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Вступ 

Це підручник для жінок та дівчат—нових членів Церкви. Його 
мета—вчити євангельським основам і вченням, викликаючи 
в сестер любов до євангелії і бажання жити згідно з її вченнями. 
Він допоможе їм краще влаштовувати домівки та розумніше вико-
ристовувати свій час, таланти й майно для благословення своїх 
сімей та побудови Божого Царства. 

Там, де вже організовано філію, цю книгу можна використовувати 
як підручник для жінок та дівчат старше дванадцяти років на 
недільних зборах. Звичайно ці заняття проводяться в той час, 
коли брати проводять збори священства. Президент Товариства 
Допомоги проводить заняття і рекомендує президенту філії жінок, 
яких той може покликати для проведення занять. Може знадо-
биться більше ніж одна вчителька. Якщо кількість жінок значна, 
сестер слід поділити на групи за віком і вивчати з кожною віковою 
групою один або більше курсів. 

Самоосвіта 
Протягом тижня кожна сестра має вчитися за своїм підручником, 
приносити його разом із примірниками Писань на заняття і брати 
участь в обговореннях. Завдання, вміщене в кінці кожного уроку, 
допоможе жінці застосувати на практиці принципи, які вона 
вивчає. Наслідування цієї методики допоможе одруженій жінці 
ставати вчителькою своєї сім'ї та інших людей, домашньою 
господинею і помічницею свого чоловіка. Неодружені сестри і 
дівчата—члени Церкви Святих Останніх Днів також краще 
підготуються до всіх можливих життєвих ситуацій. 

Поради вчителю 
Готуючись до заняття, вчительці слід дотримуватися порад, які 
розташовані в кінці кожного уроку під назвою «Підготовка вчите-
ля». Разом з цим підручником вчителю та сестрам також слід вив-
чати підручник Основи Євангелії, особливо ті розділи й 
підрозділи, що озаглавлені «Підготовка вчителя». 

Якщо вчителька дає ученицям завдання підготувати доповіді 
з Основ Євангелії або якесь інше завдання, звичайно вона повинна 
це зробити заздалегідь, щоб надати час для належної підготовки. 
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Якомога більше залучайте молодих учениць до обговорень на 
заняттях. Це допоможе їм усвідомити свої обов'язки і 
відповідальність по дому, а також у побудові Божого Царства. 

На деяких заняттях, за рекомендацією підручника, використовуй-
те дошку, щоб записувати відповіді, ідеї тощо. На інших—це 
необов'язково. Проте, якщо вчителька відчуває, що потребує 
цього, вона може скористатися нею, коли вважає це доцільним. 

На більшості занять застосовуються наочні засоби. їх слід показу-
вати класу так, як указано в підручнику. В кінці підручника знахо-
диться окремий розділ кольорових фотографій, які показують 
життя сім'ї святих Останніх Днів. Ці фотографії слід використову-
вати для навчання вдома і, якщо необхідно, при вивченні цього 
підручника, а також основного підручника для жінок Жінка Святих 
Останніх Днів, частина А. Інші наочні та поурочні засоби також 
можуть бути використані для того, щоб зробити заняття 
цікавішим і змістовнішим. 

Інструкції для вчителя і запитання, які можна використати для 
обговорення в класі, надруковані малим шрифтом упродовж 
уроку, тому вчитель зможе легко їх знайти. 

В кінці підручника знаходиться розділ «Цитовані джерела», де 
надається інформація про видання джерел, які цитуються, за 
винятком періодики Церкви. 

Уроки 

Підручник містить тільки тридцять п'ять уроків. Це дозволяє про-
тягом року проводити додаткові заняття і надає вчительці 
можливість, якщо сестрам необхідно глибше вивчити матеріал, 
провести кілька занять для вивчення того чи іншого уроку. Часом 
заняття в класі можуть бути проведені як збори для свідчень, 
обговорення планів, виступ запрошеної особи або з іншою гідною 
метою. 

Всі уроки підручника слід проводити згідно місцевих умов, за 
винятком тих уроків, що не можуть бути застосовані в конкретних 
умовах. Краще вивчати уроки в затвердженій послідовності кож-
ного з чотирьох розділів, особливо—уроки в розділі «Домашнє 
господарювання». 

Вчителька повинна готуватися до занять ретельно та молитовно. 
Нехай Господь благословить її та всіх сестер, що навчатимуться 
з цього підручника. 
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Особливі поради для 
залучення жінок-інвалідів 
до навчання 
Одного разу під час свого смертного служіння Ісус зійшов на гору 
поблизу Галілейського моря. 

«І багато народу приступило до Нього, що мали з собою кривих, 
сліпих, німих, калік і багато інших, і клали їх до Ісусових ніг; і Він 
уздоровлював їх: 

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

Спаситель надав нам приклад співчувати людям з вадами. 
Відвідавши після свого воскресіння Нефійців, Він сказав: 

«Дивіться, все моє черево сповнено співчуттям до вас. 

Чи є серед вас хворі? Несіть їх сюди. Чи є серед вас криві, чи 
сліпі, кульгаві чи каліки, чи прокажені, або виснажені, глухі та ще 
якось ушкоджені. Несіть їх сюди і Я уздоровлю їх. Тому що Я маю 
до вас співчуття; моє черево сповнено милосердя» (3 Нефій 
17:6-7). 

Вчителька в класі має чудову можливість виказати своє співчуття 
до немічних. Хоч не завжди вчителька має спеціальну підготовку 
надавати професійну допомогу інвалідам, вона повинна розуміти 
їх, дбати про них і мати бажання залучати їх до навчаль-
ної діяльності у класі. Учні з розумовими, слуховими, зоровими, 
мовленевими, фізичними, культурними (і мовними), емоційними, 
соціальними, віковими вадами і ті, що мають труднощі у навчанні, 
потребують особливої уваги. Нижче наведені поради допоможуть 
учительці знайти шлях до кожної учениці, враховуючи її особисті 
потреби. 

• Знати потреби і можливості кожної учениці. 

• Перед тим, як запросити жінку-інваліда читати вголос, молити-
ся, або взяти участь в іншій діяльності, узгодьте це з нею 
заздалегідь. Можете запитати її: «Чи бажаєте ви щось прочитати 
в класі?» або «Чи не прочитаєте Ви молитву вголос?» 

• З'ясуйте з провідниками священства, батьками, членами сім'ї, і, 
якщо можливо, з самою жінкою-інвалідом її особисті потреби. 

• Намагайтеся якомога більше залучати жінок-інвалідів до учбо-
вої діяльності і вдосконалювати їхнє навчання. 
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• Робіть усе, щоб переконатися, що кожна учениця в класі пова-
жає і розуміє всіх інших. 

• Поводьтеся природньо, будьте дружніми, щирими. Кожне Боже 
дитя має природну потребу в любові та розумінні, незалежно від 
того, здорове воно чи має якусь ваду. 

Вчителька Церкви має пам'ятати, що кожна учениця, незважаючи 
на свої фізичні, розумові або соціальні здібності, має потенційну 
можливість росту для піднесення. Вчителька зобов'язана допо-
магати кожній учениці навчитися того, чого вона здатна навчити-
ся. Пам'ятайте слова Спасителя: 

«Що тільки вчинили ви одному з найменьших братів Моїх цих,—те 
Мені ви вчинили» (Матвій 25:40). 
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Ісус Христос, 
наша надійна основа 

Мета цього уроку—допомогти зробити так, щоб Ісуо Христос став 
основою нашого життя. 

Чому нам потрібно, щоб Іоус Христос став нашою 
надійною основою? 

Якби нам треба було зводити будинок, ми подбали б про 
надійний фундамент, який забезпечив би його міцність у 
щоденних навантаженнях і під час бурь. Будівництво дому може 
бути схожим на становлення характеру особи. Нам потрібна 
основа, яка б зробила нас міцними в часи життєвих труднощів та 
випробувань. 

Так, як ми живемо, і навіть наш характер є результатом усього 
того, що спонукає нас і направляє наші дії, тому нам потрібно бути 
впевненими, що наші вчинки основані на чесних мотивах і 
спрямуваннях. 
Поміркуйте кілька секунд про те, що складає основу вашого життя? Чи є 
в ньому щось особливе, що надихає вас або спрямовує ваше життя певним 
шляхом? 

Основа нашого життя складається з ідей, планів, певних правил, 
або з натхнення, яке ми отримуємо від життя особи, якою ми 
захоплюємося. Через те, що ми самі будуємо своє життя, нам 
потрібно бути впевненими, що наша основа вибрана мудро, що 
вона мотивує наші вчинки і скеровує нас. 

Книга Мормона вчить нас, що основою нашого життя має бути 
Ісус Христос. Геламан казав: «Пам'ятайте, що саме на скелі 
нашого Спасителя, який є Ісус, Син Божий, ви повинні будувати 
свою основу; . . . яка є надійною основою, основою, з якої люди не 
впадуть, якщо вони збудують на ній» (Геламан 5:12). 
Покажіть наочність 1-а, Ісус Христос. 

Покажіть плакат під назвою «Чому нам потрібен Ісус Христос?» і такі відповіді 
й посилання на Писання: 

Чому нам потрібен Ісус Христос? 

Ми всі грішимо (До римлян 3:23). 

Його кров може очистити нас від гріхів (1 Іоанн 1:7-9). 

Він дав нам досконалий приклад для наслідування (3 Нефій 12:48). 

1 
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Тільки він може допомогти нам повернутися до нашого Батька на Небесах 
(Іоанн 14:6; Мосія 5:7-8). 

Через нього ми воскреснемо (Мосія 16:7-8). 

Через нього ми зможемо мати вічне життя (Іоанн 11:25-26). 

Через нього ми молимося Батькові (Мормон 9:21). 

Він вчить нас тільки істині (Іоанн 18:37). 

Чому нам потрібно, щоб Ісус Христос став нашою надійною основою? 
Прочитайте та обговоріть причини, записані на плакаті, або запропонуйте 
сестрам процитувати дещо з наведених цитат з Писання. 

Ісус Христос—наш старший брат. Він любить нас і хоче, щоб 
ми повернулися жити з ним і нашим Небесним Батьком. Ми 
довіряємо йому і знаємо, що він просить нас робити те, що є для 
нас найкращим. 
Запропонуйте сестрам заспівати з Основ Евангелії гімн «Мені потрібен Ти». 
Якщо не можна заспівати, то прочитайте слова всіх куплетів. 

Чому нам потрібно пізнати Ісуса Христа? 

Щоб побудувати наше життя «на скелі нашого Спасителя, що є 
Ісус, Син Божий» (Геламан 5:12), ми повинні пізнати його. Ми 
повинні дізнатися хто він є, і зрозуміти його божественну місію. 
Ми повинні дізнатися, коли, як і чому він жив і помер. Ми повинні 
прагнути пізнати його благовіщення істини і світла і навчитися, як 
втілювати його вчення в життя. 
Прочитайте з Матвія 11:28-29. 

У цьому уривку з Писання Ісус говорить, «прийдіть до мене» і «пізнайте мене». 
Що означає прийти до Ісуса? (Ми приходимо до Ісуса, коли прагнемо, щоб 
його Дух був з нами, коли робимо те, що допоможе нам бути гідними знову 
жити з ним—іншими словами, коли ми сприймаємо євангелію і живемо за 
нею). 

Як саме ми можемо пізнати Ісуса Христа? 
Напишіть на дошці: 

Як саме ми можемо пізнати Ісуса Христа? 

Вивчаючи Писання 

Відвідуючи Церковні збори 

Слухаючи і читаючи слова живих пророків 

Молячись нашому Небесному Батькові 

Практикуючи вчення Христа 

1-а (= 1-а) Ісус Христос 

З 



ВИВЧАЮЧИ ПИСАННЯ 

Ми можемо пізнати Ісуса, вивчаючи Писання. Вони містять 
історію життя Спасителя, його учення і його стосунки з Божими 
дітьми на землі. Він сказав: «Дослідіть Писання; . . . вони ж 
свідчать про Мене» (Іоанн 5:39). 
У яких Писаннях розповідається про життя і вчення Спасителя? (Про його 
життя в Палестині йдеться в Євангеліях Нового Завіту від Матвія, Марка, Луки 
та Іоанна. Книга Мормона, 3 Нефій, розповідає про його зустрічі з людьми 
в Америці. У Старому Завіті Ісус Христос має ім'я Єгова. Старий Завіт містить 
настанови, які він дав, перше, ніж прийти на землю як смертна людина. Ці 
настанови також можна знайти в Книзі Мормона і в Дорогоцінній Перлині. 
Учення і Завіти містять його звернення до Божих дітей сьогодення). 

Як саме вивчення Писань допомогло вам полюбити і зрозуміти Спасителя? 

ВІДВІДУЮЧИ ЦЕРКОВНІ ЗБОРИ 

Ми можемо пізнати Ісуса, коли відвідуємо збори Церкви, де нас 
навчають про Спасителя та його вчення. Коли ми відвідуємо 
збори і гідно приймаємо причастя, ми можемо сповнитися Духа, 
щоб той керував нами. Коли ми приймаємо причастя, ми 
думаємо про життя Спасителя, наші стосунки з ним і завіти, які ми 
склали. 
Як саме відвідування зборів Церкви допомогло вам дізнатися про Ісуса? 

СЛУХАЮЧИ І ЧИТАЮЧИ СЛОВА ЖИВИХ ПРОРОКІВ 

Ми можемо дізнатися про Ісуса, слухаючи живих пророків. 
Господь наказав нам уважно слухати слова і заповіді пророка— 
сприймати слова Пророка, як слова від самого Господа (див. УЗ 
21:4-5). Президент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів є 
промовцем Бога на землі. Через проповіді і надруковані послання 
він сьогодні відкриває нам бажання Бога. 
Що саме ви пізнали про Ісуса Христа, читаючи або слухаючи слова живого 
пророка? 

МОЛЯЧИСЬ НАШОМУ НЕБЕСНОМУ БАТЬКОВІ 

Ми можемо дізнатися про Ісуса Христа, коли молимося 
Небесному Батькові. Через молитву ми можемо отримати 
свідчення, що Ісус є Христос, Син Божий. Ми можемо дізнатися, 
що він народився, щоб жити на цій землі, і що він став нашим 
Спасителем, спокутувавши наші гріхи. Ми можемо дізнатися, що 
після трьох днів у могилі його тіло воскресло і що через спокуту 
він також надав кожному з нас можливість воскреснути, таким 
чином ставши нашим Спасителем від фізичної смерті. Ми 
можемо дізнатися, що Ісус Христос живий і що він очолює Церкву 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів, і що він керує нею через 
пророка, Президента Церкви. 
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урок 1 

Через відверту молитву ми можемо дізнатися, що Ісус має до нас 
велику любов і співчуття, і що він розуміє наші проблеми і 
потреби. 

Поєднуючи молитву з постом, ми сильніше прагнемо пізнати 
Спасителя та його місію. 
Що саме ви дізналися про Ісуса Христа під час молитви Небесному Батькові? 

Якщо ми вивчаємо Писання і замислюємося над ними, відвідуємо 
збори Церкви, слухаємо слова живих пророків, постимося і 
молимося, ми зможемо зробити Ісуса Христа нашою «надійною 
основою». 
ПРАКТИКУЮЧИ ВЧЕННЯ ХРИСТА 

Ісус просить нас випробувати на власному житті Божі заповіді 
(див. Іоанн 7:16-17). Цар Веніямин, цар і пророк з Книги Мормона, 
вчив свой народ євангелії і радив їм: «Якщо ви в усе це вірите, то 
чиніть відповідно з вірою» (Мосія 4:10). Якщо ми пізнаємо вчення 
Ісуса Христа, нам слід застосовувати його в житті щодня. 

У нижченаведеному оповіданні «Двадцять чотири золоті години» 
показано, як Шарлотті, нещасній і невдоволеній молодій жінці, 
допомогло застосування в житті вчення Спасителя. 

«Для Шарлотти настали важкі часи в житті. Вона була сповненою 
невдоволенням. Все здавалося неправильним. її плани були 
розстроєні; друзі стали нецікавими, дім —непривабливим; вона 
добре усвідомлювала, що її власна особистість була не-
приємною. Це було занадто для Шарлоти. Здавалося, що її 
підхопив потік обставин і ніс в небезпечне і незаспокоєне життя і 
вона не могла уникнути цього. 

[Шарлотта звернулася за допомогою до Маргарет Еймес, жінки, 
що вела такий спосіб життя, до якого прагнула Шарлотта]. 
Шарлотта розповіла їй про свій душевний біль, про своє роз-
бите, нещасне життя... Маргарет сказала їх багато добрих, 
співчутливих слів і додала: «Ти все це зможеш змінити, якщо 
в тебе дійсно є бажання це зробити ...» 

[«Щоб розпочати нове життя,—порадила Шарлотті місіс 
Еймес,]—протягом двадцяти чотирьох годин живи так, немовби 
поруч з тобою знаходиться Христос, спостерігаючи за всім, що ти 
робиш. Тоді прийдеш до мене знову і ми поговоримо. Згода?» 

«Шарлотта була членом Церкви, але вона ніколи не говорила про 
Ісуса Христа так, як місіс Еймес—наче б Він був сусідом, з яким 
можна було поговорити. Трохи сумніваючись і ніяковіючи, вона 
відповіла: «Так, місіс Еймес...» 
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Коли Шарлотта повернулася додому, був уже вечір. Вона знала, 
що мала допомогти накрити на стіл вечерю. Вона підійшла до 
шухляди й витягнула пожмакану скатертину. Коли вона 
розстелила її на столі, вона побачила кілька брудних плям. І тут до 
неї прийшла перша думка про зміну: 

«Якби разом з нами збирався вечеряти Христос, я б не постелила 
заплямовану скатертину»,—сказала вона собі. 

«Вона дістала свіжу скатертину. І з тією ж самою думкою вона 
принесла маленьку вазочку квітів, що зірвала у дворі. Вона 
поклала масло не на брудну, а на чисту тарілку. Вона дбайливо 
порізала хліб... 

«Сьогодні в нас будуть гості?»—запитав батько... 

«Тільки ти, тату»,—посміхнулася Шарлотта. Якби до вас завітав 
Христос, ви б, звичайно, посміхалися родині й показували 
найкращі манери. 

її мати, втомлена і спітніла, у кухонному вбранні, сіла й мовила: «Я 
не знаю, що сталося з нею, що вона так гарно накрила стіл тільки 
для нас. Я гадаю, що вона все ж на когось чекає»... 

Шарлота мовчала до тих пір, поки не придумала належну 
відповідь, щоб сказати в присутності невидимого Гостя: «Я нікого 
не знаю, крім нашої родини, для кого слід так накривата стіл». 

Вся сім'я протягом хвилини здивовано дивилася на неї. Це не 
було схоже на Шарлотту. Потім батько сказав: «Вірно, доню. Дуже 
погано, що ми всі не так часто про це думаємо». 

У вітальні Шарлотта витягнула схований у нижній частині стосу 
журнал і почала читати. Вона принесла той журнал додому і 
ховала його. Через кілька хвилин вона відклала його.. . «Я б не 
читала його, якби Христос сидів тут і міг читати разом зі мною»,— 
подумала вона. Вона винесла журнал і кинула його в кошик для 
сміття... 

[Наступного дня Шарлотта] знову пішла на роботу . . . їй дуже не 
подобалася її робота... 

«Поруч зі мною Христос», — подумала вона, коли входила до 
магазину повз балакучих дівчат. Всіх, кого зустрічала, вона вітала 
посмішкою... 

[Тепле ставлення Шарлотти до всіх, її дбайливе відношення до 
їхніх проблем здивувало її колег по роботі. Вона навіть допомогла 
вгамувати конфлікт з грубими покупцями, бо нагадувала собі, що 
б вона вчинила, якби Христос був поруч. Того вечора вона знову 
прийшла до дому Маргарет Еймес обговорити експеримент]. 
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«Я пробувала, місіс Ейміс, робити все що могла, і все змінилося. 
Думаю, я розумію, що ви мали на увазі. Звичайно, це не може 
змінити те, що докучає мені. Я все ще бідна і не можу піти вчитися, 
і я живу в бридкому домі. . . 

«О, моя дорога! Двадцять чотири години тому ти тільки почала 
сіяти зерна.. . Чи можеш ти продовжити так, як почала і «терпляче 
чекати» Господа, як про те кажуть псалми? Ти маєш [ключове] 
слово. Це Ісус. Метушня і хвилювання . . . не можуть нічого 
серйозно змінити; але Христос може. Тільки пам'ятай, що треба 
бути поруч з Ним щодня». 

«Так саме я і робитиму», —сказала Шарлотта. (Дженет Крейг 
Оповідання, які не вмирають, укладено Люсі Герч Томпсон, 
ст. 34-43). 
Що робила Шарлота, коли намагалася жити так, як цього чекав від неї 
Христос? Які благословення вона отримала за ті двадцять чотири години? 

