пощення. Ми обоє одержали ті самі 
настанови від Д у х а — щ о наша робота має бути вдома. Ми 
мали повертатися до Сполучених Штатів. 
Пройшло кілька місяців навчання, підготовки, екзаменів. Потім 
Господь дав нам можливість повернутися до Солт-Лейк-Сіті. Я 
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стала членом хору Скинії, а мій чоловік почав навчатися на 
музичному факультеті університету Юти. 

Скоро Перше Президентство Церкви покликало мого чоловіка 
бути диригентом хору Скинії. Господь і справді готував нас до 
особливого служіння. 

Наш час, таланти і майно насправді належать не нам, а 
Господу. Найбільша радість, яку ми можемо одержати на 
з е м л і — ц е використовувати їх у будівництві царства Божого» 
(from The Latter-day Saint Woman, part В, lesson 10, «Building the 
Kingdom of God»). 

Щ о спонукало брата і сестру Отлі мати бажання використовувати свої талан-
ти для будівництва царства Божого? (Вони вірили, що їхні таланти від Бога і 
належать йому). 

Попросіть учнів написати кілька талантів на дошці. Обговоріть, як кожний з них 
можна використати, щоб будувати царство Боже. 

Дайте завдання учням подумати про свої власні здібності і про те, як викори-
стовуючи їх, можна просувати Господню роботу. 

СТАТКИ 

Навіть якщо Господь дав нам усе, що ми маємо, нам іноді буває 
важко віддати частину свого майна, щоб допомогти його 
роботі. За своєю природою ми егоїстичні, і потрібно справді 
любити своїх ближніх, нашого Небесного Батька і його Сина, 
Ісуса Христа, щоб з бажанням використовувати нашу 
власність, включаючи й гроші, аби чинити добро. Розповідь у 
Новому Завіті показує, як важко іноді, але як важливо бажати 
віддавати своє земне майно: 

Одного дня молодий чоловік наблизився до Ісуса і запитав: 
«Що робити мені, щоб успадкувати вічне життя?» 

Ісус відповів, що він має дотримуватися заповідей: не чинити 
перелюбу, не вбивати, не красти, не обманювати, не свідчити 
неправдиво. Ісус також сказав йому шанувати батька і матір. 

Молодий чоловік відповів, що завжди так чинив. Ісус сказав на 
це: «Одного бракує тобі: іди, розпродай, що маєш, та вбогим 
р о з д а й , — і матимеш скарб ти на небі! Потому приходь та й іди 
вслід за Мною, узявши хреста». Коли молодий чоловік почув це, 
він пішов собі геть сумний, тому що був дуже багатий (див. 
Марк 10:17-22). 

Іноді, як той багатий молодий чоловік, ми не хочемо віддавати 
Господу те, що маємо. Іншим разом ми відчуваємо, що хотіли 
б віддати більше, ніж можемо. Господь розуміє наш стан і 
відповідно ставиться до нас. Про тих, хто не може віддати те, 
що хотів би дати, цар Веніамін сказав: 
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Урок 19 

«І ще, я кажу для бідних,—ви, хто не має, і все-таки маєте 
достатньо, щоб прожити день за днем; я маю на увазі всіх вас, 
хто відмовляє жебракові через те, що ви самі не маєте; я б 
хотів, щоб ви сказали в серці своєму: я не даю тому, що я не 
маю, але якби я мав, я дав би. 
І от, якщо ви скажете це в серці своєму, ви залишитесь безвин-
ними» (Мосія 4:24-25). 
Будь це гроші, час чи здібності, ми маємо з бажанням 
віддавати Господу все, що маємо. Якщо спочатку нам буде 
важко віддавати, потрібно зробити зусилля. Якщо ми вчинимо 
так, то побачимо, що у нас розвивається віра в Господа, любов 
до інших, і бажання віддавати все, щоб допомогти будувати 
Господнє царство. 

Заключна частина 

На нас, як членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
покладено обов'язок будувати царство Боже. Ми можемо зро-
бити це, дотримуючись свого обіцяння служити Господу всім 
серцем, розумом і силою. Це означає, що ми маємо з бажан-
ням віддавати час, здібності, майно—все, що не попросять нас 
віддати для будівництва царства Божого. Коли ми це робити-
мемо, наша віра і любов стануть більшими, і ми покажемо 
Господу, що ставимо його царство над усе. Жити за цим 
небесним законом—посвячувати все, що ми маємо, для 
будівництва царства Божого—необхідно, якщо ми бажаємо 
успадкувати небесне царство. 