Господь також благословить нас, якщо ми будемо відверто 
намагатися жити за його прикладом і його словом. Він радить 
нам: «Звертайся до мене в кожній думці» (УЗ 6:36). Коли ми це 
робимо, ми хочемо перевірити себе і питаємо: «Чи чиню я так, як 
Ісус чекає від мене? Чи він вирішив би цю проблему так, як я її 
вирішив? Яким чином я зможу змінити моє сьогоденне життя, 
щоб жити так, як жив Ісус?» Якщо ми повинні прислухатися до 
запрошення Спасителя «Прийди до мене» (Матвій 11:28), ми 
повинні наслідувати його приклад, і дійсно робити те, що він 
зробив би. 
Як саме ви можете застосувати вчення Ісуса Христа у вашому сімейному 
житті? У ваших стосунках з друзями? 

Як ми можемо стати більше схожими на Ісуса Христа? 

Якщо ми будемо застосовувати вчення Ісуса Христа в нашому 
житті, то ставатимемо схожими до нього. У нас з'явиться 
співчуття до інших людей і бажання служити їм. Коли ми робимо 
все можливе, щоб жити згідно з ученням Спасителя, то 
складаємо з ним завіти і гідно несемо його ім'я (див. Мосія 
5:7-15). Ми знаходимо радість у жертвуванні земними утіхами 
та багатствами ради інших, коли це необхідно. Ми навіть 
спокійно сприймаємо несправедливі відмову, нерозуміння, 
переслідування і покарання. У Книзі Мормона Алма каже, що наші 
обличчя уподібняться Його образові, якщо ми будемо цілковито 
сповідувати Євангелію Ісуса Христа (див. Алма 5:14-19). Ми 
станемо подібними до Нього. 
Які риси притаманні Ісусові? (Любов, терпіння, милосердя, прощення). 
Запишіть на дошці перелічені риси. 
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Якщо наші щоденні помисли і вчинки будуть мати надійну основу 
в образі Ісуса Христа, ми також розвинемо в собі подібні риси і 
таким чином станемо більше схожими на Нього. 

Висновок 
Так само як Геламановим синам, нам слід будувати життя «на 
скелі Нашого Спасителя, що є Христос,... надійна основа» 
(Геламан 5:12). 

В цьому житті ми зазнаємо і щастя, і тяжкі випробування. Але нам 
обіцяно, що ми не впадемо, коли настане час випробувань, якщо 
будемо будувати життя на вченні Ісуса Христа, на надійній основі 
(див. З Нефій 14:24-27). Ісус казав: «Тому не бійся, мала чередко; 
чиніть добро; хай земля і пекло разом стануть проти вас, вони не 
зможуть перемогти, бо ви побудовані на моїй скелі» (УЗ 6:34; 
курсив додано). 

Завдання 

Пізнавайте більше Ісуса Христа, щоб краще наслідувати Його 
приклад і вчення. Почніть читати з Основ Євангелії розділ 3 «Ісус 
Христос, наш обраний вождь і Спаситель» і розділ 11 «Життя 
Христа», а також розділи 8 -26 з 3-го Нефія. Оберіть і розвивайте 
в собі одну з християнських рис, щодня моліться про допомогу 
в побудові свого життя на основі вчення Ісуса Христа. Тримайте 
вдома на видному місці портрет Ісуса Христа. 

Писання для додаткового читання 
Матвій 7:24-27 (наслідки будівництва дому на скелі або на піску). 
2 Нефій 31:10-21 (тісна і вузька путь). 
Геламан 5:12 (скеля Викупителя). 
3 Нефій 9:14 (нагорода тим, хто приходить до Ісуса Христа). 
Мороній 10:32-33 (Божа благодать). 
УЗ 50:44 (добрий пастир). 
Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть з Основ Євангелії розділ 3 «Ісус Христос, наш обраний вождь і 

Спаситель» та розділ 11 «Життя Христа». 
2. Вивчіть 3 Нефій, розділи з 8 по 26. 
3. Вивчіть урок 1 «Віра в Христа» з загального підручника для жінок Жінка 

Церкви Святих Останніх Днів, частина А. 
4. Підготуйте дошку та крейду, 
5. Підготуйте плакат «Чому нам потрібен Ісус Христос?», так як вказано 

в уроці. 
6. Розучіть гімн «Мені потрібен Ти», Основи Євангелії. 
7. Нагадайте учням принести в клас свої примірники Писань. 
8. Доручіть учням переказати оповідання та уривки з Писань, які входять 

в урок. 
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Свобода вибору 
й підзвітність 

Мета цього уроку—допомогти вам краще зрозуміти вічне 
значення свободи вибору і те, що ви відповідаєте за свій вибір. 

Право вибору—вічний принцип 
«Це сталося одного зимового недільного ранку на півночі 
Нью-Йорку. Температура була на кілька градусів нижче нуля. На 
тротуарах було слизько; дороги були завалені сніговими 
заметами. Того ранку ніхто не прийшов до церкви крім священика 
та 89-річної жінки, яка ледве пройшла десять кварталів від дому 
до церкви. 

Священник здивувався, побачивши її. Він звернувся до неї, 
назвавши її ім'я, і запитав: «Як ви дісталися сюди в таку негоду?» 

«Першим сюди приходить моє серце,—була бадьора відповідь,— 
а тоді мені вже легко» (John Н. Vandenberg, "The Agency of Man", 
Ensign, July 1973, p. 32.) 

Жінка з цього оповідання мала зробити вибір. Вона могла 
залишитися вдома в теплі та комфорті, або подолати довгий шлях 
до церкви в холодну погоду. Незважаючи на погану погоду та 
тяжкий стан здоров'я, вона вирішила піти до церкви. Почуття в її 
серці підказали таке рішення. 

Право вибору—це вічний принцип. Ще перед тим, як ми прийшли 
на землю, нам було запропоновано зробити вибір: чи слідувати 
плану Бога і бути свобідними у своїх вчинках, чи слідувати за 
Сатаною і діяти з примусу. Господь відкрив Мойсею, яке саме 
рішення ми прийняли, коли зібралися на Велику Нараду на 
небесах. 
Прочитайте Мойсей 4:1-4. 

Чому пропозиція слідувати за Спасителем була прийнятною? (Вона була 
беззастережна. Для себе він не хотів слави. Він хотів тільки служити. Він 
запропонував і надалі підтримувати принцип свободи вибору заради спасіння 
всього людства). 

Припустимо, ми беремо дитину і виховуємо її так, як пропонує 
Сатана, щоб вона не могла зробити навіть маленької помилки. Ми 
говоримо дитині що їй робити, як це робити і коли робити; а потім 
перевіряємо, чи вона все виконує згідно наказам. Ми ніколи 
не дозволяємо їй робити вибір, не дозволяємо пробувати 
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по-різному вирішувати життєві ситуації. Дитині не дозволено 
помилятися. Рік за роком тіло дитини росте, а що коїться з її 
розумом, з її духом? Хоч вона і доросте до 180 см, вона ніколи не 
стане зрілою, дорослою людиною. її розум і дух голодували. Вони 
не могли розвинутися через брак живлення. . . . Наш Батько 
Небесний знав, що людина ніколи не досягне досконалості без 
життєво необхідного елементу свобідного вибору» (Lester and 
Joan Essig, "Free Agency and Progress," Instructor, Sept. 1964, 
p. 342) 

На Нараді на небесах ми вибрали йти за Ісусом Христом, і через 
те, що ми весь час робили правильний вибір в досмертному 
житті, нам було надано великий привілей прийти на землю. Наш 
вибір у цьому житті буде і надалі визначати наш шлях у вічності. 
Подумайте про значення слів Легія до сина Якова в 2 Нефій 2:26-28. 

Свобода вибору вимагає наявність вибору. 

Щоб скористатися в цьому житті свободою вибору, ми повинні 
мати можливість вибирати. 
Прочитайте в Основах Євангелії, розділ 4, перші чотири абзаци підрозділу 
«Свобода вибору вимагає наявність вибору». 

Господь знав, що ми будемо наражатися на добро і зло, і що ми 
будемо змушені робити вибір. Тому він просить нас жити поруч з 
ним і виконувати його заповіді, щоб бути в змозі розпізнати 
контрпропозиції Сатани і чинити їм опір. 

«. . . Господь каже: «Бережи Суботній день в святості» (Вихід 20:8). 
Сатана сказав би: «Використовуй Суботи їй день для розваг...» 
Господь каже: «Шануй батька і матір свою» (Вихід 20:12). 

Сатана підступно закладає в наші голови ідею непослуху батькам; 
то є ваше особисте життя, вибирайте як вам хочеться ... 

Господь каже: «Здобувай хліб в поті лиця свого» (Буття 3:19). І Він 
також казав: «Не будь більше лінивим» (УЗ 88:124). 

Сатана міг би сказати: «Бери задарма стільки, скільки змо-
жеш. ...» Він буде заохочувати зухвальство, ледащість і навіть 
думку про те, що уряд повинен годувати тебе... 

Господь каже: «Щороку сплачуй десятину як одну десяту від свого 
прибутку, за це я дам тобі велику нагороду» (Див. УЗ 119:4 і 
З Нефій 28:8-10). 

Люцифер сказав би: «Навіщо сплачувати десятину? Ти 
потребуєш грошей більше, ніж церква...» 

Господь каже: «Відшукуй родовід своїх предків і роби за них 
храмову роботу». 
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Сатана сказав би: «Відклади цю роботу або краще взагалі її не 
виконуй» (Carl W. Buehner, "Who's on the Lord's Side?" Improvement 
Era, June 1961, pp. 402-403.) 

Будь-який вибір має наслідки 

Важливо зрозуміти, що хоч ми і вільні вибирати, як нам чинити, ми 
несвобідні у виборі наслідків своїх вчинків. Наслідки—добрі чи 
погані—є закономірним результатом зробленого вибору. 

Фермер знає, що він пожне те, що посіє. Насіння, яке він обере 
для сівби, визначить, що він збере під час жнив. Він не може 
посіяти горох і зібрати персики. Так само він не зможе 
сподіватися на хороший врожай, якщо буде нехтувати посівами. 

Коли ми робимо вибір, ми повинні сприймати і результати цього 
вибору. Ми вибираємо наслідок дії, коли вирішуємо здійснити 
дію. Ми обираємо пункт призначення, коли робимо перший крок 
по стежці. 
Покажіть наочність 2-а, Молода жінка обмірковує прийняття рішення. 

Чому дівчині важливо зробити правильний вибір, щоб отримати освіту? 

Ми повинні вибрати шлях, по якому будемо йти —високий чи 
низький шлях. 
Який вибір може поставити вас на правильний шлях—шлях до вічного життя? 
(Мати хороших друзів, відвідувати церкву, вчитися, читати гідну літературу, 
мати належні розваги, дотримуватися Слова Мудрості, брати шлюб в храмі). 

Щодня ми зустрічаємося з ситуціями та випадками, які 
вимагають від нас вибору. 
Який саме вибір стоїть перед вами щодня? Які наслідки може нести наш 
вибір? 

Якось молода студентка, член Церкви святих Останніх Днів та її 
приятель—також член Церкви—вирішили піти до танцзалу, який 
мав сумнівну репутацію. Коли дівчина прийшла додому по обіді, 
вона радісно повідомила про це їхнє рішення і сказала: «Ми 
думаємо, що то буде хороша розвага». Певна річ, мати розпитала 
дівчину, чи то буде доцільним і спробувала застерігти її, але все 
було даремно. 

«Ми не робитимемо нічого поганого,—заявила вона, —що 
поганого в тому, що ми тільки зайдемо і подивимося, що там 
відбувається?» 

Мати більше не заперечувала. Того вечора, коли дівчина 
одягалася на танці, мати запропонувала їй взяти свою найкращу 
білу бальну сукню. Дівчина зраділа. Вона подумала, що мати 
полагіднішала. 
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Трохи пізніше вона з'явилася—сяюча і вродлива—і радісно 
запитала батька й матір: «Ну, як я?» 

«О, чудово,»—відповіла мати. «Це твоя найгарніша суконка.» 

«Люба моя, чи не зробиш ти мені маленьку послугу перед тим як 
підеш, —попросив батько. «Будь ласка піди до коптильні 
(маленьке приміщення, де консервують або коптять м'ясо) і 
принеси кусок шинки». 

«До коптильні?»—здивовано зойкнула вона. «Тату, ти жартуєш!» 

«Ні»,—стояв на своєму батько. 

«У моїй найкращій сукні? Я ніколи не позбавлюся того жахливого 
запаху». 
«Вірно,—відповіла мати,—ти не можеш зайти до коптильні, не 
ввібравши в себе її запахів. І ми думаємо, що ти досить розумна, 
щоб не йти туди, звідки ти вийдеш не такою прекрасною і чистою, 
якою була перед тим». 

Хвилинку подумавши, дівчина сказала: «Я думаю нам не слід іти». 
[Relief Society Courses of Study, 1974-1975, pp. 4-5) . 
Чому важливо думати про наслідки якогось конкретного рішення, перед тим 
як прийняти його? (Це допомагає вам прийняти правильне рішення. Якщо вам 
потрібно швидко діяти, без попереднього обмірковування, то хтось може 
зробити за вас вибір, і це може привести до небажаних наслідків). 

Як ви можете визначити, якими можуть бути реальні наслідки? (Тут 
допоможуть Писання і молитви. Приклади інших людей покажуть вам, куди 
можуть привести певні рішення. Порадьтеся з досвідченними людьми). 

Ви несете підповідальність за вибір, який ви робите. 
Прочитайте До Галатів 6:7-9. 

Настане день, коли ми будемо мати можливість стати перед 
Богом, який буде судити нас за рішення, які ми приймаємо, і за 
справи, які ми робимо в цьому житті. 

«Боже правосуддя вимагає, щоб усіх людей судили по вчинках 
їхніх,—говорить Алма (Книга Мормона)—і якщо вони чинили 
в житті добро і прагнення їхніх сердець були чистими, то і 
в останній день вони також мусять бути відновленими до добра. 
Але якщо вони чинили зло, то вони мають за те зло бути 
відновленими до зла» (Алма 41:3-4). Тіло, яке ми мали в цьому 
житті, і яке буде повернуто людині у воскресінні, визначає ступінь 
слави, яку ми успадкуємо у вічності. Таким чином, «люди самі собі 
судді,—робить висновок Алма,—тому що по своїх щоденних 

2-а (= 2-а) Молода жінка обмірковує прийняття рішення 

1 3 



вчинках вони судять, або вибирають «чи робити добро чи зло» 
(Алма 41:7) (Bruce McConkey, Mormon Doctrine, pp. 403-404). 

«І я побачив мертвих, маленьких і великих, що стояли перед 
Богом, і книги були відкриті: і ще одна книга була відкрита, то 
була книга життя, і мертвих судилося по тому, що було написано 
в книгах, згідно їхніх вчинків» (Одкровення 20:12). 

Наші вчинки є результатом нашого вибору. Робити правильний 
вибір означає виконувати Божі заповіді. Якщо ми будемо 
слідувати вченням пророків, які направляють і зміцнюють нас у 
виконанні заповідей, ми зможемо робити вибір, що підготує нас 
до прийняття дару вічного життя. 
Прочитайте 2 Нефій 10:23 і запишіть на дошці. 

Висновок 
Наш Спаситель указав нам, як слід користуватися свободою 
вибору, щоб отримати вічне життя. Він дав закони і заповіді, щоб 
допомогти нам знайти щастя і вдачу. 

Після дару життя право спрямовувати своє життя є 
найвеличезнішим даром Бога людині. Свободу вибору треба 
берегти більше, ніж будь-яке земне багатство. Мета Господа— 
уподібнити людину собі. Для того, щоб людина досягла цього, 
Творцю, перш за все, було необхідно зробити її вільною. Людині 
дано особливий дар, який не даровано жодній живій істоті. Бог 
дав людині владу вибирати. Тільки до людини звернувся Творець 
і промовив: «Ти можеш сам вибирати, тому що це даровано 
тобі...» (Мойсей 3:17). «Без божественної влади вибирати, 
людство не може розвиватися» (David О. McKay, In Conference 
Report, Oct. 1965, p. 8, "Man's Free Agency", Improvement Era, Dec. 
1965, p. 1073). І тому, що Бог вважає, що ми відповідаємо за свій 
вибір, нам важливо шукати його допомоги. Нам слід розмовляти з 
Ним щодня в молитві про вибір, який ми повинні зробити, 
пам'ятаючи при цьому, що ми можемо отримати пораду Святого 
Духа, коли робимо важкий вибір. Іноді разом з молитвою ми 
повинні поститися, щоб отримати потрібну допомогу. Пам'ятайте, 
що істинна свобода походить з того, що ми вибираємо 
послушність, а втрата свободи, навіть навічно, походить з того, що 
ми обираємо непослушність. 

Використайте наочність 2-6, слова і музику до пісні «Знай, що кожна душа 
свобідна» і закінчіть заняття співом цієї пісні. 

2-6 (= 2-Ь) Слова і музика до пісні «Знай, що кожна душа свобідна» 
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„Всяка душа е свободна" 
Слова: Уильям С. Клегг Музьїка: Зван Стифенс 

Убеждєнно -J- = 60 

1. Ду - ша сво-бод-на вьі - би - рать, ка - кой ей 
2. Он при - зо - вет и у - бе - дит, на - пра - вит 
3. И зве - ри мо - гут рас - суж - дать, о том, что 
4. Сво - бо - ду, ра - зум коль от - нять, что с на - ми 

на - до в жиз - ни стать. Бог не на - вя - жет 
и бла - го - сло - вит. Най - дет, как про - я-
мо - жет Бог во - здать. Лю - дей сво - бо - да 
все - ми мо - жет стать? В люб - ви да - ет нам 

в не-бо путь. Сам сде - лать вьі- бор не за - будь, 
вить доб - ро, но ра - зум си - лой не возь - мет. 
со - зда - ет, а ве - ра свет-льїй путь да - ет. 
ра-дость Бог, чтоб че - ло - век путь вьі-брать смог. 

5. Свобода верить всем дана, 
и тут бессилен сатана. 
Господь дарует благодать 
всем тем, кто хочет с Богом стать. 

6. Хоть и неверящий растет, 
но если тьмьі путем пойдет, 
его поймает сатана -
залог спасенья мира в нас. 

7. Но если нам не нужен Бог, 
и мьі свернем с Его дорог, 
то Он нам даст всем ясно знать, 
что можем вечность потерять. 

2 - Ь 



Завдання 

Подумайте і дайте оцінку тому, як ви користувалися свободою 
вибору протягом тижня. Чи наближало вас те, як саме ви робили 
ваш вибір, до Бога, чи віддаляло від Нього? 

Писання для додаткового читання 

Від Матвія 13:24-30, 37-43 (притча про кукіль). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть Основи Євангелії, розділ 46 «Останній Суд». 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Закінчить заняття співом пісні «Знай, що кожда душа свобідна», Гімни 

Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 90. 
4. Дайте учням класу завдання розказати оповідання і уривки з Писань, 

включені вданий урок. 
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Дари Духа Урок З 

Цей урок має допомогти вам підготувати себе до отримання дарів 
Духа і усвідомити благословення їхнього впливу. 

Отримання дарів Духа 

Покажіть плакат з сьомим Уложенням Віри. 

«Ми віримо в дари мов, пророцтва, одкровення, видіння, зцілення, 
тлумачення мов тощо» (Сьоме Уложення Віри). 
До духовних дарів, які конкретно не згадуються у цьому Уложенні 
Віри, відносяться віра, проникливість, свідчення, чудеса, 
мудрість, знання та співчуття. Духовні дари властиві Церкві Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. 

Коли кожного з нас конфірмували членом Церкви, на наші голови 
покладали руки і нам казали отримати Святого Духа. Якщо ми 
віримо, то можемо мати Святого Духа, щоб той постійно впливав 
на нас. Через нього кожен з нас може мати благословення 
певними духовними силами, що називаються дарами Духа. 

Син Гани Кристини Кларсон розповідає таку історію про дар 
пророцтва його матері: 

«Коли я був юнаком, ми жили неподалік від дому Президента 
Ендрю Кімбола, батька Спенсера Кімбола. Одного вечора ми з 
мамою поверталися додому в сутінках. Спенсер доїв корів і гучно 
співав. Раптом моя мати остовпіла на кілька хвилин і потім 
сказала: «Цей хлопчик одного дня стане апостолом Господа». Ми 
пройшли мабуть кроків двадцять далі та вона зупинилася знов, 
цього разу здавалося, що в неї перехопило дух. Вона підняла 
обидві руки і, подивившись в гору, сказала: «Так! І він зможе навіть 
керувати цією церквою» (Roberta Flake Clayton, comp., Pioneer 
Women of Arizona [Mesa, Arizona, 1969], p. 77; quoted in Leon 
Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint 
Women, vol. 2, p. 39.). 

Виконувати Божі закони необхідно для отримання дарів Духа. 
З ними ми зможемо пізнавати істини Євангелії та навчатися їм 
і різними способами використовувати їх на благо не тільки собі, 
але й іншим. Дари можуть направляти нас, допомагаючи 
повернутися до нашого Батька Небесного. 
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Підготовка до отримання Дарів Духа 
Прочитайте УЗ 46:11. 