Завдання 

Подумайте сьогодні якийсь час про своє бажання віддати те, 
що Господь просить вас. Оцініть, як ви посвячуєте свій час, 
здібності і гроші Господній роботі. 

Додатково прочитайте: 

Даниїл 2:44 (царство Боже розгорнеться) 

Лука 12:16-20 (притча про нерозумного багатія) 

дії 2 :44-45 (перші християни все мали спільне) 

1 Нефій 13:37 (допомагати наближати Сіон) 

Книга Якова 2:18-19 (перше шукайте царства, а не багатства) 

4 Нефій 1:3 (Нефійці все мали спільне) 

УЗ 42:29-36 (давайте бідним) 
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Підготовка вчителя 

До проведення уроку: 
1. Зробіть плакат з висловом Бригама Янга, який знаходиться на сторінці 293 
в цьому уроці (або напишіть його на дошці перед уроком). 
2. Прочитайте Основи Євангелії, урок 34, «Розвиток наших здібностей». 
3. Повторіть урок 19 з цього підручника. 
4. Дайте учням завдання прочитати або переказати оповідання й вірші з 
цього уроку. 
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Алфавітний покажчик 

А 
Аарон, сини Аарона, З 
Авраам, обіцяння його 

нащадкам, З 
Авторитети, підтримка 

авторитетів, відповідальність 
за провідництво, 184 

Апостоли 
тримають усі ключі 

священства, 7 -9 
тільки найстарший із живих 

може використовувати всі 
ключі священства, 9 

Б 
Батьківські благословення 

можуть допомогти членам 
сім'ї розвинути здібності, 176 

приклади батьківських бла-
гословень наведені Езрою 
Тефтом Бенсоном, 108 

процедура надання, 46 
мета батьківських 

благословень, 36 
висловлювання Езри Тефта 

Бенсона про батьківське 
благословення, 16 

висловлювання Теодора 
Татла про батьківське 
благословення,16 

Батько 
порада Джозефа Філдінга 

Сміта батькам, 184 
співбесіда батька з дітьми, 102 

досвід Н. Елдона Теннера, 
102 

голова дому, 13, 95-103 
висловлювання Джозефа Ф. 

Сміта стосовно цього, 97 
патріарх своєї сім'ї, 95-103 

одкровитель для своєї сім'ї, 16 

висловлювання Теодора 
Татла стосовно цього, 16 

духовний провідник своєї 
сім'ї, 13 

провідна роль батька, 184 
благословення священства 

через батька, 13-16 
приклад таких благосло-

вень, наведений 
Елдредом Дж. Смітом, 
97-98 

відповідальність батька за 
основні потреби сім'ї, 98-100 

відповідальність батька за 
сімейну місіонерську роботу, 
81 

висловлювання Спенсера 
В. Кімбола стосовно 
цього, 81 

відповідальність батька за 
духовні потреби сім'ї, 102 

роль батька, висловлювання 
стосовно цього Спенсера В. 
Кімбола, 95 

що діти у більшості випадків 
хочуть від батька, 127-29 

Благословення 
батьківське, 46 

приклад батьківського 
благословення,наведе-
ний Езрою Тефтом 
Бенсоном,108 

висловлювання стосовно 
цього Езри Тефта 
Бенсона, 16 

висловлювання стосовно 
цього Теодора Татла, 16 

благословення проводу і 
заспокоєння, 36-37, 46 

патріарше благословення, 36 
Благословення хворих, 36 
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Алфавітний покажчик 

В 
Вибір 

відповідальність за вибір, 
244-245 

висловлювання стосовно 
цього Пола X. Данна, 244 

наслідки вибору, 243-244 
свобода робити вибір, 

242-243 
висловлювання стосовно 

цього Девіда О. Маккея, 
245 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
241-243 