У цьому уривку з Писання йдеться про те, що кожен «отримує дар 
через Духа Божого». Але через те, що Дух Святий не може 
перебувати в духовно нечистих місцях, ми повинні підготувати 
себе, щоб бути гідними отримання цих духовних дарів. 
Прочитайте 1 До Коринтян 14:1; Мороній 10:20, 30. 

Які саме настанови даються, щоб підготувати себе до отримання дарів Духа? 
Чи можете ви пригадати якісь інші способи підготовки? Напишіть відповіді на 
дошці. 

Пророк Джозеф Сміт сказав: 

«Будьте доброчесними і чистими; будьте людьми цілісності та 
істини; дотримуйтесь заповідей Божих; і тоді ви будете здатні 
більш досконало розуміти різницю між правильним і 
неправильним—між дарами Бога і тим, що від людини» {History of 
the Church, 5:31; цитовано Меріоном Дж. Ромні у Look to God and 
Live, стор. 35). 
Які інші вимоги згадує Джозеф Сміт? (Бути доброчесними і чистими, 
людьми цілісності та істини, дотримуватися заповідей). Запишіть відповіді на 
дошці. 

Щоб користуватися дарами Духа, ми також повинні бути 
покірливими і покаятися і бути у злагоді з тими, хто нас оточує. 
Навіть Пророк Джозеф Сміт не міг отримати натхнення, аж поки 
він не відчув добрі почуття до кожного. 

«Одного ранку... [він розстроївся] через якийсь вчинок його 
дружини Емми.. . Джозеф.. . [намагався] продовжити переклад 
[Книги Мормона], але він не зміг нічого зробити . . . Він пішов у сад 
[і помолився]... [Він] повернувся в дім і попрохав у Емми 
прощення, а потім . . . . робота по перекладу пішла». (Adapted from 
a statement by David Whitmer given 15 Sept. 1882, from A Comprehen-
sive History of the Church, 1:131). 
Що зробив Пророк, щоб підготуватися до використання свого духовного 
дара? 

Як нам дізнатися, коли ми не підготовлені до отримання дарів Духа? (Ми 
нещасні, зніяковілі, пригнічені, егоїстичні, заздримо іншим, відчуваємо себе 
недостойними служити в церкві; критикуємо провідників Церкви, не хочемо 
молитися. Ми свідомо не виконуємо заповіді). 

Благословення дарів Духа 
Духовні дари священні. Вони даються, щоб направляти, 
заспокоювати й навчати. Через дари Духа ми можемо отримати 
обізнаність, заоохочення та здатність підсилювати нашу віру. 
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Коли ми маємо дари Духа, ми можемо досягти злагоди у нашому 
житті та пізнати шлях до целестіального царства. 
Прочитайте УЗ 46:8. Що каже цей уривок про необхідність прагнути до 
найкращих дарів? (Щоб ми не впали в оману). 

Ми часто відчуваємо потребу в дарах Духа. Коли ми хворі, 
зніяковілі або в жалобі, ми прагнемо зцілення, нам потрібні провід 
і втіха. Ми шукаємо знання, розуміння, проникливість, посилену 
здатність, відповідь на важливі запитання або провід у складній 
ситуації. Приємно усвідомлювати, що ми можемо скористатися з 
дарів Духа, коли нам потрібно. Писання розповідають, що «всі ці 
дари приходять від Бога на благо Божих дітей» (УЗ 46:26). 
Нехай заздалегідь призначені члени класу розкажуть про те, як члени Церкви 
отримували дари Духа. 

Сестра Джейн Гровер Стюарт описала такий випадок: 

«Одного ранку збиралися по аґрус. Батько Теннер запряг коней у 
невеличкий візок, і ми з його двома сестрами на прізвище 
Лаймен, його маленькою онукою вирушили в дорогу. Ми під'їхали 
до лісу і сказали батькові відпочити, поки ми будемо збирати 
ягоди. 

Невдовзі маленька дівчинка і я відійшли від інших, коли раптом ми 
почули крики.. . Ми повернулися і побачили, що батько Теннер 
розвертає візок... Коли ми наблизилися, то помітили, що навколо 
візку скупчилися індійці, вигукуючи й пронизливо волаючи, і юрба 
індійців зростала. Ми забралися у візок і хотіли рушити, але 
четверо індійців ухопилися за колеса і зупинили візок, а двоє 
інших схопили коней за вудила, а ще один підійшов, щоб витягти 
мене з візка. 

Тоді я злякалася і в той же самий час роздратувалася, і попрохала 
батька Теннера дозволити мені залишити візок і побігти за 
допомогою. Він сказав: «Ні, бідне дитя, занадто пізно!» Я сказала 
йому, що вони не візьмуть мене живою. Його обличчя було білим 
як простирадло. Індійці почали оббирати його,—забрали його 
годинника та носовик—і коли вони оббирали його, вони 
намагалися витягти мене з візка. Я подумки звернулася до Батька 
Небесного. 

«Поки я молилася і боролася, Дух Всемогутнього зійшов на мене і 
я сповнилася великою силою; не можна передати, що я відчула. 
Я була така щаслива як ніколи. Кілька хвилин тому мені було 
страшніше, ніж дивитися смерті в очі, а зараз моя рука була 
піднята силою Бога, і я заговорила з індійцями їхньою мовою. 
Вони відпустили коней та візок, і всі стояли переді мною, поки я 
промовляла до них силою Бога. Вони схилили голови і 
відповідали: «Так», і я знала, про що вони думають. 

1 9 



Маленька дівчинка та батько Теннер дивилися на це з безмовним 
здивуванням. Я розуміла нашу ситуацію. Вони збиралися вбити 
батька Теннера, спалити візок та взяти жінок у полон. Це було мені 
ясно показано. Коли я перестала говорити, вони потисли всім нам 
руки і повернули все, що забрали в батька Теннера, а той все ж 
віддав їм хустку, і я дала їм ягоди та печиво. В той час підійшли дві 
інші жінки і ми швиденько поїхали додому. 

Господь розтлумачив мені частину того, що я говорила, в такий 
спосіб: 

«Я гадаю, що ви, індійські воїни, збираєтеся вбити нас? Хіба ви не 
знаєте, що Великий Дух спостерігає за вами і знає все, що є у 
вашому серці? Ми прийшли сюди, щоб зібрати деякі плоди Отця 
нашого. Ми не прийшли, щоб зашкодити вам; і якщо ви заподієте 
нам зло або зашкодите хоч одній волосині на нашій голові, 
Великий Дух скосить вас до землі, і ви не будете мати силу 
дихати. Нас прогнали з наших домівок, так само, як і вас; ми 
прийшли до вас чинити добро, а не шкоду. Ми Господні люди, так 
само, як і ви; але ви повинні припинити вбивства та злочини; 
Господь незадоволений цим і не буде сприяти вам, якщо ви 
будете продовжувати це робити. Ви гадаєте, що володієте всією 
цією землею, цим лісом, цією водою, всіма конями. Ні, вам не 
належить жодна річ на землі, навіть повітря, яким ви дихаєте — 
все належить Великому Духу» (Edward W. Tullidge, The Women 
of Mormondom, pp. 475-77; quoted by Leon Hartshorn, comp., in 
"I Talked to Those Indians in Their Own Language," Remarkable Stories 
from the Lives of Latter-day Saint Women, vol. 1, pp. 26-28.) 
Які два дари були дані сестрі Гровер? (Дари мови та тлумачення мов). Що вона 
зробила, щоб одержати ті дари? Як вона себе відчула, коли одержала їх? 

Сестра Антонія Флорес з Лими, столиці Перу, розповідає про 
такий випадок: 

«Якось кілька років тому, президент філії інтерв'ював мене на 
покликання президента Товариства Допомоги. Я дуже боялася 
бути президентом Товариства Допомоги. Я навіть не уявляла собі, 
як я справлюсь з такою роботою і дуже боялася сказати йому 
«так». Пізніше того самого дня я згадала про піст і молитву. Я 
постилася і молилася, щоби прийняти посаду, якої я так боялася. 

Вночі я мала одкровення. Мені снилося, що я йшла і несла в руках 
щось дуже важке. Я йшла довгий час і втомилася від того, що 
несла таку вагу. Потім я побачила нашого Господа Ісуса Христа 
і він узяв тягар з моїх рук, кажучи: «Йди, слідуй за мною». 
Наступного ранку я відчувала себе чудово; страх залишив мене. Я 
поспішила до президента філії розказати про те, що сталося, що я 
більше не боялася і була впевненою, що то було правильно, і тому 
я була здатною продовжувати роботу в Товаристві Допомоги 
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кілька років як президент з двома чудовими радниками» ("Не Took 
the Weight Out of My Hands", Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, comp. Leon Hartshorn, vol. 2, p. 87). 
Чому сестрі Флорес необхідно було мати духовний дар особистого 
одкровення? 

Крім снів є багато способів, якими Святий Дух може відкрити для 
нас істину. Через нього ми можемо мати видіння (див. УЗ 76:12). 
Ми можемо чути голос (див. Мойсей 5:4). Святий Дух може 
промовляти до нас у наших думках (див. УЗ 6:23 та Енос 1:10). Ми 
можемо відчувати силу Святого Духа, коли чуємо щирі слова 
місіонера, пророка та інших слуг Господа (див. Мороній 10:4-5). 
Ми можемо відчувати непохитну віру в слово Господа (див. Етер 
3:11-12). Ми можемо відчувати благодатний спокій, який 
приходить, коли Господь просвічує наш розум Духом істини 
в годину сумніву (Див. УЗ 6:14-16, 21-24). 

Сестра Ефтон Ефлек з Солт-Лейк-Сіті поділилася своїм 
особистим досвідом відносно дару віри: 

«Я готувалася до . . . чудового різдвяного вечора... Я хотіла, щоб 
усе було добре підготовлено, і тому докладала всіх можливих 
зусиль. Я відчувала головний біль, який все сильнішав. Я 
намагалася кілька разів після обіду додзвонитися до Боба. Голос 
сказав мені: «В тебе спинний менінгит». Я мовила: «Ні, тільки не 
це». Мій батько помер від спинного менінгиту... 

Прийшов лікар. Мені вже було дуже погано. Він підняв одну з моїх 
ніг, і це було так боляче, ніби потилицю пронизали червоні та 
блакитні блискавки, і він сказав Бобу: «Давай дамо їй 
благословення». Лікар Бертон і Боб зробили це. Перед тим як 
вирушити до лікарні, Боб зателефонував президентові Роберту 
Янгу, який на той час був президентом Храму в Солт-Лейк, і 
попрохав його зустріти нас у лікарні... 

Коли ми дісталися до лікарні, Президент Янг та Боб благо-
словляли мене, і я чула його голос, хоча була непритомна. Він 
[Президент Янг] докоряв хворобі, забороняючи їй знущатися над 
моїм тілом. Президент Янг пообіцяв мені, що я буду зцілена. Він 
благословив мене на те, що я буду мати силу перенести 
страждання, які призначалися для мене. 

Поки я була в ізоляторі, тяжко страждаючи, я багато дізналася 
про Спасителя, про спокуту, і про любов Господа Ісуса Христа. 
Мені здавалося, що мене постійно навчали. Тільки одного разу я 
відчула, що не можу більше витримувати біль. У цю хвилину 
дядько Рей Мосс та його син Рейфел поклали руки на мою голову 
і благословили мене... 
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Тоді я відчувала такий нестерпний біль в очах, що я не могла 
бачити. Одного разу, коли я опритомніла, я почула, як лікар 
казав. . . своєму асистенту, що я мала один шанс із 5 тисяч коли-
небудь бачити, але я знала, що буду бачити. Я ніколи не мала 
сумнівів, що одужаю. Моя права частина тіла була ушкоджена. Я 
не могла рушити ногою, а рука була знесилена... 

Однієї ночі. . . голос сказав мені: «Якщо ти маєш віру, як тисячна 
частина піщинки, то зможеш рухати ногою і зможеш бачити». Я 
відчула докір, бо думала, що вже виявила велику віру. 

Я молилася Господу і набувала віри. Я повернула голову; перед 
тим я не могла повернути голову без того, щоб не знепритомніти, 
але тепер я змогла повернути голову і побачити срібне світло, яке 
йшло з—під дверей. 

Також я відчула, що зможу рухати ногою, якщо постараюся,.. 

Віра—це дар Бога і він дав мені більше віри, ніж я могла б мати за 
все життя. Я рухала ногою. Я лежала там залишок ночі, 
відчуваючи радість і вихваляючи... Господа—я не хотіла 
розказувати про це нікому аж до ранку. Господь обіцяв, що я 
одужаю через віру і силу священства та молитви тих, хто любив 
мене. Я хвалила Господа за те, що Він дозволив мені пережити це, 
тому що це зміцнило мене» (The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints Oral History Program, interviewed by Sylvia Bruening, Salt Lake 
City, Utah, Dec. 1972, pp. 26-28; quoted in "Faith is a Gift of God," 
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, com p. 
Leon R. Hartshorn, vol. 2, pp. 1-3). 
Який духовний дар отримала сестра Ефлек? Який влив мала її віра на 
отримане благословення? 

Висновок 

Як членам Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, нам обіцяні 
духовні дари. Ці дари приходять до нас через Святого Духа і 
надаються Господом, щоб допомогати нам удосконалювати ваше 
життя і направляти на той шлях, що вертає до Нього. Для того, 
щоб їх отримати, ми повинні підготуватися. Ми можемо зробити 
це, якщо проситимемо з вірою і якщо будемо дотримуватися 
заповідей. Ми також повинні бути покірними та мати бажання 
виконувати роботу Господа. 

Завдання 

Прочитайте УЗ 46:8-26, Мороній 10:5-30 та 1 До Коринтян 12. 
Визначте власні духовні дари і шукайте, як використати їх на 
благо інших. Знайдіть можливості допомогти членам своєї сім'ї 
пізнати і розвинути свої власні дари. 
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Писання для додаткового читання 

Йоїл 2:28-28 (дари, які вам будуть дані). 
1 До Коринтян 14 (важливість духа пророцтва). 
Дії 10:1-35 (видіння Петра). 
1 Нефій 10:17-19 (сила Святого Духа). 
УЗ 6:5-11 (дар проникнення в таємниці). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть урок 4 «Дар Святого Духа» з загального підручника для жінок Жінка 

Церкви Святих Останніх Днів, частина А. 
2. Вивчіть підрозділ «Що означає Дар Святого Духа?» в Основах Євангелії, 

розділ 21. 
3. Вивчіть в Основах Євангелії розділ 22, «Дари Святого Духа». 
4. Вивчіть Мороній 10:5-30; 1 До Коринтян 12; УЗ 46:8-26. 
5. Підготуйте плакат з сьомим уложенням віри або напишіть його до початку 

заняття на класній дошці. 
6. Підготуйте дошку та крейду. 
7. Доручіть сестрам переказати оповідання та уривки з Писань, які входять 

в урок. 
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Суботній 
день 

Урок 4 

Мета цього уроку—допомогти вам зберігати святість Суботнього 
дня. 

Чому нам слід зберігати святість Суботнього дня? 
ЦЕ ЗАПОВІДЬ 

Даючи нам нам четверту заповідь, Господь сказав: «Пам'ятай 
день Суботній, щоб святити його» (Вихід 20:8). 
Що означає «святити»? (Виділяти на служіння Богові; робити священним. 
Подальше пояснення ви знайдете у перших трьох абзацах підрозділу «Як нам 
зберігати Суботній день у святості?» в розділі 24 Основ Євангелії). 

Заповідуючи нам зберігати Суботній день у святості, Господь 
пояснював:«Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день 
сьомий—Субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці 
ти» (Вихід 20:9-10). 

ЦЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 

Коли Господь проголосив Суботу своїм днем, він фактично дав 
нам дар часу. Господь знає, що нам потрібен день для відпочинку. 
Незалежно від того, яку роботу ми виконуємо, нам треба 
відновити наші тіла через відпочинок від фізичної праці. Нам 
потрібно освіжити розум, використовуючи його якимось іншим 
чином. Нам потрібно підживити дух, поклоняючись Господу. 
Субота—це можливість подбати про ці потреби. Субота—це 
можливість розвиватися духовно і знаходити радість та спокій. 
Субота має бути найкращим днем тижня. 
Яким було б наше життя без Суботи? (Ми може не думали би про Бога та 
Спасителя і про те, що вони зробили для нас. Можливо ми не мали б 
відпочинку від земних тягарів і турбот, з якими ми зіткаємося протягом тижня. 
Нам бракувало б щотижневого єднання з членами Церкви, які підбадьорюють 
та надихають нас. Ми може не знайшли б часу щось зробити для духовного 
піднесення—те, що нам слід робити в Суботу. Наші думки могли б стати 
вузькими та егоїстичними). 

Через пророка Ісаю Господь сказав: «Якщо ти стримаєшся... 
щоб не чинити своїх забаганок у день мій Святий, і будеш звати 
Суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, і її 
пошануєш,—не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш 
та не будеш казати даремні слова,—тоді в Господі розкошувати 
ти будеш,.. бо уста Господні сказали оце» (Ісая 58:13-14). 
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Господь обіцяв благословити тих, хто зберігає Суботній день у 
святості. 

Як саме ми можемо зберігати святість Суботнього дня? 

ЧЕРЕЗ РОЗУМНУ ПІДГОТОВКУ 

Для того, щоб зберігати Суботній день у святості, ми повинні бути 
готовими відпочивати в Суботу, відвідувати церковні збори і 
проводити день у спокою та праведності. Це вимагає серйозної 
підготовки протягом попередніх шести днів. Матерям особливо 
необхідно все спланувати наперед і направляти членів сім'ї 
робити те саме. 

Сестра Мерілін Брокбенк зі Сполученних Штатів написала про 
свій досвід підготовки до Суботи: 

«Я пам'ятаю, як казала чоловікові: «Що зі мною коїться?.. У суботу 
по обіді починається цей головний біль і все це триває аж до 
понеділка... Де всі ці благословення, які були нам обіцяні? Я 
шаную Суботній день. Я не ходжу в кіно або по магазинах. Я ходжу 
на збори. Що зі мною відбувається?» І я таки знайшла причину 
негараздів. 

В душі я знала, що коли маю невеличке прання в неділю, або 
пилосошу підлогу, або використовую вільну хвилину після церкви, 
щоби щось пошити чи подивитися телевізор, то значить я не 
виконую заповідей і тому не маю благословення. 

Який я відчула спокій і яку радість, коли зобов'язала себе, що 
кожен наступний Суботній день я буду зберігати у святості. 
Прийнявши таке рішення, я отримала натхнення, як саме це 
робити... 

По-перше, я зробила детальний список того, що треба встигнути 
зробити до неділі. До списку входило: добре прибрати в хаті,., 
підготувати недільний одяг для кожного члена сім'ї, почистити 
взуття, а також підготувати необхідний одяг для дітей на 
понеділок, щоб відправити їх до школи. Я мала помити дітям 
волосся й викупати їх. Я також мала подбати про своє волосся і 
про музичний супровід у недільній школі, за який я відповідаю. 

Наступний пункт—продумати, що ми будемо їсти на сніданок, 
обід та вечерю, закупити продукти і приготувати їх наперед. . . . 

Нарешті я мала життєвий спокій у Суботній день і почала з 
нетерпінням і радістю чекати на нього. Я знаходжу, що не можу 
втримати посмішку задоволення, коли думаю про дорогоцінні 
години, що є моїми, в які я можу читати або думати та 
розмірковувати, молитися, насправді відпочивати та освіжати 
душу. 
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Я знайшла додаткові сили і мудрість у догляді за дітьми і у 
стосунках з ними. Я відчула ще більшу любов, яка сповнювала 
моє серце і виливалася на них. І я відчула велике сповнення 
Духом і близкість до Бога, відчуття його любові і нову радість у 
молитві. 

Господь сказав, що він надасть нам шлях для виконання того, що 
заповідає. До того ж він обіцяє одразу надати дари Духа. 

. . .Я свідчу, що ви, як і я, отримаєте знання та натхнення, якщо 
прийдете до Нього в будь-яких обставинах та труднощах» 
("Prepare to Keep the Sabbath Day Holy", Ensign, Mar. 1972, 
pp. 44-45). 
Що ми можемо зробити, щоб підготуватися до Суботи? Запитайте молодших, 
незаміжніх жінок, що вони можуть зробити, щоб допомогти підготуватися 
своїм матерям. 

Покажіть наочність 4-а, Чому так не годиться проводити недільний ранок? 

Чим займається ця сім'я у неділю, що слід було б зробити у суботу? 

Використайте наочність 4-6, Слова і музика до пісні «Субота», і заспівайте її, 
або попросіть одну чи кількох сестер заспівати її. Якщо не буде можливості 
заспівати пісню, то прочитайте слова. 

Доктор Деллін Оукс, президент Університету Бригама Янга, 
розповів про свій студентський досвід: 

«Коли я залишив цей кампус, щоби продовжити навчання 
в Університеті Чікаго, мама нагадала мені, що мій батько ніколи 
під час навчання не вчився у Суботу. Вона сказала мені дуже 
просто: «Сину, якщо ти хочеш скористатися з цього благо-
словення, тобі треба влаштувати роботу таким чином, щоб ти не 
вчився і нічого не робив у Суботу, але сприймав духовну їжу, яка 
надана тобі в Господній день». 

Тоді я вирішив, що буду свято шанувати Суботу, щоби стати 
гідним благословень духовного росту і спілкуватися з Духом, що є 
можливим тільки тоді, коли свято шануєш Суботу Господа нашого. 
Я свідчу вам, що відчув ці благословення в певній мірі 
в несчисленній кількості випадків» («The Blessing of Command-
ments», Speeches of the Year, 1974, p. 219). 

Нам слід заохочувати дітей учитися і готуватися до уроків перед 
Суботою, так, щоб вони були готові відпочивати у цей день. 

Крім підготовки дітей, хати, їжі і одягу ми можемо готуватися до 
Суботи іншим чином. Ми можемо добре виспатися перед 
неділею. Ми можемо відпочивати, займатися спортом або іншими 
розвагами протягом тижня замість того, щоб робити це в Суботу. 
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4-а (= 4-а) Чому так не годиться проводити недільний ранок? 





4-b 
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Сьбота 
Слова: Рита С. Робинсон Музнка: Честер У. Хилл 

Весело 

З - тот день, он о - со - бьій день. Мьі го - то-вим-ся все к воск-ре-

сень - ю. Мьі пол ме-тем и и - дем в ма-га-зин, чтоб ра-

бо-тать нам лишь в по-не-дель - ник. Мьі чис - тим о - бувь и 

что - то шьем. Го-во-рим,что все сде-ла - но на - ми. По-том 

мо - ем-ся мьі и ног-ти стри-жем. Го - то - вьі мьі все к во-скре-сенью. 
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Якщо ми належним чином підготовлені до Суботи, то будемо мати 
більше спокою в домівках. Ми будемо готові духовно і тому 
будемо більш сприйнятливими до того, чому має навчати нас 
Дух. Ми зможемо отримати благословення, які посилає Господь 
тим, хто зберігає Його день у святості. 
Про які благословення, що їх сестра Брокбенк отримала, зберігаючи Суботу у 
святості, ви дізналися з ЇЇ оповідання? (Спокій, час для читання, роздумів, 
міркувань і молитви; силу і мудрість вирішувати проблеми; ще більше любові 
до своїх дітей; допомогу від Духа; почуття, що вона стала ближче до Бога). 

ЧЕРЕЗ ГІДНЕ ПОКЛОНІННЯ, ВІДПОЧИНОК І СЛУЖІННЯ 

Коли ми відвідуємо церковні збори, ми отримуємо додаткові 
благословення. Коли ми разом поклоняємося, ми відчуваємо 
духовне піднесення. Спів гімнів може принести «благословення 
на наші голови» (УЗ 25:12). Відвідування зборів і причастя 
зміцнюють нашу здатність протистояти злу і спокусам цього 
життя (див. УЗ 59:9). 

Якщо зберігати Суботній день у святості, можна чекати на 
несподівані благословення. Власник одного з ресторанів закрив 
його в неділю, тому що вірив, що заради закону Суботи можна 
понести фінансові втрати. Пізніше він розповідав: «Рік, коли ми не 
працювали у неділю, приніс нам більше грошей, ніж будь-який 
попередній р ік . . . . 

Господь благословив нас на роки, і тепер ми значно заможніші 
фінансово і міцніше духовно, ніж були б, якби продовжували 
працювати в неділю... 

Я маю тверде переконання, що найкращою гарантією ділового 
успіху для святого Останніх Днів є шанування Суботнього дня, як 
заповів Господь. (Quoted by EzraTaft Benson, "Keeping the Sabbath 
Day Holy", Ensign, May 1971, p. 7.) 

Президент Спенсер Кімбол відмітив: «У нашому християнському 
світі в багатьох місцях ми все ще маємо торговельні установи, які 
працюють у священну Суботу. Ми переконані, що це є завдяки 
нашій опіці—про це піклуємося ми самі—ті, хто робить покупки. 
Магазини й комерційні установи, не працювали б, якби ми 
не купували у них. Я прошу всіх переглянути таке ставлення. 
Обговоріть це з дітьми на ваших сімейних вечорах. Було б чудово, 
якби кожна сім'я вирішила, що віднині не зробить жодної покупки 
в Суботній день» ("The Time to Labor Is Now", Ensign, Nov. 1975, 
p. 6). 

Якими благословеннями ви користуєтеся, шануючи Суботу? Дайте особисті 
свідчення про благословення, які ви отримали, шануючи Суботу. 
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4-6 (= 4-Ь) Слова і музика до пісні «Субота» 



Перше Президенство Церкви пояснило, що «Субота не є ще 
одним днем, коли ми просто відпочиваємо від роботи... Це 
святий день, Господній день, який треба проводити в поклонінні 
та благоговінні» ("The Sabbath," statement by the First Presidency, 
Church News, 11 July 1959, p. 3). 
Покажіть наочність 4-в, Причасні збори святих Останніх Днів, та наочність 4-г, 
Дівчина вивчає Писання. 

Нехай сестра, якій було доручено підготувати невеличку доповідь по 24 
розділу, «Суботній день» з Основ Євангелії, коротко доповість, що слід робити 
в Суботній день. Напишіть на дошці список порад, як вони надані в книзі. 

Що ви можете додати стосовно того, як зберігати Суботній день у святості. 

Попросіть молоду незаміжню сестру розповісти, що вона може зробити, щоб 
насолоджуватися святим Суботнім днем. 

Господь хотів би, щоб кожен мав невід'ємне право відпочивати 
в Суботній день. Деяка робота, наприклад у лікарнях, повинна 
виконуватися щодня. По можливості, нам треба відпочивати від 
праці і помагати іншим робити те саме. 
Чому відвідування магазинів та розважальних заходів у неділю не дає нам 
отримати благословень Суботи (ці дії концентрують наші думки на життєвих 
справах. Вони можуть зашкодити нашому спілкуванню з Небесним Батьком. 
Вони можуть увійти у звички, які тяжко буде зламати, або відвести нас від 
гідного шанування Суботи. Коли ми ходимо по магазинах у неділю, інші 
повинні працювати, щоб забезпечити наші потреби). 

Як те, що ми пам'ятаємо про мету Суботнього дня, може допомогти нам 
зберігати його святість? (Якщо ми будемо знати, що Субота була надана, щоб 
благословляти нас духовно і фізично, ми захочемо зберігати цей день у 
святості і отримувати обіцяні благословення). 

Субота—це не тільки наше благословення, це можливість робити 
те, що може бути благословенням для інших, наслідувати 
приклад нашого Спасителя, який у Суботу піклувався про 
нужденних (див. Марк 3:1-6; Іоанн 9:13-16). Багато людей 
самотні. Інших треба підбадьорити або уважно вислухати. 
Субота—це час допомоги тим, хто її потребує. 

Висновок 
Господь дав нам Суботу для нашого блага і благословення. Якщо 
ми будемо готуватися до Суботи і шанувати ії як святий день, ми 
пожнемо її блага і благословення. 

4-в (= 4-е) Причасні збори святих Останніх Днів 

ЗО 
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Завдання 
Обговоріть з членами сім'ї блага, які походять від дотримання 
святості Суботнього дня. Всією сім'єю сплануйте, як більш 
достойно і свято проводити Суботній день у порівнянні з тим, як 
ви проводили його раніше. Зробіть неділю щасливим, тихим днем 
спокою та спочинку. Навчіть свою сім'ю пісні «Субота». 

Писання для додаткового читання 
Ісая 58 (як проводити піст і зберігати святість Господнього дня). 
Левіт 26:1-12 (нагорода за виконання заповідей). 
Неемія 13:15-22 (святі мають освячувати Суботу). 
УЗ 59:9-24 (благословення від шанування Суботи). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть розділ 24, «Суботній день» з Основ Євангелії. 
2. Доручіть члену класу підготувати невелику доповідь про те, що нам слід 

робити у Суботу. Запропонуйте сестрі, щоб вона надала одинадцять порад, 
перелічених у підрозділі «Як ми зберігаємо Суботній день у святості», що 
міститься у 24 розділі Основ Євангелії. 

3. Підготуйте дошку та крейду. 
4. Вивчіть пісню «Субота» або попросіть кількох сестер вивчити та заспівати її 

перед класом. 
5. Доручіть членам класу прочитати або переказати оповідання і уривки 

з Писань, що входять до даного уроку. 

4 - r ( = 4 - d ) Дівчина вивчає Писання 
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Слово 
Мудрості 

Урок 5 

Цей урок має надихнути вас дотримуватися Слова Мудрості і 
допомагати робити це іншим. 

Одкровення про здоров'я 
Покажіть плакат про Слово Мудрості, як це запропоновано в розділі 
«Підготовка вчителя». 

Слово Мудрості, яке знаходиться в Ученнях і Завітах, розділ 89, це 
Божий закон здоров'я. В тому розділі Господь говорить, що він дав 
одкровення про здоров'я на благо святих, навіть найслабкіших з 
них. Обставини, при яких пророк Джозеф Сміт отримав 
одкровення, що відоме як Слово Мудрості, описані президентом 
Бригамом Янгом так: 

«Перша школа пророків [спеціальна школа для перших керівників 
Церкви] проходила в маленькій кімнаті, розташованій за кухнею 
пророка Джозефа... [То була кімната, де] пророк отримував 
одкровення і де він наставляв братів. Брати приїжджали сюди за 
сотні миль, щоб відвідати заняття школи, які проходили у 
маленькій кімнаті не більше як 5x6 [метрів]. Коли після сніданку 
вони збиралися разом у цій кімнаті, то [перше], що вони робили, 
запалювали люльки і, пихкаючи люльками, вони починали 
говорити про важливі речі Царства і всюди плювали на підлогу, а 
коли випалювали люльки, то починали жувати тютюн. Часто коли 
пророк заходив до кімнати, щоб проводити навчання, він 
опинявся в клубах тютюнового диму. З тієї причини та через 
скарги своєї жінки, що мала прибирати таку брудну підлогу, 
пророк замислився і запитав Господа про поведінку старійшин, 
які вживали тютюн. У відповідь на своє запитання він отримав 
одкровення, відоме як Слово Мудрості. (Journal of Discourses, 
12:158, 8 Feb. 1868). 

Це одкровення, в якому вміщено особливі настанови щодо 
корисних і шкідливих для здоров'я звичок, є Божим законом 
здоров'я для його дітей на землі. 
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Божий закон здоров'я 
Закон здоров'я —це поради Господа що треба їсти і чого треба 
уникати або вживати обережно. 
Покажіть наочність 5-а, М'ясні і молочні продукти; 5-6, Фрукти та овочі; 5-в, 
Різні злаки, та 5-г, Путівник по здоровому харчуванню. 

ЩО ТРЕБА ЇСТИ 

Щоб допомогти своїм дітям, Господь дав їм закони та поради. 
В одкровенні відносно піклування про наші фізичні тіла та охорону 
здоров'я Він розповідає, яку їжу ми повинні їсти. До того, як 
Джозеф Сміт отримав одкровення про Слово Мудрості, багато 
людей страждали від поганого живлення, тому що не споживали 
належної різноманітності продуктів. Через свою неосвіченість або 
безглузді традиції, люди часто не вживають фрукти та овочі. Деякі 
не їдять достатньо зернових культур, харчуючись виключно 
м'ясом. Вказівка Господа їсти різні фрукти, овочі, крупи та 
м'ясні продукти допомогла святим оздоровитися. Споживання 
різних продуктів забезпечило їхні тіла поживними речовинами, 
необхідними для підтримання міцного здоров'я. Через 60 років 
після того, як через пророка Джозефа Сміта було отримано Слово 
Мудрості, вчені зрозуміли мудрість споживання різноманітних 
продуктів. 

Кожен з нас стане здоровішим, якщо буде слідувати порадам 
Господа: 1) споживати рослини, включаючи фрукти та овочі; 
2) основою того, що ми їмо, мають бути зернові; 3) помірно 
споживати м'ясо тварин та інші продукти тваринного походження. 
Кожна з цих трьох груп є основною харчовою групою, що 
забезпечує тіло життєво необхідними поживними речовинами. 
Які продукти з кожної з цих груп вам доступні? 

На дошці під заголовком «Що треба їсти» напишіть перелік харчів, які нам 
рекомендовано споживати. 

Прочитайте УЗ 89:10-17. 

Які продукти радив Господь споживати? (корисні рослини та сезонні фрукти; 
м'ясо тварин та птахів (помірно); зернові та виноград) 

ЧОГО ТРЕБА УНИКАТИ 
Слово Мудрості також застерігав проти вживання деяких 
особливих речовин. Нам треба уникати міцних напоїв, маючи на 
увазі всі алкогольні напої, уникати вживання тютюну в будь-якій 
формі, а також уникати гарячих напоїв (до яких Господь—і це 
відкрито пророкам через одкровення—відносить чай і каву). 
На дошці під заголовком «Чого треба уникати» напишіть речовини, які Господь 
радить уникати (алкоголь, тютюн, чай, кава). 

Яким чином ви можете уникнути спокуси вживати ці речовини? 
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урок 1 

Коли Джозеф Сміт отримав це одкровення, воно суперечило 
тогочасним традиціям. Члени Церкви з послушністю сприйняли 
одкровення, виходячи не стільки з того, як це впливає на 
здоров'я, а по вірі. Останнім часом вчені виявили багато причин, 
чому треба уникати вживання згаданних вище шкідливих 
речовин. Наприклад, тепер ми знаємо, що алкогольні напої 
фактично отруюють тіло. Вживання алкоголю спричиняє зміни 
в настрою і приводить до браку тверезого мислення і 
стриманості, нерозбірливого мовлення, нестійкості ходи та 
незграбності. Більші дози алкоголю можуть призвести до 
млявості, непритомності і, навіть, смерті. Люди, що мають 
пристрасть до алкогольних напоїв, називаються алкоголіками. 
Вони випивають стільки алкоголю, що ушкоджують тіло, особливо 
печінку та шлунково-кишковий тракт. Алкоголіки також можуть 
захворіти на такі хвороби, як рак та виразки, набагато частіше, 
ніж люди, що не вживають алкоголь. Жінки можуть народити 
неповнорозвинених дітей та дітей з різними дефектами. 

Крім цієї фізичної шкоди, алкогольні напої можуть також 
спричиняти інші небажані наслідки. Надто часто батько-пияк б'є 
членів сім'ї. Діти починають боятися такого батька, замість того, 
щоб поважати його. Сім'ї страждають, тому що гроші 
пропиваються, замість того, щоб бути використаними на їжу, одяг 
та навчання. 

Вживання тютюну може призвести до раку, серцевих приступів, 
інсультів та хронічної хвороби легень. Діти, що народжуються від 
матерів, які палять, часто відстають у зрості і мають гірше 
здоров'я, ніж діти, що народжуються від матерів, які не палять. 
Такі серйозні хвороби, як бронхіти та запалення легенів, частіше 
зустрічаються в дітей, що народжуються від батьків, які палять і 
найменш поширені серед дітей, що народжуються від батьків, що 
не палять. Діти, батьки яких палять, також більш ризикують.мати 
хронічну хворобу легенів, коли стануть дорослими. 

Коли було відкрито Слово Мудрості, кава та чай були звичними 
напоями. До того часу ніхто не підозрював, що вживання цих 
напоїв може бути шкідливим. Однак тепер ми знаємо, що ці напої 
є збуджуючими засобами. Вони підвищують тиск крові, пульс і 
звичайно погіршують сон. Вчені постійно відкривають ще більше 
шкідливих впливів цих напоїв. Знаючи про все це, кожний раз, 
читаючи Слова Мудрості, ми краще розуміємо поради відносно 
речовин, яких треба уникати. 
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5-а Група м'ясних і молочних продуктів 
5-6 Група фруктів та овочів 
5-в Група злаків 



Путівник по здоровому харчуванню. . . 
Рекомендоване щ о д е н н е м е н ю 
Рекомендоване щоденне меню забезпечує основу для 
поживної здорової д ієти . 

Рекомендовані порції з чотирьох харчових груп для 
дорослих забезпечують п р и б л и з н о 1200 калорій. 
Нижченаведена схема д а є рекомендаці ї щодо к ількост і 
порцій і розміру порці ї для деяких категор ій людей . 

Вважайте порцію сиру як замісник молока або м'яса але не 
першого та другого разом. 
«Інші» додаються до продуктів, але не замінюють їх в чотирьох 
харчових групах. Кількість повинна визначатися індивідуальною 
потребою у калоріях. 
В164 [З] 1978. Copyright ©1977, 4lh Edition, National Dairy Council, 
Rosemont. IL 60018. All rights reserved. 
Used courtesy National Dairy Council. 

Корисн і д л я з д о р о в ' я поживні речовини 
Поживні речовини —це хімічні речовини, отримані з харчів під час 
травлення. Вони необхідні для будови і функціонування організму, 
регуляці ї внутрішніх процесів і забезпечення орган ізму енерг ією. 
Близько 50 поживних компонентів, включаючи воду, необхідні 
щоденно для п ідтримки в ідмінного здоров 'я . Якщо людина щоденно 
отримує необхідну кількість 10 основних поживних компонент ів , 
решта 40 в ірог ідно надійдуть до орган і зму в кількості, достатн ій для 
забезпечення потреби орган ізму в цих речовинах. 

Поживна речовина Основне джерело постачання поживної 
речовини 

Білок М'ясо, птиця, риба 
Висушені боби та горох 
Яйця 
Сир 
Молоко 

Вуглеводи ЗерН08І 
Картопля 
Висушені боби 
Кукурудза 
Хліб 
Цукор 

Жири Жир, що додається до тіста для крихкості, олія 
Масло, маргарин 
Заправка для салатів 
Ковбаси 

Вітамін А Печінка 
(ретінол) Морква 

Солодка картопля 
Зеленина 
Масло, маргарин 

Вітамін С Капуста броколі 
(аскорбінова Апельсини 
кислота) Грейпфрути 

Папайя 
Манго 
Полуниці 

Тіамін Пісна свинина 
(В.) Горіхи 

Збагачені зернові продукти 

Рібофлавін Печінка 
(Вг) Молоко 

Йогурт 
Сир 

Никотинова Печінка 
кислота М'ясо, птиця, риба 

Арахіс 
Збагачені зернові продукти 

Кальцій Молоко, йогурт 
Сир 
Сардини та лососеві з кістками 
Види листової капусти, гірчиця та листя ріпи 

Залізо Збагачена мука 
Сік з чорнослива 
Печінка 
Висушені боби та горох 
Червоне м'ясо 
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Харчова група Рекомендована кількість порцій 
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Молоко 
Одна склянка молока, 
йогурту АБО 

Рівноцінні за змістом 
кальцію: 

1,5 плястерка сиру 
чеддер' (35 г) 

1 горнятко пудінгу 
1,75 горнятка морозива 
2 горнятка сиру' 

3 4 2 4 4 

М'ясо 
60 г приготовлених 

пісного м'яса, риби, 
птиці АБО 

Рівноцінні за змістом 
білку: 

2 яйця 
2плястерка сиру 

чеддер' (60 г) 
0,5 горнятка сиру 
1 горнятко висушених 
бобів, гороху 

4 столових ложки 
арахісового масла 

2 2 2 3 2 

Фрукти-овочі 
0,5 горнятка 

приготовлених овочів 
або соку 

1 горнятко свіжих 
фруків-овочів 

Звичайна порція 
дорівнює яблуку або 
банану середнього 
розміру 

4 4 4 4 4 

Зернові, ціле зерно, 
вітамінізоване, 
збагачене 

1 плястерок хліба 
1 горнятко готової до 
вживання каші 

0,5 горнятка 
приготованої каші, 
макароних виробів, 
зернових грубого 
помолу 

4 4 4 4 4 



Х а р ч у в а н н я л ю д и н и п о в и н н о в к л ю ч а т и р і з н о м а н і т н і 
п р о д у к т и , т о м у що ж о д е н п р о д у к т с а м по с о б і не м о ж е 
з а б е з п е ч и т и всіх 50 п о ж и в н и х к о м п о н е н т і в і ще тому, щ о 
б а г а т о з них сполучен і м іж с о б о ю . 