Відповідальність 
і служіння, 183-184 
за вибір, 244-245 

висловлювання стосовно 
цього Пола X. Данна, 244 

Вірність, визначає силу благо-
словляти, 40 

висловлювання стосовно 
цього Джозефа Філдінга 
Сміта, 40 

Г 
Гарячі напої 

визначені, як чай і кава, 217 
заборонені Словом Мудрості, 

217 
Генеалогічна робота 

Небесний Батько допоможе 
виконати генеалогічну 
роботу, 76-77 

приклад цього, наведений 
Мелвіном Д. Беллардом, 
76-77 

її мета, 69, 74-76 
записи в генеалогічній 

роботі, 72-74 
Господь, важливо любити його і 

служити йому, 237 
Грамотність і особиста та 

сімейна підготовленість, 65 

Гроші, розпорядження ними й 
особиста та сімейна 
підготовленість, 66 

Д 
Дари, духовні 

численні, 287 
даються вірним, 285 
показані на прикладі 

Джозефа Сміта, 289 
одержання духовних дарів, 

287-289 
їхня мета, 291 
висловлювання стосовно 

цього Франкліна Д. 
Річардса, 291 

питання, над якими потрібно 
думати, коли прагнемо 
духовних дарів, наведені 
Джеймсом А. Кулімором, 289 

їхнє використання, 289 
Дарування імені і благословен-

ня дітей, 34-36, 42 
Делікатність, якість доброго 

провідника, 182 
Десятина 

благословення за сплату, 
257-259 

закон десятини, 253-254 
і вміння володіти собою, 162 
висловлювання про десятину 

Генрі Д. Тейлора, 258 
оповідання, розказане 

Джозефом Ф. Смітом, яке 
ілюструє дух закону деся-
тини, 257-258 

оповідання, розказане 
Метью Каулі, яке ілюструє 
дух закону десятини, 254 

її використання, 256-257 
Диякон, обов'язки диякона, 40 
Ділитися євангелією, 79-88 
Діти 

карати з любов'ю, 167 
дарування імені і благосло-

вення, 34-36, 42 
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висловлювання Ф. Енціо 
Буша про навчання 166-167 

висловлювання Л. Тома 
Перрі про навчання, 166 

висловлювання Н. Елдона 
Теннера про навчання, 166 

Добро, знання про добро, 240 
Доброта, якість доброго 

провідника, 182 
Довготерпіння, якість доброго 

провідника, 181-182 
Домашнє виробництво, 

зберігання й особиста та 
сімейна підготовленість, 62 

Домашнє вчителювання 
його важливість, 48 -53 
його мета, 48 
висловлювання Бойда К. 

Пекера про домашнє вчи-
телювання, 48 

Домашній сімейний вечір 
його проведення, 116-119 
його мета, 11, 119-121 
висловлювання стосовно 

цього Меріона Д. Хенкса, 
120 

зміцнення сім'ї через 
домашній сімейний вечір, 
111-121 

Домашній учитель 
його покликання, 48 
потреба сімей у домашніх 

учителях, 55-56 
щоб допомагати батькам, 

56-58 
його обов'язки, 53-55 
висловлювання стосовно 

цього Девіда О. Маккея, 55 
висловлювання стосовно 

цього Гарольда Б. Лі, 53 
Доручення 

й провідництво, 196-200 
й управління, 183 
повноваження, передане 

Мойсеєм, 12 

висловлювання Гарольда Б. 
Лі про доручення, 183 

висловлювання Н. Елдона 
Теннера про доручення, 198 

Думка, чистота думок, думка 
відображається на обличчі, 
269-270 

Думки 
зберігати чистими, 271-274 

висловлювання стосовно 
цього Бойда К. Пекера, 
273-274 

висловлювання стосовно 
цього Дж. Томаса 
Фаянса, 272-273 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. 
Кімбола, 272 

оповідання, розказане 
Спенсероми В. Кімболом, 
яке ілюструє те, як важ-
ливо тримати думки 
чистими, 269-270 

ведуть до дій, 270-271, 274 
висловлювання стосовно 

цього Брюса Р. Макконкі, 
271 

висловлювання стосовно 
цього Девіда О. Маккея, 
270 

Дух, див. Святий Дух 

Е 
Емоційна підготовленість та 

особиста і сімейна 
підготовленість, 64 

З 
Завіт, визначення завіту, 2 
Захворювання 

причини, 210-211 
запобігіння йому, 211-212 

Збори 
проведення успішних зборів, 

202-203, 206-208 
їхня мета, 201 

Звільнення від покликання, 
дане головуючим чином, 11 
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Здоров'я, підтримання доброго 
фізичного здоров'я, 210-215 