Коли до п р о д у к т у д о д а є т ь с я п о ж и в н и й к о м п о н е н т а б о на 
упаковц і н а д а є т ь с я перел і к п о ж и в н и х р е ч о в и н , з г і д н о 
з в и м о г а м и з а к о н о д а в с т в а , необх ідно , щ о б на е т и к е ї ц і 

б у л и в казан і 10 о с н о в н и х п о ж и в н и х к о м п о н е н т і в . 
У н и ж ч е н а в е д е н і в т а б л и ц і п е р е л і ч е н і ці основн і п о ж и в н і 
р е ч о в и н и р а з о м з п р о д у к т а м и , д е в о н и м істяться , та д е я к і 
о с н о в н і ф і з іолог і чн і функц і ї . 
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Д е я к і о с н о в н і ф і з і о л о г і ч н і ф у н к ц і ї 

Забезпечує енегрією Будує клітини і забезпечує їх функціонування Регулює внутрішні процеси 

Постачає 4 калорії на Входить до структури кожної клітини м'язів, крові та Є складовою частиною ензимів, деяких гормонів, рідинної 
1 Г р а м кісток; підтримує ріст та функціонування здорових структури організму та ані і тіл. що посилюють резистентність 

клітин в організмі до інфекції 

Постачає 4 калорії на Постачає енергію для того, щоб білок міг брати Нерафіновані продукти - складні вуглеводи у фруктах, 
1 Грам участь у рості та фунціонуванні клітин організму овочах та в цілому з е р н і - допомагають тканинам регулярно 

очищатися. Також допомагають засвоювати жири 
Головне джерело 
енергії для 
ценральної нервової 
системи 

Постачає 9 калорій на Входить до структури кожної клітини Постачає та переносить жиро-розчинні вітаміни (A, D, Е, К) 
1 грам Постачає важливі жирні кислоти 

Допомагає утворенню та функціонуванню шкіри і Бере участь у роботі зору та утворює родопсин, таким чином 
слизових оболонок, що вистилають порожнини і сприяє збереженню здорових тканин ока і допомагає очам 
тракти, такі як носові проходи та кишечник, таким пристосовуватися до темряви 
чином посилюючи резистентність до інфекції" 

Утворює сполучну тканину, наприклад, колаген. Допомагає засвоювати залізо 
який зв'язує всі клітини, таким чином зміцнює 
кровеносні судини, сприяє швидкому 
уздоровленню поранень та пошкоджень кісток і 
посилює резистентність до інфекції 

Допомагає Д І Е я к частка коензиму. що сприяє засвоєнню вуглеводів, 
засвоювати енергію Срияє здоровому апетиту. Допомагає нормальному 

функціонуванню нервової системи. 

Допомагає Діє я к часіка коензиму по вироблюванню енергії в середині 
засвоювати енергію клітин організму. Зберігає здорову шкіру, очі та ясний зір 

Допомагає Д і є й к частка коензиму у синтезі жирів, кисневому обміні та 
засвоювати енергію засвоєні вуглеводів. Зберігає здорову шкіру, нерви та 

шлунково-кишковий тракт. Допомагає травленню і викликає 
здоровий апетит. 

Сполучається з іншими мікроелементами Допомагає зсіданню крові. Бере участь у нормальному 
в структурі білку, будує і зміцнює кістки та зуби. скороченню та розслабленню м'язів та нормальному 

функціонуванню нервової системи. 

Допомагає Сполучається з білком і утворює гемоглоб ін- Діє як частка ензимів, що беруть участь у кисневому обміні, 
засвоювати енергію червону речовину у крові, яка доставляє кисень до 

клітин і виводить з них вуглекислоту. Запобігає 
анемії від недостатнього живлення та пов'язанного 
з нею виснаження. Посилює опірність до інфекції. 



Прочитайте УЗ 89:5-9 

Нещодавно Господь відкрив через провідників Церкви, що нам 
також слід уникати вживання різних ліків, якщо вони не 
призначені лікарем. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ЗА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ ЗДОРОВ'Я 

Господь, обіцяючи, що той, хто виконує Слово Мудрості, буде 
мати благословення, нагадує чотири основних благословення. 
Прочитайте УЗ 89:18-21. 

Які чотири благословення ви знаєте? (Здоров'я, мудрість і знання, сила, а 
також обіцяння, що ангел-ніщивник пройде повз вас). 

Напишіть їх на дошці під назвою «Благословення за дотримання Слова 
Мудрості». 

Чому вам треба мати здорове тіло? Чому Господь хоче, щоб його діти мали 
здорові тіла? 

Багато людей, що почали жити згідно зі Словом Мудрості, відчули, 
що їхнє здоров'я стало кращим. Брат Клера, що був 
військовополоненим 5 років, серьозно захворів і три роки 
лікувався по лікарнях та санаторіях. Кінець кінцем лікарі 
відправили його додому, тому що не могли вилікувати його. 
Жодна методика не допомагала йому, і він змушений був 
перебувати весь час у ліжку. Коли місіонери навчили брата Клеру 
євангелії, той сприйняв Слово Мудрості і припинив палити та 
вживати каву. Поступово, після того, як він протягом місяців 
виконував Слово Мудрості, він побачив майже неймовірне 
покращення свого здоров'я. Йому легше дихалось і він менше 
кашляв. Нарешті він вирішив спробувати знову працювати і 
одразу знайшов роботу. Він отримав благословення від володарів 
священства і через кілька років був повністю здоровим. Брат 
Клера був благословенний мати радість доброго здоров'я, бо він 
дотримувався Слова Мудрості (See Mrs. Lodemez Clara, "After Five 
Years in a Nazi Camp, He Was Regarded Incurable", Ensiqn, Dec 
1972,p. 23). 
Які благословення на покращення здоров'я ви або члени вашої сім'ї отримали 
через дотримання Слова Мудрості? 

Іноді з причин, які ми не розуміємо, стан нашого здоров'я не 
покращується, навіть якщо ми виконуємо Слово Мудрості. Однак 
нам все-таки необхідно виконувати цю заповідь. Дотримання 
Господніх заповідей завжди приносить благословення, хоча ми не 
завжди можемо їх відразу розпізнати. Коли було відкрито Слово 
Мудрості, воно не вважалося заповіддю, але мудрою порадою. 
Пізніше коли пророк Бригам Янг говорив вустами Господа, він 
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проголосив, що Слово Мудрості стало заповіддю. Тепер це 
заповідь для всіх святих. Перше Президентство під час загальної 
конференції в жовтні 1942 року відмітило, що: 

«Це Божий закон здоров'я і кожен з нас повинен виконувати його. 
Ми не можемо уникнути дії цього закону, тому що його засновано 
на вічній істині» (Messages of the First Presidency, vol. 6, p. 172, 
3 Oct. 1942). 

Іноді нелегко виконувати Слово Мудрості, тому що звички важко 
зламати і ми можемо відчувати тиск з боку людей навколо нас. 
Але коли ми виконуємо Божий закон здоров'я, ми навчаємося 
самоконтролю і відчуваємо повагу до себе. Ми також зміцнюємо 
нашу спроможність виконувати інші заповіді. 

Один молодий хлопець-мормон [вступив до армії]. Він був 
незграбний. Якось після вишколу, коли він виконав усі вправи 
неправильно, його викликав до себе капітан і сказав: «Я помітив 
вас, молодий чоловіче... Я гадаю ви мормон». 

«Так, сер». 

«Я хочу подружитися з вами. Хочете склянку пива?» 

«Сер, я не п'ю алкогольних напоїв». 

Капітан [чортихнувся] і сказав: «Ну тоді сигару?» 

[Молодий чоловік відповів] :«Дякую, сер, але я не палю». 

Капітан дуже роздратувався і відпустив хлопця. 

Коли молодий чоловік повернувся до казарми, кілька молодших 
офіцерів розсердилися на нього, вони сказали: «Ти, дурню, чи ти 
не зрозумів, що капітан хотів товаришувати з тобою, а ти так 
відкрито образив його». 

Молодий мормон відповів:«Джентльмени, якщо мене будуть 
змушувати зрадити мої ідеали і мій народ і робити речі, які я не 
повинен робити, так як мене вчили ціле життя, я покину армію...» 

Пізніше під час воєнних дій за океаном його капітану, який уже 
став підполковником, [був потрібен солдат, щоб виконати 
важливе завдання. Йому потрібен був чоловік, якому можна би 
було абсолютно довіряти. Йому потрібна була людина з сильним 
характером]. Підполковник, колишній капітан і командир 
молодого чоловіка, що мав мужність колись стояти перед ним і 
говорити: «Я не палю. Я не п'ю», обрав саме його і доручив йому 
виконати завдання (Hugh В. Brown, "A Time of Testing", Improvement 
Era, June 1969, p. 98). 

З якими проблемами ви стикаєтесь, намагаючись дотримуватись Слова 
Мудрості? 
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Що ви можете зробити, щоб уникнути спокус, залишитися стійкими і 
дотримуватися Слова Мудрості? 

Ми не повинні думати, що Слово Мудрості є заповіддю, яка дає 
самі тільки фізичні і матеріальні благословення. Господь сказав 
нам, що всі заповіді є духовними. 
Які духовні благословення ви можете отримати, виконуючи Слово Мудрості? 
(відвідувати храм, бути у злагоді зі Святим Духом, отримувати персональні 
одкровення для духовного й фізичного благолуччя, мати ясний розум, 
відчувати себе гідним брати участь у духовній діяльності). 

Яким чином виконання Слова Мудрості допомагає вам дотримуватися інших 
заповідей? (Готує вас до хрищення, допопомагає виконувати обов'язок 
відвідувати збори, робить можливим відвідування храму, допомагає бути 
фізично і духовно спроможною виконувати все, що вимагає Небесний 
Батько). 

Допомогаючи іншим 
Нам треба толерантно ставитися до тих, кому важко дається 
виконання Слова Мудрості. Одним виконувати цю заповідь легко, 
іншим—важко. Кожен з нас повинен шукати Господнього проводу, 
щоб знати, яким чином найкраще вплинути на того, хто має 
труднощі. Власний приклад і заохочення часто допомагають 
членам сім'ї, друзям та новим членам Церкви. 

Айвон Ремпп, одна з сестер Церкви Святих Останніх Днів, описує 
свій власний досвід, який показує важливість доброго прикладу у 
виконанні цієї заповіді. 

«На весіллі я знала тільки двох людей, то були наречений та його 
мати, з якою я подружилася, працюючи з нею в лікарні... 

Після того, як я привітала [молодих] та присутніх на весіллі, я 
помітила вільний стілець на другому боці кімнати і поспішила 
зайняти його. 

«Хочете пуншу?»—запитала мене молода дівчина. 

«Ні, дякую, —відповіла я—зараз не хочу». 

Пригощення складалося з тістечок та алкогольного пуншу. Багато 
присутніх вишикувалися за пуншем, який розливали зі скляної 
чаші до великих келихів. У куті стояла ще одна, менша чаша для 
пуншу і горнятка з прив'язаними до них повітряними кульками з 
зображеннями героїв мультфільмів. То був безалкогольний пунш 
для дітей. «Чому безалкогольний пунш завжди ставлять так 
далеко?»—поцікавилася я. 

Як мені хотілося пити! Але як я могла дістатися до столу з 
безалкогольним пуншем і взяти склянку з прив'язанною до неї 
повітряною кулькою з зображенням героя мультфільму? Там 
стояла ціла група дітей—дівчата, що розносили квіти, хлопець, 
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що підносив обручки, його друзі. Я подумала: «А що коли цього 
разу я буду просто тримати склянку з алкогольним пуншем 
в руці?» Я не буду його пити. Я підвелася. 

«Ось Ваш пунш, пані»,—хтось звернувся до мене. 

«Ні, дякую,—знову сказала я, —не зараз». 

Я знову сіла. Що поганого в тому, що я трохи вип'ю? Але я знала, 
що це не добре, тому це «що поганого?» було питанням, не 
вартим роздумів. Я згадала домашню вчительку, що як раз 
минулого тижня казала, що ми не повинні йти на маленькі 
компроміси, бо не знаємо, що саме в цих компромісах може 
заплутати й заманити нас у пастку. Отже я мала швидко вирішити, 
чи пити, чи подавитися сухим тістечком, яке я взяла з таці. 

Я підвелася і невпевнено попрямувала до чаші з міцним пуншем. 
Але я повернулася і знову сіла. 

Внутрішня боротьба тривала. Подумати тільки, я майже зробила 
це. 

Я почала наспівувати мелодію гімну «Обирай правильне». Що 
примусило мене згадати цю мелодію саме в той час? Врешті-
решт почуваючи себе велетнем серед ельфів, я стала в дитячу 
чергу за пуншем. 

Якійсь юнак обережно торкнувся мого плеча і запитав: «Сестро 
Ремп, це пунш для [дітей]?» 

«О, Нейле, я така рада тебе бачити! Так, звичайно, це пунш для 
дітей». Сором'язлива посмішка освітила його обличчя і карі очі 
засвітилися. Ми розмовляли, і сміялися, і з задоволенням пили 
пунш з таких незвичних горняток. До мого горнятка була 
прив'язана кулька з зображенням собаки Плуто, а до горнятка 
Нейла була прив'язана миша Міні. Через деякий час до нас 
підійшли друзі Нейла, і один з них сказав: «Коли ми зайшли і Нейл 
побачив вас, він сказав, що ви викладаєте учення євангелїї в його 
приході. І коли ми захотіли випити трохи міцного пуншу, він 
поставив нас на місце. Він сказав нам наслідувати ваш добрий 
приклад і пам'ятати хто ми є. Крім того, ви могли б усе розказати 
його матері». 

Я відчула слабість у колінах. Як близько я була від помилки і ледве 
не змусила інших зробити те саме. Я не могла дочекатися, коли 
прийду додому і подякую Батьку Небесному за особливу 
допомогу, яку він надав мені. Більше ніколи в житті я не буду 
вагатися перед вибором. 

Лише за тиждень до того Нейла було покликано на місію. Через 
два дні після весілля він пішов служити дуже особливу місію, 
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ставши жертвою фатального, невчасного нещасного випадку. 
Його місія почалася, тільки поле діяльності було змінено. Нейл був 
визначним молодим чоловіком у зовнішності, здібностях і 
моральних якостях. Тут він успішно виконав свою справу, і я буду 
навічно вдячна, що того разу я не підвела його» (Yvonne Rempp, 
"Temptation in a Punch Bowl", Ensign, Apr. 1977, pp. 61-62). 

Одна жінка не цікавилася справами Церкви більше 20 років, крім 
того вона не могла кинути палити. Однак єпископ дав їй 
покликання в Церкві, і завдяки служінню ЇЇ свідчення поступово 
відтаяло. Вона так описує свої почуття щодо своєї звички та 
спроможності зламати її: 

«Я не могла кинути палити. Як курець, я завжди відчувала себе 
незручно, а тепер, працюючи для Церкви, моя пристрасть до 
сигарет стала нестерпною. 

Більшість членів нашого приходу знали, що я палю, але ніхто 
ніколи не робив мені ніяких зауважень. Я була дуже вразлива 
щодо цього питання, тому будь-яке незначне слово, зверхній 
погляд насторожував мене, але ніхто ніколи навіть не натякнув, 
що я могла бути негідною. Мій новий духовний ріст був таким 
слабким, що найменьший осуд міг би порушити його. Але ніякого 
осуду не було. 

Поступово я зібрала досить сили волі, щоби спробувати зламати 
свій потяг до паління. 

Сестра Блек так закінчує свою розповідь: «Я вічно буду вдячна 
істинним святим нашої общини, чия віра, любов та молитви 
допомогли моєму чоловікові та мені стати гідниими.., а також 
Батькові, який ніколи не переставав любити нас» (Кае Black, 
"I Had to Quit Smoking!" Ensign, Apr. 1977, pp. 62-63). 
Що ви можете зробити, щоб допомогти іншим дотримуватися Слова Мудрості? 

На які спокуси, пов'язані зі Словом Мудрості, наражаються молоді люди? 

Яким чином ви можете допомогти дітям протистояти тим спокусам? 

Висновок 

Розділ 89 в Ученні і Завітах (Слово Мудрості) —це Божий закон 
здоров'я для людства. Там перелічене те, що ми повинні їсти і те, 
чого ми повинні уникати. За те, що ми будемо виконувати цю 
заповідь, нам обіцяні великі благословення. Хоча тепер ми 
знаємо наукове обгрунтування причин, з яких ми повинні 
виконувати Слово Мудрості, дотримання заповіді залишається 
випробуванням нашого обов'язку жити, як указує Господь, і 
нашого бажання вести здоровий спосіб життя. Через наш 
власний приклад послушності Божому закону здоров'я ми 
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можемо допомагати іншим виконувати цю заповідь і отримувати 
за це благословення. 
Завдання 

Розгляньте своє власне життя, відмітьте, чи можете ви бути ще 
більш послушними Слову Мудрості. Шукайте натхнення, щоб 
знати, яким чином допомагати іншим виконувати цю заповідь. 

Писання для додаткового читання 

Левіт 10:9 (не вживати вина або міцних напоїв). 
Приповісті 20:1 (вино глузує). 
Буття 1:29 (рослини та фрукти, які треба споживати). 
УЗ 49:19 (тварини, призначені для їжі людини). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Підготуйте плакат, який ви покажете на початку уроку: 

Слово Мудрості: 
«Божий закон здоров'я» 

2. Приготуйте дошку та крейду. 
3. Вивчіть розділ 29 «Божий закон здоров'я» з Основ Євангелії. 
4. Доручіть членам класу прочитати або переказати оповідання та уривки 

з Писань, згаданих в даному уроці. 
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Десятина 
і пожертвування 

Цей урок допоможе вам повніше оцінити і краще виконувати 
закон десятини та розуміти цінність інших Церковних 
пожертвувань і необхідність щедрих внесків. 

Що таке закон десятини? 
Закон десятини—це Господня заповідь, угода, згідно з якою ми 
віддаємо йому лише маленьку частину того, що він надав нам. Під 
час свого хрищення ми склали завіт слухатися всіх Господніх 
заповідей. Причащаючись, ми щоразу відновлюємо свою 
обіцянку Господові. Виконуючи заповідь сплачувати десятину, ми 
фактично виконуємо одну з основних частин нашої обіцянки. 
Покажіть наочність 6-а, Ваші заробітки 

Часто задають таке питання: «Що означає повна або чесна 
десятина?» 

Колишній Верховний Єпископ Церкви так відповів на це питання: 
«Саме слово означає одну десяту частку. Десятина—це одна 
десята повного заробітку людини. Десятина—це одна десята 
чистого доходу фермера, а також одна десята від того, що він 
виробляє для забезпечення сім'ї, і то є справедливою вимогою, 
тому що інші купують із зарплати необхідні продукти для своїх 
сімей» (Joseph L.Wirthlin, in Conference Report, Apr. 1953, p. 98; 
quoted by Henry D.Taylor, "I Wil l . . . Pour You Out a Blessing", Ensign, 
May 1974, p. 107). 
Поясніть, що чистий дохід—це прибуток після вирахування поточних витрат. 

Десятина сплачується єпископові або президентові філїї. Якщо 
нема такої структури, як приход чи філія, десятина сплачується 
президентові округу, колу або місії. Старійшини, які служать 
секретарями, ведуть облік усіх наших внесків і видають нам 
квитанції. 
Покажіть наочність 6-6, Квитанція внеску члена Церкви 

В кінці кожного року члени Церкви індивідуально чи сім'єю мають 
особливу зустріч з єпископом або президентом філії. На цій 
зустрічі, відомій як «врегулювання десятини», члени Церкви 
мають з ним приватну розмову і переглядають облік особистих 
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Урок б 

6-а (= 6-а) Ваші заробітки 



Одна десята частина для Господа 

Дев'ять десятих для вас 

Ваші заробітки 
6 - а 



внесків до Церкви. Ми маємо можливість сказати йому, чи ми 
сплачували повну десятину. Якщо там, де ми живемо, немає 
приходу або філії, ми зустрічаємося з президентом округу, колу 
або місії відносно врегулювання десятини. 

Послушність і чесність при сплачуванні десятини необхідні для 
отримання від провідників священства храмової перепустки. Це 
також вимагається від хлопчиків та чоловіків, кандидатури яких 
розглядають перед наданням наступного чину священства. 
Сплачування чесної десятини є важливою заповіддю, яку мають 
виконувати всі святі Останніх Днів. 

Послушність приносить благословення 
Старійшина Бернард П.Брокбенк з Першого Кворуму 
Семидесятників розповідає як йому допомогли виконувати закон 
десятини. 

«Кілька років тому, коли ми з дружиною були ще молодою сім'єю, 
ми тяжко працювали, щоб заробити гроші.., і ми нечесно 
ставилися до сплачування десятини і пожертвувань. Ми ходили 
до церкви, і я думав, що ми любимо Господа, але одного дня 
дружина запитала мене: «Ти любиш Господа?» Я відповів: «Так». 

Вона продовжувала: «Чи любиш ти Господа так само, як продавця 
в магазині?» 

Я відповів: «Я сподіваюся, що люблю Господа більше, ніж 
продавця». 

Тоді вона сказала: «Але ти платиш продавцеві. Чи любиш ти 
Господа так само, як і господаря нашого помешкання? Ти також 
платиш йому.» Потім вона додала: «Перша і найважливіша 
заповідь—то любити Бога, а ти знаєш, що ми не сплачували 
десятину». 

Ми покаялися і почали сплачувати десятину і пожертвування, і 
Господь відкрив небесні отвори і вилив на нас благословення. Ми 
вважаємо великою честю сплачувати десятину і пожертвування 
Господові. 

Я хотів би також додати, що в нас були негаразди, труднощі і 
проблеми, коли ми були нечесні з Господом» («Love of God», 
Ensign, June 1971, p. 86). 

Господь обіцяє духовні і матеріальні благословення тим, хто 
слухається закону десятини. В Писаннях говориться: «Принесіть 
же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в Моїм 
храмі, і тим Мене випробуйте,— промовляє Господь Саваот: чи 
небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення 
аж надмір» (Малахія 3:10; див. також 3:11-12). 
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урок 1 

Що обіцяє нам Господь, якщо ми будемо сплачувати десятину? 
Прочитайте УЗ 64:23. 

На яке ще благословення ми можемо сподіватися, якщо сплатили повну 
десятину? (Господь говорить, що того, хто сплачує десятину, не буде спалено, 
коли прийде Господь). 

Президент Джозеф Ф.Сміт, колишній президент Церкви, роз-
повідає як послушність його матері Господній заповіді десятини 
принесло благословення в його сім'ю. 

«Я пригадую, наче все було лише вчора, одну ситуацію з мого 
дитинства. Моя мати була вдовою і мала забезпечувати велику 
сім'ю. Одного дня весною ми відкрили ями з картоплею, і вона 
попросила нас відібрати найкращу, яку вона хотіла відвезти, щоб 
сплатити десятину; того року картопля не вродила, я був тоді ще 
маленьким хлопчиком, але вже правив волами. Коли ми під'їхали 
до ґанку будинку, де сплачувалась десятина і зібралися 
розвантажувати картоплю, до нас вийшов один з секретарів і 
сказав матері: «Вдова Сміт, те, що ви мусите сплачувати 
десятину, ганебно». . . . Він почав дорікати матері за те, що вона 
сплачує десятину, як тільки він не називав її.., тільки не мудрою і 
не розсудливою; він сказав, що навіть більш забезпечені і 
спроможні працювати люди отримують допомогу на кошти 
десятини. Мати повернулася до нього і промовила: «Вам має бути 
соромно. Чи ви хочете, щоб я не мала благословень? Якщо я не 
буду сплачувати десятину, я не зможу очікувати на Господні 
благословення. Я сплачую десятину не тільки тому, що це закон 
Бога, але ще й тому, що, роблячи це, я отримую благословення. 
Якщо я шануватиму цей та інші закони, я сподіваюся, що все буде 
гаразд і я зможу забезпечити свою сім'ю»... Справи в неї пішли 
краще, бо вона дотримувалася законів Бога. В сім'ї з'явився 
достаток. Ми ніколи не бідували так сильно, як інші.. . Вдова 
отримала право на привілеї Божого Дому. їй були дозволені всі 
таїнства євангелії, тому що вона шанувала закони Бога» (Gospel 
Doctrine, стор. 228-29). 
Які благословення отримала вдова Сміт? Які благословення мав на увазі 
президент Сміт, коли казав, що: «Вдова отримала право на привілеї Божого 
Дому»? (Вона могла відвідати храм). Який вплив мав приклад вдови Сміт на її 
молодшого сина? 

Важливо пам'ятати, що «Господь завжди виконує свої обіцяння. 
Він насправді виливає свої благословення на своїх вірних, на тих, 
хто виконує його заповіді... Ці благословення можуть приходити 
в грошовій або матеріальній формі, вони можуть надходити як 
духовне збагачення, що приносить силу, злагоду, спокій. . . 
Обіцянки Господа будуть виконані. (Henry D.Taylor, "I Wil l . . . Pour 
You Out a Blessing", Ensign, May 1974, p. 108). 
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Чому нам важливо усвідомлювати духовні благословення, так само як і 
матеріальні? (Ми повинні дякувати нашому Батькові Небесному за всі 
благословення. Коли ми усвідомлюємо духовні благословення, ми пізнаємо, 
що саме допомогло нам отримати їх і таким чином розуміємо, як отримати ще 
більші благословення). 

Які благословення отримали ви або ваша сім'я за те, що 
сплачуєте десятину? 

Що таке пожертвування? 
Покажіть наочність 6-в, На що витрачається десятина. 

Доручіть одній з сестер підготувати двохвилинну доповідь про пожертвування 
та їх використання, Основи Євангелії, розділ 32. 

Старійшина Бойд К.Пекер з Кворуму Дванадцятьох розповідає 
про двох місіонерів, які кілька років тому повідомили президента 
філії, що сім'я, яку вони вчили, несподівано відмовилася від 
хрищення. 

Батько дізнався про сплачування десятини і припинив всі 
подальші зустрічі з місіонерами . . . 

Через кілька днів президент філії переконав старійшин піти з ним 
ще раз відвідати ту сім'ю. 

«Я зрозумів, —сказав він батькові, —що ви вирішили не вступати 
до Церкви». 

«Так»,—відповів той. 

«Старійшини розповіли мені, що вас турбує сплачування 
десятини». 

«Так,—сказав батько,—раніше вони нічого про це не казали; і коли 
я дізнався про десятину, то сказав: «Це занадто багато. Наша 
церква ніколи не просила нічого подібного. Ми вважаємо, що це 
занадто багато, і тому не будемо вступати до вашої Церкви». 

«Чи казали вам про пожертвування від посту?»—запитав 
президент. 

«Ні,—відповів той чоловік,—що це таке?» 

«Члени Церкви щомісяця постяться, утримуючись від двох 
прийомів їжі і віддають вартість того, що б вони з'їли, бідним 
людям». 

«Вони про це нам нічого не говорили»,—сказав батько. 

«Чи вони згадували про фонд будівництва?» 
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6-6 (= 6-Р) Квитанція грошового пожертвування члена Церкви 
6-в (= 6-е) На що витрачається десятина 



Десятина та інші пожертвування 
Ім'я (прізвище, ім'я, по-батькові) 

• Готівка • Чек 
Дата 

19 

Повна адреса Приход/філія 

Десятина 

Пожертвування від посту 

Місіонерський фонд 

Інше (вкажіть) 

Всього 
Всі пожертвування до Церковного місіонерського фонду стають власністю 
що використовується винятково на розсуд Церкви на її місіонерські програм 
БІЛА—покладіть разом з десятиною та іншими пожертвуваннями до конверту. (Tithi 
Віддайте конверт тільки членові президії єпископа або приходу. ЖОВТА—зберігайте у ваших власн 

Церкви, 
т. 
ng and Other Offerings Ukrainian) 
их записах. 5/91 31584 192 

6-b 

1. За допомогою десятини будуються храми 2. Десятина допомагає утримувати місії 

4. Завдяки десятині будуються Будинки 
Зборів та школи. 

1TV ї> 
3. Десятина покриває адміністративні 

витрати. 

4 
Щ Й І ї-іозні бяагомтйвеїйіч : 
•• а,> • v - •• •••• .•••....• І ІеінсрвнКі десятині? 

• . І- ; • в<зо діяльність Цер) „. № ІКН^Н • • .•.,•••:. !• •. •• . , h яройеденнн чйч іьі • f надання медична* поеяуг тощо) 

З -ги < * мюсоосммь принос» і ь 
нам сж>ва живого Бохого 

(Загальні і територіальні •ОмфСрвМЦ •Ч';Г.І-Лч(Г,ЯН̂  
Церковних звгор-, 'в' і: церковні підручники і ще багато чого стає можямвим завдяки фондам десятинні. 

/ 

Шайже го*ен чиєї І Церкви і 
И ' л і І М Т . ' Л . І ' 
будучи членом Церкви, він і виконував місіонерську 

6 - е 51 

її Ч! .• тинЧН 
берегом у храаді? 

іинпВННВНННиНвНк 



«Ні, а це що таке?» 

«Усі члени Церкви беруть участь у будівництві церков. Якби ви 
були членом Церкви, то мусили б зробити і свій внесок—як 
грошима, так і працею. Між іншим, ми зараз будуємо тут нову 
церкву»,—продовжував президент.» 

«Дивно,—обізвався батько,—чому вони про це не згадували?» 

«Чи вони пояснили вам, що таке благодійна програма?» 

«Ні,—сказав батько,—що це?» 

«Ми віримо у взаємодопомогу. Якщо хтось бідує або хворий, 
безробітний чи в тяжкому становищі, він отримує нашу допомогу, 
ви також можете сподіватися на допомогу...» 

«Вони не згадували нічого з того, про що ви кажете»,—сказав 
батько. 

«Тоді, —сказав президент філії,—якщо вас може відвернути від 
Церкви така маленька річ, як сплачування десятини, це означає, 
що ви ще не готові вступити до неї...» 

Коли вони прощалися, президент обернувся і, ніби згадавши, 
сказав: «Ви коли- небудь замислювалися над тим, чому люди так 
охоче роблять це все?.. Ми сплачуємо [десятину]—і не тільки її— 
і вважаємо це за велику честь. 

Якщо вам вдасться пізнати, чому, ви зможете наблизитися до 
дорогоцінної перлини . . . 

Але,—сказав президент філії,—вирішувати вам. Я лише спод-
іваюся, що ви будете про це молитися». 

Через кілька днів той чоловік відвідав дім президента філії. Він 
хотів, щоб йому призначили час для хрищення його сім'ї. («Where 
Much Is Given, Much Is Required», Ensign, Nov. 1974, p. 88). 
Чому крім десятини нам важливо сплачувати й інші пожертвування? 
(Показати, що ми вдячні нашому Отцю Небесному за все, що він дав нам, а 
також виявити свою любов до нього і до наших братів та сестер Церкви). 

Важливість ставлення 
Коли ми сплачуємо десятину і пожертвування, нам слід робити це 
охоче. В Писаннях говориться, що ми повинні давати «не в смутку 
й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає» (2 До 
Коринтян 9:7). 
Що ви відчуваєте, якщо людина дає вам щось неохоче? 

Старійшина Метью Каулі, покійний член Кворуму Дванадцятьох, 
якось розповів про одну праведну сестру з племені маорі, яка 
мала істинний дух десятини. 

5 2 



Урок 10 

«У мене була маленька мама.. . далеко в Новій Зеландії. Я 
познайомився з нею під час своєї першої місії, коли був ще 
молодим хлопцем. Тоді вона називала мене своїм сином. Коли я 
повернувся і став президентом, вона стала звати мене своїм 
батьком... 

Отже, одного разу я завітав до цієї маленької (і такої великої) 
жінки. Я завжди це робив, коли був у тому районі. В той час їй 
було вже за сімдесят, і вона була сліпою. Вона мешкала за 
межами філії, не мала ніяких зустрічей із священниками, лише з 
місіонерами, коли ті приходили .. . 

Я зайшов до неї і привітався, як це роблять маорі. Вона була у 
дворі біля маленького вогнища. Я простягнув руку, щоб привітати 
її,.. і вона промовила: «Не вітайся зі мною за руку, батьку». 

Я сказав: «На твоїх руках чистий бруд, я хочу поздороватися з 
тобою за руку. Я радий це зробити. Я бажаю це зробити». 

Вона відповіла: «Ні, не зараз». Вона встала на руки і коліна і 
поповзла до своєї маленької хати. Там у куті стояла лопата. Вона 
взяла лопату і поповзла в іншому напрямку, відміряючи відстань. 
Нарешті вона зупинилася і почала копати. Лопата наштовхнулася 
на щось тверде. Вона почала гребти землю руками і невдовзі 
дістала глечик для фруктів. Вона відкрила його,.. щось витягла з 
нього і віддала мені. Виявилося, що то були новозеландські гроші. 
В перерахунку на американські гроші це дорівнювало сотні 
долларів. 

Вона сказала: «Це моя десятина. Тепер я можу привітати носія 
Божого священства». 

Я промовив: «Це забагато для вашої десятини». 

Вона відповіла: «Я знаю. Це забагато тепер, але я сплачую 
наперед, тому що не знаю, коли священство Бога знову потрапить 
сюди». 

І тоді я нахилився і притулив свій ніс і чоло до її носа й чола, 
і сльози з моїх очей текли по її щоках» (In Conference Report, 
Oct. 1948, pp. 159-60; "Among the Polynesians", Improvement Era, 
Nov. 1948, p. 756). 
Чому старійшина Каулі заплакав, коли та та жінка сплатила десятину й 
пожертвування? Чому нам треба віддавати десятину й пожертвування 
з бажанням? 

Президент Девід О. Маккей одного разу сказав: «Той, хто платить 
[десятину], тому що любить допомагати іншим і сприяти справі 
праведності, той, хто віддає радісно і з подякою в серці . . . має 
свою винагороду; бо коли він віддає, він справді отримує 
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[благословення]» ("The Tenth Part", Improvement Era, Oct. 1956, 
p. 701). 
Яким чином сплачування десятини і пожертвувань виявляє вашу любов до 
братів та сестер Церкви? Як це сплачування показує вашу любов до Господа? 

Висновок 

Небесний Батько знає про наші потреби. І тому Він дав нам цю 
заповідь з обіцянкою: «Шукайте ж найперш Царства Божого й 
правди Його, - і все це вам додасться» (Від Матвія 6:33). 

Сплачування чесної десятини і пожертвувань є важливим 
показником нашої любові до Батька Небесного і бажання 
допомогти будувати його царство на землі. Президент Джозеф 
Ф. Сміт багато років тому говорив: «Через цей принцип 
(сплачування десятини) буде перевірено вірність членів Церкви. 
Через цей принцип стане відомо, хто стоїть за царство Бога, а хто 
проти нього» (Gospel Doctrine, p. 225). 

Коли ми сплачуємо десятину і пожертвування чесно і радісно, ми 
висловлюємо вдячність за численні благословення Господа. 

Завдання 
Виконуйте заповідь Господа про сплачування десятини і 
отримуйте благословення, як це вказано в Малахії 3:10. Учіть своїх 
дітей принципу сплачування десятини словом і прикладом. 

Писання для додаткового читання 

Від Матвія 6:1-4 (сплачуйте пожертвування скромно). 
Дії 20:35 (більш благословенні ті, хто дає, а не ті, хто отримує). 
УЗ 119:4 (сплачування десятини є вічним законом). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть розділ 32, «Десятина і пожертвування» з Основ Євангелії. 
2. Нагадайте членам класу приносити до класу свої примірники Писань. 
3. Попросіть сестру зробити двохвилинну доповідь про пожертвування і їх 

використання, Основи Євангелії, розділ 32. 
4. Доручіть членам класу прочитати або переказати оповідання і уривки з 

Писань, згаданні в цьому уроці. 
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Чесність Урок 7 

Мета даного уроку—допомогти вам бути чесною. 

Ми віримо, що маємо бути чесними 
Напишіть на дошці: »Ми віримо, що маємо бути чесними» (Тринадцяте 
уложення віри). 

Що означає—бути чесним? (Запишіть відповіді на дошці) 

Наступне оповідання показує значення чесності. 

Президент третьої філії в місті Каракас у Венесуелі, пан Рубен 
Даріо Пачео та його сім'я дуже хотіли поїхати до храму. «Після 
багатьох жертв і духовної підготовки сім'я зібрала достатньо 
коштів, щоб вирушити в дорогу. Президент Пачео відправив дочку 
до банку забрати 500 долларів. Він розказує: «Моя жінка взяла 
конверт [в якому були доллари] і поклала його, не перерахувавши 
гроші. Ввечері напередодні від'їзду я попросив дати мені гроші і 
помітив, що конверт був надзвичайно важкий. Ми перерахували 
гроші. Вони дали нам 4065 долларів. Я був здивований... 
Банківські квитанції вказували на зняття лише 500 долларів—це 
означало, що банк помилився десь на 3500 долларів в нашу 
користь! 

Того вечора друзі, що зібралися в нас і які не були членами 
Церкви, намагалися переконати нас скористатися з нагоди й 
витратити усі гроші на веселу поїзку до Сполученних Штатів.. . Я 
ніколи в житті не бачив стільки грошей. Однак, я рішуче сказав: 
«Ми не можемо скористатися з цих грошей, тому що вони не наші. 
Мета нашої поїздки до храму—скласти завіти з Господом. Що 
дасть нам ця поїздка, якщо ми будемо нечесними?» 

Ми повернули гроші до банку, де вже помітили нестачу грошей, 
але в жодному документі не вказувалося, кому саме вони 
переплатили гроші. Деякі банківські клерки питали мене того дня: 
«Чому ви це зробили? Ніхто не знав, що гроші у вас». Єдине, що я 
відповів, було: «Тому, що я мормон» (Mario G. Echeverri, "Vene-
zuela", Ensign, Feb. 1977, p. 30). 
Як президент Пачео виказав свою чесність, коли казав про складання завітів з 
Господом? 

Як він виказав свою чесність своїм вчинком? 

Які слова і вчинки президента Пачео показують, що він був чесною людиною 
в думках і в стосунках з Господом? 
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Бригам Янг казав: «Будьте чесними. Горе тим, хто заявляє, що 
вони святі, але є нечесними. 

Чесні серця роблять чесні вчинки» (Quoted by Spencer W. Kimball in 
Faith Precedes the Miracle, p. 234). 
Прочитайте Вихід 20:15-16, УЗ 42:20-21, 27 

Господь заповів нам бути чесними в особистому житті і 
в стосунках з іншими людьми: «Не кради» (УЗ 59:6). 

Нечесність —це ключ Сатани 
Сатана спокушає нас бути нечесними у дотриманні кожної 
заповіді, що надав нам Батько Небесний. В Писаннях говориться, 
що «Сатана, так, саме диявол, батько всієї брехні, [прагне] 
обманути й осліпити людей, і вести їх полоненими за своєю 
волею» (Мойсей 4:4). 

Президент Кімбол навів багато прикладів людської нечесності: 
«Є люди, які обкрадають домівки, банки, крадуть фінанси; 
підприємці, невірні своїм фірмам і працівники, як і . . . незаконно 
привласнюють гроші . . . Є кишенькові злодії, грабіжники 
автоматів, є люди, які ухиляються від сплачування податків, а 
також ті, хто дезінформує покупців щодо товарів, які вони 
продають... 

Дехто позичає стільки грошей, скільки не зможе віддати .. . Дехто 
дає обіцянки і складає важливі завіти і не поважає, й не виконує їх. 
Є люди, які крадуть рушники з мотелів, є й такі, хто не повертає 
переплачені їм гроші. Дехто досягає успіху в бізнесі нечесним 
шляхом і через махінації. Потім ще є відверте шахрайство й 
крадіжки... 

Люди вихваляються тим, що порушують правила дорожнього 
руху і обдурюють поліцію в тому, що їдуть за кордон з прихованим 
товаром і не платять мито. . . 

І нарешті, є люди, які обраховують, недоважують і недоплачують» 
(Faith Precedes the Miracle, pp. 234-35). 
Які ще поширені прояви нечесності ви знаєте? 

Чому Сатана хоче, щоб ми були нечесними? 

До яких іще гріхів може призвести нечесність? 

Нечесність починається з малого 

Чесна людина не може відразу стати нечесною. Нечесність 
починається з маленьких речей, які поступово проникають у 
життя з усіх сторін. Нечесні думки, заздрість, егоїзм, обдурю-
вання інших, навіть бажання промовчати, коли треба сказати 
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Урок 10 

правду, можуть призвести до нечесних вчинків і відвести нас від 
Батька Небесного. 

В перші роки відновленої Церкви жінка Томаса Б. Марша 
заподіяла нечесний вчинок, що призвело до відступництва та 
відлучення сім'ї Марш від Церкви. Старійшина Марш був на той 
час президентом Кворуму Дванадцятьох. 

«Коли святі жили у Фар Вест, жінка старійшини Марша та сестра 
Гарріс домовилися по черзі користуватися їхнім спільним надоєм 
молока, щоб кожна змогла зробити більше сиру з сумарного 
надою, ніж лише зі своєї частини. Кожна жінка мала віддавати 
іншій вершки і залишки молока. Пані Гарріс дотримувалася угоди, 
проте пані Марш приховувала по півлітра вершків з молока, яке 
вона видоювала від кожної корови. Коли про це дізналися, то 
одразу ж повідомили Вчителів, які вирішили засудити пані Марш. 

Однак брат Марш підтримав дії своєї жінки, і, сповнене гіркотою, 
подружжя Марш кінець кінцем повернуло проти Церкви. Невдовзі 
через той нечесний вчинок, який спричинив їхнє вороже 
ставлення, вони перестали бути членами Церкви (See Hyrum М. 
Smith and Janne M. Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 
p. 167). 
Чому нам треба бути чесними у малому? 

Чому нам не треба підтримувати жодних нечесних вчинків? 

Ми можемо навчитися бути чесними 

Ми народилися невинними, не знаючи, що таке добро і зло. Однак 
кожен з нас отримав Святого Духа, щоб він направляв нас; тому 
ми всі повинні вчитися бути чесними, надаючи Господові 
можливість вести нас до істини. 

Наші Церковні провідники привертають нашу увагу до нечесних 
вчинків, щоб допомогти нам розпізнати нечесність і не ставати 
її співучасниками. Вони надихають нас на те, щоб ми вчили 
своїх дітей бути чесними. Президент Н. Елдон Теннер сказав: 
«Виховання чесності починається вдома. Кожен з нас має свої 
особисті речи. Ми можемо і ми повинні ділитися один з одним 
такими речами як іграшки, ігри; ми маємо служити один одному; 
але в нас є гроші, дорогоцінності або одяг, все це є особистою 
власністю кожної людини і не може бути взяте без згоди 
господаря. Дитина, яка шанує чесність вдома, не зможе 
порушити цей принцип поза його стінами... Брак такого 
виховання призводить до неповаги прав власності інших... 