Зло, знання про зло, 240 
Знання 

заповідь прагнути знання, 
224-225 

висловлювання стосовно 
цього Девіда О. Маккея, 
225 

висловлювання стосовно 
цього Н. Елдона Теннера, 
224 

про добро і зло, 240 

II 
Ілля 

ключі, надані Іллею, 72, 77 
висловлювання стосовно 

цього Джозефа Сміта, 77 
дух Іллі, 72 

Ісус Христос 
основуватися на Ісусі Христі, 

235-238 
покликав апостолів, 7-9 
створив землю силою свя-

щенства, 19 
тримає всі ключі священ-

ства, 7 
важливо жити подібно до 

Ісуса Христа, 237-238 
обряди, здійснюються в його 

ім'я, 41 
священство, назване за його 

ім'ям, 19 
надійна основа життя, 

233-238 
свідчення Мелвіна Д. 

Белларда про Ісуса Христа, 
233 

К 
Кава, заборонена Словом 

Мудрості, 217 
Ключі, див. Священство, ключі 

священства 
Клятва і завіт священства, 1-6 

висловлювання стосовно 
цього Меріона Дж. Ромні, 2 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
3,4 

Книга пам'яті, 69-70 
Конфірмація, процедура 

конфірмації, 43 

Л 
Лагідність, якість доброго 

провідника, 182 
Лікар 

Спенсер В. Кімбол консуль-
тувався в лікаря, 212-213 

потрібно консультуватися 
в лікаря у випадку хвороби, 
212-214 

Любов, потреба в любові, 99 
висловлювання стосовно 

цього Лорена С. Данна, 99 
Любов щира, якість доброго 

провідника, 182 

М 
Мета в житті, необхідність мети 

в житті, 99-100 
Милосердя, якість доброго 

провідника, 182-183 
Місіонерське служіння, 79-88 

участь сім'ї в місіонерському 
служінні, 81-87 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
81 

Міцні напої, заборонені Словом 
Мудрості, 217 

Могила, її посвячення, 45 
Мойсей 

передача повноважень 
Мойсеєм,12 

його сини, З 
Молитва 

збільшує силу благословля-
ти, 40 

її важливість, 236 
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Молодь, її потреби, висловлю-
вання стосовно цього Меріона 
Д. Хенкса, 120 

Н 
Навички 

розвиток навичок і особиста 
та сімейна підготовленість, 
65-66 

висловлювання стосовно 
цього Мервіна Дж. Ештона, 
65-66 

Навчання 
заповідь прагнути навчання, 

224 
висловлювання стосовно 

цього Н. Елдона Теннера, 
224 

через дію, 229 
оповідання Меріона Д. 

Хенкса, яке ілюструє це, 
230-231 

висловлювання стосовно 
цього Пола X. Данна, 229 

висловлювання стосовно 
цього Річарда Л. Еванса, 
231 

в сім'ї, 230 
й сімейна та особиста 

підготовленість, 65 
Надання священства, 44 
Належне харчування і особиста 

та сімейна підготовленість, 62 
Нарада на небесах, 239 
Натхнення в прийнятті рішень, 

186-194 

О 
Обов'язок, провідники мають 

вчитися обов'язкам, 183 
Обряди 

які виконували сини Мойсея і 
Аарона, З 

повноваження, необхідне для 
їхнього виконання, 26 

заспокоєння і проводу, 34-38 
їх визначення, 26 

обряди піднесення, 26-34, 38 
їх виконання, 40-47 
їхня мета, 26-39 
висловлювання стосовно 

обрядів Лоренцо Сноу, 38 
висловлювання стосовно 

обрядів Уілфорда Вудрафа, 
26 

їх види, 26 
Одкровення для цілої Церкви 

може одержувати тільки прези-
дент, 12 

Оливна олія, її освячення, 36, 44 
Освіта 

членів Церкви заохочують 
одержувати освіту, 224-226 

висловлювання стосовно 
освіти Н. Елдона Теннера, 
224 

продовжується все життя, 226 
в сім'ї, 230 

Освячення Святим Духом, 2 - 3 
Освячення оливної олії, 44-45 

П 
Патріарші благословення, 36 
Переконання, добрий провідник 

вміє переконувати, 181 
Писання, їх вивчення, 235 

досвід, пов'язаний з ними, 
про який розповів Спенсер 
В. Кімбол, 151 

Підготовленість 
Церкви, 66-67 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. 
Кімбола, 67 

особиста й сімейна, 60-68 
висловлювання стосовно 

цього X. Берка 
Петерсона, 61 

Підготовленість до життя й осо-
биста та сімейна 
підготовленість, 64-65 

Підтримка чинів, обов'язок 
провідників, 184 

Піст, його мета, 236 
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Пожертвування 
благословення за пожертву-

вання, 257-258 
оповідання Бойда К. Пекера, 

яке ілюструє дух жертвуван-
ня, 255-256 

оповідання Меріона Г. Ромні, 
яке ілюструє дух жертвуван-
ня, 257 

види пожертвувань, 254-256 
їх використання, 256-257 

Покарання дітей, 167 
Покладання рук для надання 

дару Святого Духа, 31 
Покликання, його звеличення, 

2 - 6 

Померлі, храмові обряди за 
померлих, 74-78 

висловлювання стосовно 
цього Джозефа Сміта, 77 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
77-78 

висловлювання стосовно 
цього Уілфорда Вудрафа, 
74-76 

Порядок у Церкві, 11-13 
Посвячення 

в Священство Мелхіседекове, 
31 

в чин священства, 44 
Посвячення, закон, 294-298 

висловлювання стосовно 
цього Бригама Янга, 296 

висловлювання стосовно 
цього Брюса Р. Макконкі, 
295-296 

висловлювання стосовно 
цього Джозефа Сміта, 294, 
295 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
296 

Посвячення могил, 38 
Послух визначає силу благо-

словляти, 40 

Потреби, основні людські, 
99-100 

Почуття власної гідності, потре-
ба в цьому, 99 

Предки 
записи про них, 72-74 
храмові обряди за них, 74-76 

Президентство 
ключі священства—це право 

президентства, 7,16 
висловлювання стосовно 

цього Джозефа Ф. Сміта 
висловлювання стосовно 

цього Джозефа Філдінга 
Сміта 

спадкоємність у 
президентстві Церкви, 9 

Призначення має робити той, 
хто має ключі, 11 

Прийняття рішень, через нат-
хнення, 186-194 

порада стосовно цього 
Хартмана Ректора молодшо-
го, 190 

порада стосовно цього 
Меріона Г. Ромні, 190 

Причастя 
процедура виконання обряду, 

43 
його мета і значення, 27, 236 

Провідник 
його визначення, 179-181 
його важливість показана 

Віктором Л. Брауном, 178 
якості доброго провідника, 

181-183 
Провідники священства, їхні 

обов'язки, 13 
Провідництво 

прийняття рішень і 
провідництво, 186-194 

доручення деяких його 
обов'язків, 196-199 

розвиток якостей доброго 
провідника, 178-179 

його обов'язки, 183-184 
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висловлювання стосовно 
цього Брюса Р. Макконкі, 179 

висловлювання стосовно 
цього Гарольда Б. Лі, 
179-181 

управління і провідництво, 
195-196 

Пророк 
Церкви—єдиний, хто викори-

стовує всі ключі священ-
ства, 16 

йти за живим пророком, 236 
Прощати, треба прощати всіх 

людей, 279-280 
висловлювання стосовно 

цього Спенсера В. Кімбола, 
280 

Прощення 
надання й одержання, 

276-284 
приносить благословення, 

277-279 
приносить мир, 280-282 
оповідання Спенсера В. 