Коли дитина дорослішає і починає заробляти гроші,.. [її треба 
навчити] чесно поводитися і чесно працювати за гроші, які вона 
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отримує» ("Worthy of Proper Recommendation", Ensign, May 1978, 
p. 44). 
Чому так важливо бути чесним на роботі? 

Яким чином виховання дітей за принципом «не брати і не користуватися 
власністю іншої людини без її дозволу», допомагає їм стати більш чесними? 

Чому кожній дитині важливо мати якісь свої особисті речі? 

Президент Кімбол, говорячи про своє бажання мати онуків, 
вихованих в дусі чесності, відмітив: 

«Я сподіваюся, що ви навчите моїх дорогих онуків бути чесними. 
Навколо так багато шахрайства, крадіжок і нечесності. Над 
моральною цілісністю сміються, а нечесність виховують в сім'ї та 
суспільстві. Маленькі нечесні витівки викликають посмішку. 
Маленька дитина часто досить розумна, щоб обдурити і 
скористатися з своєї хитрості. Часто дитині пробачають маленькі 
крадіжки. Батьки, які зменшують вік дитини, аби не брати для неї 
дорослі квитки на вистави, на літаки, поїзди чи автобуси, 
переконливо вчать дитину бути нечесною. Вона не забуде цих 
уроків. Деякі батьки дозволяють дитині порушувати закон 
стосовно користування хлопавками та зброї, дозволяють ловити 
рибу чи полювати без спеціального дозволу. Дітям, які не мають 
прав, дозволяють вести машину або фальсифікувати свій вік. 
Діти, які займаються маленькими крадіжками, наприклад фруктів 
з сусідського саду, ручки з письмового столу, жувальної гумки 
з . . . полиці і не відповідають за скоєне, потихеньку вчаться, що 
маленькі крадіжки та обмани припустимі. Шкільні керівники 
говорять, що обдурювання на екзаменах досягло загрозливого 
стану. 

Можливо ми просуваємося проти сильної течії, але ми повинні 
навчити своїх дітей, що гріх залишається гріхом . . . 

Я стурбований зростаючою необхідністю морально зміцнювати 
нашу молодь» ("What I Hope You Will Teach My Grandchildren and 
All Others of the Youth of Zion", addresed to Seminary and Institute 
Personnel, BYU, 11 July 1966, p. 2). 

Важливо усвідомити, що ми не можемо пройти повз маленькі 
крадіжки, брехню або обдурювання. Ми не повинні легко ставитися 
чи посміхатися над ошукуванням або порушенням закону. 
Що ви можете зробити у своїй сім'ї, щоби навчати чесній поведінці і 
заохочувати її? 

Чому вам треба навчати чесності через власний приклад? 
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Урок 10 

Ми благословенні за чесність 
Ми не завжди миттєво отримуємо винагороду за свою чесну 
поведінку. Іноді вона вимагає випробувань характеру, може 
спричинити втрату друзів або через неї ми можемо стати 
посміховиськом. Але чесність приносить душевний спокій, чисте 
сумління і радість в цьому і в майбутньому житті. 

В листі до своєї подруги одна молода жінка описує, що вона 
відчувала, коли її спокушали на нечесний вчинок: 

«Дорога Сью, 

Мені дуже неприємно, що я зіпсувала тобі настрій вчора. Я дуже 
ціную нашу дружбу. Але я змушена була зробити те, що зробила. 
Я сподіваюся, що ти зрозумієш. Коли ти підбивала мене взяти той 
браслет в ювелірному відділі, ти казала, що то буде легко. Ніхто 
не бачив—ніхто не працював поблизу відділу. Твій аргумент, що ти 
ще ніколи не вловлювалася, нібито робив цю справу менш 
страшною. Але я знала, що, взявши той браслет, —немає різниці, 
спіймають мене чи ні,—я вже ніколи не забуду про свій нечесний 
вчинок. Я ніколи не зможу носити того браслета. Він завжди буде 
мені сумним спомином про негідне рішення. 

Коли ти відійшла від мене і сказала, що не хочеш марнувати свій 
час з такою нудною людиною, мене це образило. Я ще досі 
ображена. Але, гадаю, я буду якось жити далі з цією образою. 
Мені буде легше жити з почуттям образи, ніж з почуттям того, що 
я ніколи вже не зможу свобідно зайти до магазину, не відчуваючи 
за собою провину, або не зможу подивитися своїм батькам чи 
єпископові в очі, або просто жити із знанням того, що я скоїла» 
(Look unto Me in Every Thought, Mia Maid Course B, 1978, p. 58). 
Що принесла молода жінка в жертву за те, щоб залишитися чесною? 

Які великі блага отримала молода жінка за те, що була чесною? 

Чому нам важливо уявити майбутні блага, які ми отримаємо за чесну 
поведінку? (Це заохочує нас бути абсолютно чесними) 

Старійшина Говард В. Хантер з Кворуму Дванадцятьох розпо-
відає про інші блага за чесну поведінку: «Радість приходить до 
того, хто є чесним... Він може спілкуватися з Господарем і може 
відчувати вплив Святого Духа.. . 

Ми повинні бути чесними самі з собою, чесними з Богом і своїми 
ближніми» ("Basic Concepts of Honesty", New Era, Feb. 1978, p. 5). 
На які переваги чесності вказує старійшина Хантер? 

Як саме Святий Дух може допомогти вам бути чесними? (Підказує вам чинити 
чесно, допомагає вам почуватися краще, коли ви це робите, і сповнює вас 
почуттям провини, коли ви чините нечесно). 
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Що означає бути чесним з Богом? 

Висновок 

Чесність—це один з основних принципів євангелії. Це заповідь 
Бога. Для того, щоб виконувати цю заповідь, важливо розпізнати 
нечесність і уникати її, важливо бути чесним в думках, в розмовах 
і у вчинках. Своєю чесною поведінкою вдома, чесністю у 
стосунках з членами Церкви, з ближніми ми навчаємо дітей бути 
чесними. Коли ми чинимо чесно, ми отримуємо благословення 
чистого сумління, душевного спокою, почуття власної гідності і 
спілкування зі Святим Духом. 

Завдання 
Протягом наступного тижня проаналізуйте свої думки, слова і 
вчинки, щоб визначити, чи виконуєте ви заповідь бути чесним. 
Шукайте допомоги Господа, щоб вилучити нечесність зі свого 
особистого життя. Знаходьте шляхи, яким чином навчати цьому 
праведному принципу дітей в сім'ї. Будьте прикладом чесності 
словом і прикладом (див. До Филип'ян 4:8-9). 

Писання для додаткого читання 

До Римлян 13:12-13 (ходіть чесно). 
До Євреїв 13:18 (бажання жити чесно). 
УЗ 97:8 (якщо їхні серця чесні). 
УЗ 136:25-26 (віднови те, що позичив; поверни те, що згубив). 
Уложення Віри 1:13 (ми віримо, що маємо бути чесними). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте розділ 31 «Чесність» з Основ Євангелії. 
2. Приготуйте дошку і крейду. 
3. Доручіть членам класу прочитати або переказати оповідання і уривки 

з Писань, вміщених у цьому уроці. 
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Прощення Урок 8 

Мета цього уроку—допомогти вам зміцнити ваші зобов'язання 
прощати себе та інших. 

Гра «Хто я?» 
Проведіть гру «Хто я?» Попросіть когось із присутніх прочитати 
вголос біографії, що містяться нижче. Не дозволяйте відкривати 
імена осіб, про яких ідеться в біографіях до того, як буде 
поставлене запитання «Хто я?». Як тільки хтось із сестер 
вважатиме, що тотожність особи, що описується, встановлено, 
вона має підняти руку. Однак, читач має продовжувати, поки не 
прочитає весь список або поки не підніймуться всі руки. 

БІОГРАФІЯ 1 

1. Мене несправедливо звинуватили та кинули до в'язниці (Буття 
39:11-20). 

2. Пізніше мене звільнили і надали високу посаду керівника 
в чужій землі (Буття 41:37-43). 

3. Багато років я був розлучений з батьком та сім'єю (Буття 
41-44). 

4. Я розтлумачив сни чашника, хлібника та правителя (Буття 
40,41). 

5. Через голод моя сім'я покинула батьківщину і переїхала туди, 
де я мешкав. Тому я був здатний допомогти її (Буття 45, 46). 

6. Коли я був хлопчиком, батько подарував мені чудову одежу 
(Буття 37:3). 

7. Хоча мої брати продали мене торговцям рабами, я простив їх, і 
ми з радістю зустрілися в Єгипті, і щасливо жили багато років 
(Буття 45, 46). 

8. Хто я? 

Відповідь: Йосип, Яковів син, якого продали у Єгипет. (Див. We 
Ought Also to Love One Another, Beehive Course A, 1977,1978, p. 16). 
Покажіть наочність 8-а, Йосип зустрічається зі своїми братами. 

Чому Йосип та його брати змогли з радістю зустрітися та щасливо жити після 
цього багато років? (Йосип простив своїм братам). 
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Урок 10 

БІОГРАФІЯ 2 

1. Я молодший з двох синів (Лука 15:11-12). 

2. Я помандрував у далеку країну, де розтратив свою долю 
спадщини, яку дали мені (Лука 15:13). 

3. Коли настав голод у тім краю, я став бідувати (Лука 15:14). 

4. Щоб здобути їжу, я взявся доглядати свиней (Лука 15:15). 

5. Я пам'ятав, що мій батько дуже добре годує своїх слуг, тому 
вирішив повернутися додому і попросити батька взяти мене 
слугою (Лука 15:17-19). 

6. Коли батько побачив, що я йду, він побіг назустріч мені, 
поцілував і дав найкращу одежу, перстень, взуття, влаштував 
бенкет, щоб святкувати моє повернення додому (Лука 15:20-24). 

7. Хто я? 

Відповідь: блудний син. 
Покажіть наочність 8-6, Повернення блудного сина. 

Чому ця щаслива зустріч стала можливою? (Батько простив свого сина і щиро 
привітав його повернення додому). 

Ці два оповідання з Біблії показують, що відбувається, коли члени 
сім'ї прощають один одному. 
Дайте визначення терміну «прощення» (Переборювання бажання покарати 
того, хто образив тебе. Не гніватися на нього, але дарувати йому повне 
прощення. Прощення надасть нам змогу любити інших так, як Христос любить 
нас). 

Прощаючи, ми виявляємо Христову любов 

Ісус Христос дав нам досконалий приклад того, як прощати 
тих, хто ображає нас. Використовуючи приклад Спасителя, 
старійшина Роберт Л. Сімпсон, член Першого Кворуму 
Семидесятників сказав: 

«Біблійна історія каже нам, що жодна смертна людина не зазнала 
такого приниження, болю, стражданнь, які мав Спаситель світу 
в останні години свого смертного життя. 

...він висів, його тіло було зламане й кровоточило, його вороги 
глузували з нього; і серед усього цього Ісус спокійно, з глибоким 
благоговінням просив: «Отче, відпусти їм,—бо не знають, що 
чинять вони ...» (Лука 23:34) ("Forgiveness", Improvement Era, Dec, 
1966, p. 1148). 
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Ми повинні прощати, як прощав Ісус. 

Дівчина Ейпріл Ерон, свята Останніх Днів, наслідувала приклад 
Спасителя. По дорозі до церкви в Сан-Франциско, Каліфорнія, де 
мали бути танці, на Ейпріл напав чоловік, який сильно вдарив її 
ножем, коли намагався відібрати її гаманець. Під час нападу вона 
втратила праве око і отримала глибоке поранення правої ноги й 
лівої руки. І що ж відповіла Ейпріл, коли її спитали про того, хто 
напав на неї? 

«Я подумала, що він мусить відстраждати за це, ми повинні 
відчувати жаль до нього, як і до кожного, хто вчиняє таке.. . Я 
хотіла б, щоб хтось зміг щось для нього зробити, допомогти. Йому 
слід лікуватися. Хто знає, що штовхає людину на такі вчинки? 
Якщо вони його не знайдуть, він вірогідно знову це зробить» (As 
quoted by Spencer W. Kimball in The Miracle of Forgiveness, p. 294). 
Як Ейпріл проявила Христову любов до її нападника? 

Дженс Християн Йохансен, що вступив до Церкви в Данії, є ще 
одним прикладом християнськоїспроможності прощати. В своєму 
щоденику він пише: 

«Коли я склав в купу сіно і виконав роботу, я взяв дванадцять 
оберемків і запхнув їх в огорожу мого сусіда, бо його сім'я не мала 
сіна для коня та корів; і ми побачили, що минулої ночі трохи сіна 
зникло з нашої ділянки .. . Мені краще було дати їм трохи сіна, ніж 
бачити, що вони крадуть» (Quoted by Rex D. Pinegar in "Grandfather 
Johansen's Example", New Era, Sept. 1977, p. 4). 
Як дідусь Йохансен показав, що він простив свого сусіда за крадіжку сіна? 

Коли ми зможемо прощати, як це зробили Ейпріл та дідусь 
Йохансен, це означатиме, що ми любимо інших, як Христос. 
Покажіть плакат, рекомендований у розділі «Підготовка вчителя». 

Старійшина Меріон Д. Хенкс сказав: «Я відчув, що найвища 
форма любові до Бога і людей—це прощення» ("Even as Christ 
Forgave", New Era, June 1974, p. 4; курсив додано. 

Від нас вимагається прощати всіх 

Ми часто говоримо або чинимо такі речі, які приносять біль та 
страждання іншим. Інші часто говорять або роблять речі, які 
ображають нас. Щоб допомогти нам вирішити ці проблеми, Ісус 
Христос дав таку пораду: 

8 - 6 ( = 8-Ь) Повернення блудного сина 
® Providence Lithograph Co. 
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«Тому я говорю вам, що ви повинні прощати один одного, бо 
той, хто не прощає своєму братові, грішить, і його провина 
засуджується Богом; тому що на ньому залишається більший 
гріх. 

«Я, Господь, прощу того, кому прощу, але від вас вимагається 
прощати всім людям (УЗ 64:9-10; курсив додано). 
Кого можна віднести до «всіх людей»? (Члени сім'ї: чоловіки, діти, брати, 
сестри, батьки, батьки батьків, дядьки, тітки та інші; друзі; сусіди; вороги; 
грішники—всі люди). 

Хто нам брат? (Кожен; див. УЗ 64:9). 

Що нам обіцяно в Писанні, якщо ми не зможемо простити тим, хто спричинив 
нам зло? Хто має більший гріх—той, хто скривдив людину, або той, хто 
відмовився простити? Чому? 

В першій частині цього уроку ми переглянули два оповідання, 
в яких показано, як сімейні проблеми були вирішені через 
прощення. 
Що б сталося, якби чоловіки та жінки з готовністю прощали образи один 
одному? Якби всі брати та сестри простили один одного? Якби батьки 
простили своїх дітей? Якби діти простили своїх батьків? 

Прочитайте Від Матвія 5:44. 

Кого ми, як учить Писання, маємо прощати? (Наших ворогів). 

Що сталося б, якби ми охоче прощали образи нашим ближнім, членам 
Церкви, друзям? 

Ісус Христос учив, що ми не повинні чекати на образника, щоб той 
прийшов просити прощення, якщо нас образили. Ми повинні 
знайти його та полагодити з ним (Матвій 5:23-24). Господь не 
простить нам гріхи, поки наші серця не звільняться від ненависті, 
гіркоти, та поганих почутів до інших. 
Попросіть одну з сестер прочитати Від Матвія 18:21-22. 

Як іншими словами сказати: «Доки сімдесят раз по сім»? (Вічно або завжди). 

Прощення всіх вимагає прощення собі так само, як і іншим. Коли 
ми помиляємося, ми повинні покаятися і забути про це. Інколи 
легше простити іншим, ніж собі, але «прощати всім людям» 
означає прощати кожному, включаючи і себе. 
Чому нам інколи важко простити себе? Що ми маємо простити собі? 

Ми мусимо прощати, щоби прогресувати 

Старійшина Бойд К. Пекер пригадує таку історію: 
«Багато років тому, я отримав урок від людини, якою я так 
захоплювався. Я не знав більш святої людини. Він був 
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урівноважений та спокійний, з глибокою духовною силою, що 
приваблювала багатьох. 

Він знав, як служити страждальцям. Я кілька разів бачив, як він 
давав благословення хворим, або скривдженим. 

Його життя було життям служіння Церкві і всім людям .. . 

Якось, коли ми були самі і мали відповідний настрій, він дав мені 
урок із свого власного досвіду. Я гадав, що добре знав його, але 
він розповів такі речі, які я не міг навіть припустити . . . 

Він одружився з гарною молодою жінкою і все в його житті було 
гаразд. Він мав хорошу роботу з блискучою перспективою. Вони 
глибоко кохали один одного, і вона чекала народження первістка. 

В ту ніч, коли мало народитися дитя, сталися ускладнення. 
Єдиний лікар був десь в окрузі за викликом хворого. Вони не 
могли знайти його. Пологи тривали кільки годин і стан майбутньої 
матері став дуже небезпечним. 

Нарешті приїхав лікар. Він відчув критичне становище, діяв 
швидко, і скоро все було гаразд. Дитя народилося і, здалося, 
криза минула. 

Через кілька днів молода жінка померла від тієї самої інфекції, від 
якої лікар лікував тієї ночі хворого в іншому домі. 

Життя мого друга похитнулося. Тепер все не ладилося; все було 
погано. Він втратив кохану жінку. Він не мав змоги доглядати 
маленьку дитинку і водночас займатися роботою. 

Тиждень зміняв тиждень, а його горе посилювалося. «Цьому 
лікареві не можна дозволити лікувати людей,—казав він,—він 
заразив мою дружину; якби він був обережним, вона була б зараз 
живою». Він більше ні про що не міг думати, і в своїй гіркоті ставав 
загрозливим. 

Якось однієї ночі хтось постукав у двері. Маленький хлопчик 
сказав просто: «Татусь хоче, щоб ви зараз прийшли. Він хоче 
поговорити з вами». 

«Татусь» був президентом колу. Засмучений, розбитий горем, 
молодий чоловік пішов на зустріч з духовним провідником. Цей 
духовний пастир мав доглядати свою отару і мав щось сказати 
йому. 

Порада мудрого слуги була простою: «Джоне, облиш це. Ти не 
зможеш повернути її. Все, що ти робиш, тільки погіршує 
становище. Джоне, облиш це». 

Мій друг сказав мені, що тоді це стало для нього випробуванням, 
його Гефсіманією. 
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Як можна облишите це? Правда була правдою! Було вчинено 
страшний злочин, і хтось мав платити за це. 

Він боровся, щоб стримати себе. Це вдалося не відразу. Нарешті 
він вирішив, має бути слухняним, щоб не сталося .. . 

Він вирішив послухався поради мудрого духовного провідника. 
Він мав це облишити. 

Згодом він розповів мені: «Я був уже в літах, коли остаточно 
все зрозумів. Поки не став літньою людиною, я не міг 
неупередженим оком побачити бідного сільського лікаря — 
перевтомленного, низько оплачуваного, бігаючого від хворого до 
хворого, з невеликою кількістю необхідних ліків, не маючи лікарні, 
необхідних інструментів. Він боровся, щоб врятувати життя і 
часто досягав своєї мети. 

Він прийшов у кризисний момент, коли два життя висіли на 
волосинці і діяв без вагань. 

«Я був уже літньою людиною,—повторив він,—перед самим 
кінцем я нарешті зрозумів. Я загубив би своє життя,—сказав 
він,—і життя інших людей». 

Багато разів він дякував на колінах Господові за мудрого 
духовного провідника, який просто порадив: «Джоне, облиш це». 

І це є моя порада вам. Якщо вас поранять, викликають у вас 
незадоволення, гіркоту, розчарування або ревнощі, намагайтеся 
стримати себе. Ви не можете конролювати те, що залежить від 
інших, але ви можете котролювати те, що є у вас всередині. 

«Тому я кажу: «Облиш це, Джоне. Мері, облиш це» ("The Balm of 
Gilead", Ensign, Nov. 1977, p. 60). 
Яке б життя прожив би Джон, якби не простив лікаря? Які риси розвилися у 
Джона через те, що він простив? (Став більш духовним і спокійним; служив і 
благословляв багатьох інших). Чому Джон назвав прощення лікаря 
«Гефсиманією»? Коли Джон почав розвиватися? «Після того, як він простив 
лікаря). 

Старійшина Стерлінг В. Сілл, член Першого Кворуму Семидесят-
ників розповів таку історію: 

«Кілька років тому я мав розмову з жінкою 53 років, яка вчинила 
гріх у 18 років. Вона розуміла, що її гріх був дуже серйозним, але 
знаючи, що вона тисячі разів каялася, можна покластися на 
обіцянку Господа, що Він простив її. Проте вона не могла 
простити сама себе. Вона відчувала себе брудною і приниженою, 
вона не могла дивися в очі своїм друзям, відмовилася виходити 
заміж, і стала одним із соціальних та духовних схимників. 
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Тридцять п'ять років вона корила себе з гірким каяттям та 
звинуваченням. її життя, по якому вона просувалася спиною 
вперед, не зводячи очей з свого гріха, перетворило її на істоту 
значно нижчого рівня, ніж то було сплановано для неї Богом. її гріх 
у 18 років був дуже серйозним. Але за 35 років вона додала до 
свого гріха ще виснажене життя, яке мало бути прекрасним» 
(What Doth It Profit, p. 183). 