Кімбола, яке показує це, 
2 8 0 - 2 8 2 

Р 
Робота, див. Сім'я 
Розвиток 

вічний розвиток за допомо-
гою цілей, 154-158 

вічний розвиток і вміння 
володіти собою, 162 

Розв'язання проблем, вислов-
лювання стосовно цього Бойда 
К. Пекера, 186 

С 
Сад, город 

його планування, 139-144 
посадка, 146 
підготовка ділянки, 144-146 
догляд за ним, 146-148 

Садівництво, городництво 
нагороди за це, 138-139, 

148-150 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
138, 139, 143, 150 

Самодисципліна, потреба 
в самодисципліні, 100 

Свобода вибору, 239-240 
вічний закон, 239-240 
висловлювання стосовно 

цього Бригама Янга, 239 
і вміння володіти собою, 

161-169 
висловлювання стосовно 

цього Уілфорда Вудрафа, 
240 

її використання, 240-244 
Свобода і вміння володіти 

собою, 162-163 
Свобода робити вибір, 241-243 

висловлювання стосовно 
цього Девіда О. Маккея, 245 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
241-243 

Святий Дух 
може керувати сім'єю, 

105-108 
йти за його проводом, 

106-107 
його дар надається покла-

данням рук, 31 
важливо слухати його 

підказки, 104-105 
приклад цього, наведений 

Брюсом Р. Макконкі, 104 
висловлювання стосовно 

цього Джозефа Філдінга 
Сміта, 107 

Святий Дух, дар Святого Духа 
процедура дарування, 31, 

42-43 
призначення дару Святого 

Духа, 27-31 
Священик, його обов'язки, 41 
Священство 

його повноваження 
відрізняється від його сили, 
19 

3 1 0 



Алфавітний покажчик 

благословення через свя-
щенство, 13-17 

висловлювання стосовно 
цього X. Берка 
Петерсона, 13 

благословення священства, 
31 

жінки можуть одержати бла-
гословення священства, 31 

його дарування і посвячення 
в його чини, 44 

його визначення, 4, 7, 19 
його обов'язки, 40-41, 48 
його носій представляє 

Христа, 19 
шанування священства, 

18-25 
висловлювання стосовно 

цього Бригама Янга, 22 
висловлювання стосовно 

цього Гарольда Б. Лі, 23 
висловлювання стосовно 

цього Джеймса Е. 
Талмейджа, 21-22 

висловлювання стосовно 
цього Роберта Л. 
Сімпсона, 23-24 

висловлювання стосовно 
цього Вона Д. 
Фезерстоуна, 24 

його важливість, 1, 4, 5 - 6 
висловлювання стосовно 

цього Джозефа Філдінга 
Сміта, 5 - 6 

висловлювання стосовно 
цього Ріда Смута, 1 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. 
Кімбола, 4 - 5 

його ключі, 7-17 
висловлювання стосовно 

цього Джозефа Ф. Сміта, 
7 

висловлювання стосовно 
цього Джозефа Філдінга 
Сміта, 7, 9-11 

його звеличення 
досвід стосовно цього 

Орсона Пратта, 5 
висловлювання стосовно 

цього Меріона Д. Ромні, 5 
клятва і завіт священства, 

1 - 6 

висловлювання стосовно 
цього Меріона Г. Ромні, 2 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. 
Кімбола, З 

його чини, 3-4 ,11, 40-41 
посвячення в священство, 11, 

31 
посвячення в Священство 

Мелхіседекове, необхідне 
для піднесення, 31 

сила священства, 19-21 
висловлювання стосовно 

цього X. Берка 
Петерсона, 19 

висловлювання стосовно 
цього Джона Тейлора, 19 

вимоги для одержання свя-
щенства, 1 

істинне ім'я священства, 19 
Сім'я 

діяльність може зміцнити 
сім'ю, 124-126 

заходи, важливість заходів, 
висловлювання стосовно 
цього Девіда Маккея, 124 

освіта в сім'ї, 230 
вічна сім'я, висловлювання 

стосовно цього Джозефа 
Філдінга Сміта, 69 

розважатися всією сім'єю, 
122-129 

висловлювання Меріона 
Д. Хенкса про важливість 
цього, 122 

допомога членам сім'ї розви-
вати здібності, 174-176 

Святий Дух може керувати 
сім'єю, 105-108 

важливість сім'ї, 124 
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висловлювання стосовно 
цього Н. Елдона Теннера, 
105 

важливість урівноваження праці 
і відпочинку, висловлювання 
стосовно цього Франкліна Д. 
Річардса, 134 

важливість сімейних 
відносин, 64 

керування сім'єю, 104-110 
організація роботи, 132-134 
планування діяльності, 

126-127 
вибір сімейних цілей, 151-153 
духовні потреби сім'ї задо-

вольняє батько,102 
висловлювання про сім'ю 

Мервіна Дж. Ештона, 64 
зміцнення сім'ї через 

домашній сімейний вечір, 
111-121 

храмові обряди для сім'ї, 
74-75 

цінність сімейної роботи, 
130-132, 134-136 

висловлювання стосовно 
цього Девіда О. Маккея, 
130 

висловлювання стосовно 
цього Лорена С. Данна, 
132 

висловлювання стосовно 
цього Ніла А. Максвелла, 
130, 136 

Слово Мудрості 
благословення за дотриман-

ня Слова Мудрості, 219-222 
Джордж П. Лі був 

переслідуваний за дотри-
мання Слова Мудрості, 222 

життя за Словом Мудрості, 
216-223 

Слово Мудрості і вміння 
володіти собою, 162 

висловлювання про Слово 
Мудрості Джозефа Філдінга 
Сміта, 218 

Спаситель 
Ісус Христос є Спаситель, 

233-235 
потреба в Спасителі, 

233-234 
Співбесіда 

проведення дієвих співбесід, 
203-208 

їхня мета, 203-206 
висловлювання Н. Елдона 

Теннера про співбесіду, 206 
Суботній День 

дотримання в святості, 
247-252 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. 
Кімбола, 250 

його святість, 247-248 
висловлювання стосовно 

цього Езри Тефта 
Бенсона, 251 

Т 
Таланти 

їхній розвиток, 170-177 
як дізнатися про наші талан-

ти, 171-172 
їх має кожний, 170-171 
досвід Гебера Д. Гранта 

пов'язаний з їхнім розвит-
ком, 173-174 

допомагати членам сім'ї роз-
вивати їхні таланти, 174-176 

висловлювання про таланти 
Франкліна Д. Річардса, 172 

висловлювання про таланти 
Спенсера В. Кімбола, 170 

висловлювання про таланти 
Стерлінга У. Сілла, 173 

Тіло, його відновлення, 2 - 3 
Товаришування 

відповідальність священства 
за товаришування, 89-94 

висловлювання про товари-
шування Делберта Л. 
Степлі, 89 
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Алфавітний покажчик 

висловлювання про товари-
шування Гарольда Б. Лі, 89 

Тютюн, заборонений Словом 
Мудрості, 217 

У 
Уміння володіти собою 

розвивати і навчатися, 
161-169 

і свобода, 162-163 
оволодіння ним, 163-164 
допомагати дітям розвивати 

його, 164-167 
необхідне для вічного розвит-

ку, 162 
висловлювання стосовно 

цього Девіда О. Маккея, 163, 
164 

висловлювання Ф. Енціо 
Буша про навчання цьому 
дітей, 166-167 

оповідання, яке показує це, 
розказане Стерлінгом У. 
Сіллом, 161 

Управительство 
аспекти управительства, 

183-184, 195-196, 199-200 
його визначення, дане 

Спенсером В. Кімболом, 195 
провідники мають управляти, 

183 
висловлювання про управи-

тельство Джозефа Сміта, 
197 

Учитель, його обов'язки, 40 
ф 

Фізичні вправи і особиста та 
сімейна підготовленість, 62 

X 
Хворі, благословення хворих, 36, 

45 
Хвороба 

запобігання хворобі, 211-215 
її симптоми, 213-214 
що робити, коли виникає хво-

роба, 212-214 

Храм 
обряди за померлих, 74-76 

висловлювання стосовно 
цього Уілфорда Вудрафа, 
74-76 

обряди для сім'ї, 74-76 
благоговіння до храму, вис-

ловлювання стосовно цього 
Гарольда Б. Лі, 33-34 

Храмовий дар, 31-33 
висловлювання Бригама Янга 

про храмовий дар, 31-33 
Хрищення 

вогнем і Духом Святим, вис-
ловлювання стосовно цього 
Джозефа Сміта, 27 

для прощення гріхів, 27 
процедура хрищення, 42-43 

ц 
Царство Боже 

важливість побудування, 293 
висловлювання стосовно 

цього Бригама Янга, 293 
оповідання, розказане 

Гордоном Б. Хінклі, яке 
ілюструє це, 293 

відповідальність за побуду-
вання, 293-294 

Цілі 
досягнення, 158-159 
допомагають вічному розвит-

ку, 154-158 
досвід пов'язаний з цим, роз-

казаний Дж. Томасом 
Фаянсом, 153 

досвід пов'язаний з цим, роз-
казаний Н. Елдоном 
Теннером, 152-153 

досвід пов'язаний з цим, роз-
казаний Спенсером В. 
Кімболом, 151, 158-159 

особисті та сімейні цілі, 
151-160 

вибір особистих і сімейних 
цілей, 151-153 

3 1 3 



висловлювання про цілі О. 
Леслі Стоуна, 159 

Цнотливість, 163 

Ч 
Чай, заборонений Словом 

Мудрості, 217 
Чесність 

благословення за чесність, 
264-266 

висловлювання стосовно 
цього Говарда В. 
Хантера, 266 

оповідання, які показують 
принцип чесності, 
розказані Спенсером В. 
Кімболом, 264-265, 
266-267 

визначення чесності, 261 
чесність в сім'ї, 263-264 

висловлювання стосовно 
цього Н. Елдона Теннера, 
263 

важливість чесності, 
260-263, 267 

висловлювання стосовно 
цього Бригама Янга, 263 

оповідання Гордона Б. 
Хінклі, яке наводить при-
клад чесності, 262 

оповідання Говарда В. 
Хантера, яке наводить 
приклад чесності, 260 

оповідання О. Леслі 
Стоуна, яке ілюструє 
важливість чесності, 
261-262 

бути чесним з провідниками 
священства, 263 

Чистота думок, 269-275 
висловлювання стосовно 

цього Бойда К. Пекера, 
273-274 

висловлювання стосовно 
цього Спенсера В. Кімбола, 
272 

оповідання, розказане Дж. 
Томасом Фаянсом, яке 
ілюструє це, 272-273 

оповідання, розказане 
Спенсером В. Кімболом, 
яке ілюструє те, як важливо 
мати чисті думки, 269-270 

Ш 
Школа, важливість відвідування 

школи, 226 
Шлюб, мета храмового шлюбу, 

33-34 

щ 
Щоденники, 70-72 

висловлювання Спенсера В. 
Кімбола про важливість 
щоденників, 72 

запис цілей в щоденник, 158 
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Коментарі і 
пропозиції 

Ми будемо вдячні Вам за коментарі і пропозиці ї щодо цього 
підручника. Будь ласка, надсилайте їх за адресою: 

Office of the First Quorum of the Seventy 
Attention: Adult Curriculum 
47 East South Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 

USA 

Укажіть своє ім'я, адресу, приход і кіл. Потім укажіть назву 
підручника, як ви його використовували, ваші почуття щодо 
його сильних і слабких сторін, та інші пропозиці ї щодо його 
вдосконалення. 
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Список 
ілюстрацій 1-16 

1. Ісус Христос. Живопис Боссерона Чамберса, використано 
з дозволу Bernard Picture Co., Inc. 

2. Домашнє навчання починається зі співбесіди з батьком. 

3. Домашні вчителі навчають сім'ю під керівництвом батька. 

4. Добрі домашні вчителі служать сім'ям, які вони навчають, 
при кожній можливій нагоді. 

5. Домашні вчителі регулярно звітують провідникові священ-
ства про потреби сімей, які вони навчають. 

6. Кожний молодий чоловік має готуватися матеріально та 
іншими шляхами, щоб служити місію. 

7. Дружба з сус ідами—найкращий шлях для членів Церкви 
проводити місіонерську роботу. 

8. Хвилюючі почуття викликають місіонерські бесіди з ваши-
ми друзями у вас вдома. 

9. Члени Церкви, які діляться євангелією зі своїми друзями, 
матимуть з ними вічну радість. 

10. Ведення щоденника—важлива частина генеалогічної 
роботи. 

11. Батько має скеровувати свою сім'ю у веденні книги 
пам'яті. 

12. Сім'ї просять працювати разом під час заповнення листків 
програми чотирьох поколінь. 

13. Спільна праця над проектом добробуту будує братерську 
любов і допомагає забезпечити бідних і нужденних. 

14. Особиста і сімейна підготовленість—це річний запас їжі, 
одягу й палива. 

15. Члени Церкви допомагають піклуватися про бідних і нуж-
денних, сплачуючи щедрі пожертвування від посту. 

16. Допомога нужденним—ознака істинного святого Останніх 
Днів. 
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