Коли ми пам'ятаємо про наші невдачі та помилки, або 
продовжуємо хоронити погані відчуття до інших, відмовляємося 
прощати інших, ми спустошуємо і життя, і енергію. Ми не 
вдосконалюємося. Ми перешкоджаємо власному прогресу. 

Висновок 

Нелегко прощати інших та себе. Це може бути одним з 
величезних завдань для нас на землі. Коли ми повністю 
прощаємо—прощаючи в наших серцях і виголошуючи про це 
нашими вустами —ми стаємо вільними для прогресу, для 
вдосконалення свого життя і щастя. Через це ми готуємося 
просити Господа простити наші гріхи. Він сказав, що простить 
нам гріхи і більше не пам'ятатиме їх (УЗ 58:42). Викинути образи з 
голови та серця і не пам'ятати їх більше—це дуже важлива 
частина прощення. Якщо ми прощаємо погані відчуття іншим, то 
ми приносимо злагоду в наше життя. Ми будемо шукати проводу 
Святого Духа і готуватися до спілкування з Ним. Ми будемо 
чутливі до самокритики і будемо вживати її для самовдоско-
налення. Ми будемо розвиватися аж до піднесення у царстві 
Батька Небесного. 

Образи будуть приходити до нас, але ми не повинні давати їм 
руйнувати наші життя. Якщо ми маємо вибачливе серце, то 
можемо не помітити образи. Кожен з нас повинен намагатися 
щиро молитися: «І прости нам борги наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим» (Матвій 6:12). 

Завдання 
Дослідіть свої почуття: Чи маєте ви щось проти когось? Якщо так, 
то що ви можете зробити, щоби подолати це? Попросіть Батька 
Небесного допомогти вам мати вибачливе серце. 

Писання для додаткового читання 

Мосія 26:30-31 (прощайте один одного). 
УЗ 82:1 (якщо ми прощаємо, то й Господь простить). 
УЗ 42:88-89 (відповідний спосіб сповідування гріха). 
УЗ 98:39-48 (прощай). 
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Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте розділ 19, «Покаяння» з Основ Євангелії. 
2. Підготуйтеся до проведення гри на початку заняття. 
3. Підготуйте дошку та крейду. 
4. Підготуйте плакат з таким висловом: «Я відчув, що найвища форма любові 

до Бога і людей—це прощення» (Меріон Д. Хенкс). 
5. Доручіть членам класу читати або розповідати оповідання і уривки з 

Писань з цього уроку. 
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Чистота 
думок 

Урок 9 

Призначення цього уроку—збільшити вашу праведність, 
навчивши вас контролювати свої думки. 

Наші думки зазнають впливу світу, який оточує нас 

Старійшина Дж. Томас Файенз з Президентства Першого 
Кворуму Семидесятників висловив такі спостереження щодо 
думок: 

«Не лише сама Амазонка є найбільшою рікою у світі, але й багато 
її приток—великі р іки. . . 

Одна з цікавих ознак цих річок—це їхнє різне забарвлення. 
Наприклад, Мадейра зветься білою рікою, тому що її води несуть 
дрібні частки мулу. Чорного забарвлення Ріо-Негро надає 
перегній органічних речовин, підхоплений у лісах, через які вона 
протікає. Інші ж річки течуть через білі піски і часто здаються 
смарагдово-зеленими або бірюзово-блакитними... 

Так само, як ці річки, забарвлені підхопленими їхніми течіями 
речовинами, так потік наших думок забарвлено тим, через що їх 
пропущено... 

Деякі річки повільно протікають низькими місцями. їхні води 
брудні й повні сміття. 

Інші течуть з високих місць... їхній потік сильний, в результаті 
вони постачають електрику для наших потреб, і по них течуть 
великі кораблі» (In Conference Report, Buenos Aires Argentina Area 
Conference, 1975, pp. 28-29). 
Поміркуйте над питаннями: Якими шляхами протікають потоки наших думок? 
Що наповнює і забарвлює наші думки? 

Поставте на стіл дві склянки і глечик з водою. В одну покладіть грудку землі. 
Запропонуйте одній із сестер вибрати собі склянку, щоб напитися з неї води. 
Попросіть її пояснити свій вибір. 

Ми не наллємо питну воду в нечисту склянку або іншу посудину, 
тому що не хочемо пити брудну воду. Тоді чому ми повинні 
допускати контакт свого розуму з брудними ідеями або думками? 

У Писаннях Господь іноді говорить про своїх слуг як про посудини 
(Мороній 7:31). 
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Чому не можна сподіватися, що Дух Господній перебуватиме у брудній 
посудині? Чому чисті думки не можуть перебувати в розумі, заповненому 
нечистими думками? 

Світ сповнений впливу Сатани. Ми беззахисні перед натяками на 
непристойне у виставах, рекламі, музиці, фільмах, журналах і на 
телеекрані. Злочинність, насильство, збочення, богохульство, 
порнографія і хтива музика подаються як прийнятне і навіть 
бажане. Сатана багатьма способами спокушає нас 
використовувати таланти у гонитві за неправедним. Нечисті 
думки приходять легше, якщо наш розум не підготовлений до 
протистояння їм. 

Які фактори шкідливого впливу на людей існують у вашій місцевості? Як ви 
можете тримати думки чистими, відчуваючи на собі цей вплив? 

Наші думки впливають на наші дії 

Думка може бути сильною. Спочатку приходить думка, потім — 
дія. Дія починається у розумі. Спочатку ми все робимо подумки. 
Хоч добре, хоч зле, але план і дія його починаються в розумі. 

Президент Девід О. Маккей розповів про такий випадок. 

«Багато років тому, тоді, коли я був президентом Європейської 
місії, до мене прийшов молодий чоловік і зізнався, що вчинив 
неправедно і гріховно. Він виправдовував себе, розповідаючи, що 
потрапив у книгарню під час її закриття, і коли двері було 
зачинено, піддався спокусі. Своє падіння він пояснював 
переважно обставинами. 

Але я сказав: «Справа не в обставинах, не в зачинених дверях і не 
в спокусі. Ти думав про це до того, як вирушив до тієї книгарні. 
Якби ти ніколи не думав про такий вчинок, не було б обставин 
досить сильних для того, щоб принадити або спокусити тебе, 
місіонера, таке вчинити. Думки завжди передують діям». 

Чисті думки, високі ідеали, роздуми про любов в істинному 
значенні, стриманість, вміння прийти на допомогу, відкрита 
вдача—все це принципи, які сприяють розвиткові характеру. 
Затаєння злих намірів проти сусіда, прихований егоїзм, роздуми 
про те, як задовільнити свої потреби в палінні або випивці, 
приведуть особу до того, щоб вчинити це» ("Cleanliness Is Next to 
Godliness," Instructor, Mar. 1965, p. 86). 

Президент Маккей також сказав: «Скажіть мені, про що ви 
думаєте наодинці з собою, і я скажу, хто ви». Святі Останніх Днів 
мають обов'язок мислити чистими думками про плекання 
високих ідеалів. Поки вони так роблять, їхні дії будуть відповідати 
їхнім ідеалам» ("Cleanliness Is Next to Godliness," Instructor, Mar. 
1965, p. 86). 
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Урок 10 

Покажіть ілюстрацію 9-а, Жінка чистить щіткою східці свого будинку. 

Жителі Голландії відомі своєю охайністю. Жінки полірують латунь 
на дверях, щіткою чистять вхід до своїх будинків і навіть доріжку 
до тротуару. Ця звичка іде від їхньої віри в те, що ви ніколи не 
занесете бруд і нечистоти в дім, якщо ходите чистою вулицею. 
Таку саму ідею можна застосувати до розуму. Постійна чистка 
думок і очищення розуму можуть утримувати наші дії чистими і 
чесними. 

Думки —це інструменти, якими ми формуємо свій характер саме 
так, як великий скульптор різцем та киянкою підколює і підколює 
від грубої брили мармуру доки вона не набере вигляду... 
блискучого і досконалого мистецького твору. Саме так кожна 
думка формує наш характер і, в результаті, творить нашу долю 
і життя. Тому результатом усіх наших думок є створення 
характеру» (George Q. Morris, "The Importance of Habits," BYU 
Speeches of the Year, 20 May 1953, p. 3). 

Прочитайте з дошки заздалегідь записану там цитату Приповісті 23:7. 

Ми багато можемо зробити для контролю над думками 

Ми маємо в собі силу контролювати думки. Ми можемо не 
допускати погані думки в наш розум. Наш розум має здібність 
вбирати мудрість і знання так само швидко, як він вбирає неуцтво 
і все зле й негативне. Старішина Бойд К. Пекер пояснив, що саме 
слід робити, щоб контролювати думки. 

«Розум подібний до сцени: завіса завжди піднята, крім того часу, 
коли ви спите. На тій сцені завжди виконується якась дія . . . 

Ви помічали, що без будь-якого вашого явного наміру... 
маленька сумнівна думка може прокрастися з-за лаштунків і 
привернути вашу увагу? Ці злочинні думки намагають відволікати 
всякого. 

Якщо ви дозволите їхню присутність, всі доброчесні думки 
залишать сцену. Вони покинуть вас, бо ви дозволили це —появу 
неправедних думок. . . Вони можуть розіграти тему гіркоти, 
ревнощів або ненависті. Вони можуть бути брутальними, 
аморальними або навіть розбещеними .. . 

Що ви будете робити, коли сцену вашого розуму заполонили 
бісенята нечистого мислення? 

Контролюючи свої думки, ви можете подолати навіть принизливі 
особисті звички. Навчившись опановувати їх, ви матимете 
щасливе життя .. . 

Я порадив би вам ось що. Виберіть з духовної музики Церкви 
улюблений гімн. Подумки уважно повторіть його. Запам'ятайте 
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його. Навіть не маючи музикальної підготовки, ви можете 
подумки проспівати гімн. 

Тепер скористайтесь цим гімном як місцем, куди можуть 
заходити ваші думки. Зробіть його своїм аварійним каналом. 
Будь-коли, якщо ви бачите, що ці тіньові актори вкралися поза 
вашою волею на сцену вашого розуму, співайте цю мелодію. 

Коли під звуки такої музики у вашому розумі формуються чисті 
думки, то недостойні відступають з ганьбою. Гімн змінить весь 
настрій на сцені вашого розуму. Оськільки він піднесений і 
чистий, низькі думки зникнуть. . . 

Як тільки ви навчилися очищати сцену свого розуму від 
недостойних думок, утримуйте її зайнятою вивченням 
достойного... переймайтеся праведним» (Teach Ye Diligently, 
pp. 46-47). 

Старійшина Дін Л. Ларсен радить практикувати творче мислення: 
«Щоб підтримати творче мислення, необхідно мати в резерві 
щось достойне, про що маємо думати.., якісь думки, якісь 
проблеми, якісь завдання, до яких можна привернути свій розум, 
щоб продумати шлях до їхнього вирішення» ("Thoughts about 
Thoughts" in BYU Speeches of the Year, 1976, p. 120). 

У сцені з чудової музичної п'єси Звуки Музики гувернантка на ім'я 
Марія під час грози заспокоює дітей, залишених під її опікою, 
спрямовуючи їхні думки на приємне для них. Діти забувають про 
сльози завдяки виникненню приємних роздумів. Приємні 
роздуми відганяють неприємні. 

Коли жінку запитали, чому вона здається такою щасливою і 
задоволеною своєю роботою, вона відповіла: «Головне те, що 
в мене хороші думки». 
Про що ви могли б подумати, щоб відкинути нечисті думки? 

Ми повинні ставитися до свого розуму, як до скарбниці, і тоді там 
не знайдеться місця для недоречного. 

Знаходьте добрі думки в Писаннях. Писання пропонують мир, 
знання, застереження, пораду, історію, поезію та інше, що 
збагачує розум. Церковні журнали пропонують статті та 
оповідання, які підносять душу і які ми з задоволенням читаємо, 
навчаючись на їхньому матеріалі. 

Здоровий розум не може не працювати. Ми повинні займати свій 
розум плануванням, роздумами і новими ідеями. Якщо наше 
життя тече під впливом добрих думок, на нас чекає безмежний 
успіх як у цьому житті, так і в прийдешньому світі. 
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Святий Дух допомагає контролювати думки. Якщо ми 
прислухаємося до його поштовхів, то контролюватимемо свої 
думки, слова і дії. Ми повинні молитися про допомогу Святого 
Духа. 
Прочитайте Іоанн 14:26. 

Через те, що Святий Дух заохочує нас пам'ятати учення 
Спасителя, ми краще здатні очищувати свої думки, не залишаючи 
місця для поганого. Святий Дух зветься «Втішителем», тому що 
його місія —нести «втіху, любов, мир, внутрішню насолоду і спокій 
святим» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 148). 

Нам простять погані думки, якщо ми покаємося. 
До чого ви вдаєтеся, щоб контролювати свої думки? 

Чому вам, як жінці, важливо посилювати захист проти нечистих думок? (Наші 
вчинки відображають наші думки. Ми—вчителі, і наш приклад наслідують наші 
діти та інші). 

Не завжди можна уникнути людей, думки й дії яких не в злагоді 
з нормами євангелії. Це насамперед стосується молодих людей. 
Як саме можна допомогти молодим людям Церкви протидіяти принизливому 
впливові на них, зокрема, вульгарних мови й дій, непристойних журналів, 
фільмів, телешоу тощо? 

У який спосіб можуть навчити своїх дітей розумінню того, як важливо 
утримувати свої думки в чистоті? (Під час сімейного домашнього вечора або 
в інший навчальний час. Розкажіть історії й приклади тих, хто досяг своїх цілей, 
утримуючи свої думки в чистоті. Вчіть, що наш Батько на Небесах знає наші 
думки. Покажіть, як думки приводять додій). 

Висновок 

Думки впливають на дії. У наших зусиллях уподібнитися Батькові 
на Небесах важливо утримувати розум чистим і непорочним. 
Незважаючи на те, що на нас впливає зло, ми можемо 
контролювати й направляти свої думки у правильному напрямі. 

Наскільки це можливо, слід уникати осіб і місць, які надихають 
нечисті думки. Потрібно мудро вибирати друзів, а також 
телевізійні програми, фільми, книги й журнали. Слід бути 
впевненими, що ми передбачили здорові напрями розвитку своїх 
думок. Думки подібні до води. Вони течуть постійно, і, якщо їх не 
направляти, блукатимуть шляхами найменшого опору до низьких 
місць. Ми повинні виконувати заповіді Божі і шукати товариства 
Святого Духа. Ми мусимо часто молитися, прохаючи в Небесного 
Батька проводу, коли намагаємося контролювати свої думки і 
тримати їх у чистоті. 
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Нехай хтось з класу прочитає такий вислів: 

«Посієш думку—пожнеш вчинок, 
Посієш вчинок—пожнеш звичку, 
Посієш звичку—пожнеш характер, 
Посієш характер—пожнеш вічну долю» 
(Anonymous, as quoted by David О. McKay, Treasures of Life, p. 418). 
Прочитайте Алма 12:14. 

Завдання 

Шукайте товариства Святого Духа, який допоможе вам 
контролювати думки. Вивчіть церковний гімн або щось із Писань, 
щоб використовувати для витіснення недостойних думок з 
вашого розуму. Читайте Церковні журнали або інші доступні вам 
духовно піднесені матеріали. Щодня читайте Писання. 

Писання для додаткового читання 

Книга Якова 3:1-2 (чистота душі й міцність розуму). 
Мосія 4:30, 5:13 (перебувайте у праведності, щоб не загинути). 
Приповісті 12:5, 15:26 (праведні думки і слова). 
Послання Якова 1:12-27 (Бог не спокушає нас робити зло). 
УЗ 6:16, 36 (Бог знає думки і наміри серця). 
УЗ 121:45 (доброчесні думки). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Приготуйте дошку і крейду. 
2. Напишіть на дошці: «Бо як у душі своїй обраховує, такий є (Приповісті 23:7). 
3. Принесіть у клас дві склянки, глечик з водою і грудку землі, 
4. Призначте когось із сестер читати й переказувати історії й уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Побудова 
Божого Царства 

Мета цього уроку—навчити вас використовувати свій час, 
таланти і майно для участі у побудові Божого Царства. 

Кожного благословлено часом, талантами і майном 
Старійшина Томас С. Монсон з Ради Дванадцятьох розповів про 
служіння й жертвування таку історію: 

«Хосе Гарсія походив із Старого Мехіко. Народжений у бідності, 
але вихованій у вірі, Хосе готувався до покликання на місію. У моїй 
присутності того дня йому було видано рекомендацію для місії. 
В ній було вказано: «Служіння брата Гарсія буде великою жертвою 
з боку його сім'ї, бо його підтримка є чи не найбільшою для 
неї. Він володіє лише одним—дорогоцінною колекцією марок, 
яку готовий продати в разі необхідності, щоб допомогти у 
фінансуванні своєї місії». 

Президент Кімбол уважно слухав, поки йому читали цю 
рекомендацію, і потім сказав: «Нехай він продасть свою колекцію 
марок. Така жертва буде для нього благословенням» ("Profiles of 
Faith," Ensign, Nov. 1978, p. 56). 

Як членам Церкви, нам надано обов'язок допомагати в побудові 
Божого Царства на землі. Царство Боже—це Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів. Часом цей обов'язок може вимагати від нас 
великих жертв. 

Запитайте себе, що з даного вам Богом ви можете використати 
в цій великій роботі—побудові його Царства. 

Наш Небесний Батько благословив кожного з нас часом, 
талантами і майном. Він хоче, щоб ми використовували ці дари 
для сприяння Церкві. Служіння в Церкві є добровільним, і за нього 
не одержують платні (Див. 2 Неф. 26:31). Усі ми повинні керувати, 
вчити, підтримувати когось, брати участь у чомусь. Щедро і охоче 
використовуючи свій час, таланти і майно, ми будемо допомагати 
в поширенні євангелії і побудові Божого Царства. 

На кожного з нас щодня припадає однакова кількість годин. 
Президент Бригам Янг сказав: «Тепер, сестри,., ви повинні 
вважати свій час золотим, він справді є багатством. Давайте 
зважати на це, і більше не сидіти, склавши руки, марнуючи час, бо 
обов'язок кожного чоловіка і кожної жінки—робити все можливе, 
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щоб установити на землі Боже Царство» (Jornal of Discourses 
18:77; see also Discourses of Brigham Young, p. 214). 
Нехай хтось із сестер, хто служить як учителька або провідниця, розповість, як 
вона розпоряджається своїм часом, щоб виконувати Церковну роботу. 

Яким чином можна розумніше використовувати свій час, щоб будувати Боже 
Царство? 

Кожному з нас також було дано таланти і здібності, які слід 
використовувати в розбудові Божого Царства. Це дорогоцінні 
дари від нашого Небесного Батька. 

Президент Бригам Янг надав таку пораду: «Якщо ви даєте що-
небудь для розбудови Божого Царства, давайте найкраще. Що ви 
маєте найкращого, щоб присвятити це Божому Царству? Це 
таланти, якими наділив вас Бог... То ж давайте все, на що ми 
здатні, присвячувати розбудові Божого Царства, щоб наш 
обов'язок було сповнено повністю» (Jornal of Discourses 8:346; see 
also Discourses of Brigham Young, p. 445). 

Сестра Джоан Оттлі, дружина Джералда Д. Оттлі, диригента Хору 
Скинії, розповіла таку історію: 

«Господь надав моєму чоловікові й мені особливі таланти до 
музики. Ми все своє життя навчалися і розвивали ці таланти. 
Перед нами відкривалося багато шляхів для їхнього 
використання. Навчаючись у Європі, ми зрозуміли, що повинні 
ухвалити особливо важливе і важке рішення. Ми знали, що, 
залишившись у Європі, матимемо багато сприятливих 
можливостей для успіху. Однак, над усе ми бажали робити те, що 
хотів від нас Господь. Ми вирішили бути слухняними, але 
найбільше прагнули бути використаними в побудові його 
Царства на землі. 

Ми неодноразово постилися й молилися про вказівку від Духа і 
щоб пізнати волю Господа. Відповідь нам надійшла під час 
причасних зборів, під кінець часу пощення. Обом нам Дух дав 
однакові настанови: ми повині працювати вдома. Ми мали 
повернутися до Сполучених Штатів. 

Настали місяці навчання, підготовки, випробувань. Потім Господь 
уможливив наше повернення до Солт-Лейк-Сіті. Я стала членом 
Хору Скинії, а мій чоловік поступив до відділу музики 
в університеті Юти. 

Невдовзі Перше Президентство покликало мого чоловіка бути 
диригентом Хору Скинії. Господь справді готував нас до 
особливої служби. 

Наш час, таланти і власність насправді зовсім не наші, але 
належать Господові. Найбільша радість, яку ми можемо отримати 
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на цій землі, —це використовувати їх для розбудови Божого 
Царства. 
Що мала на увазі сестра Оттлі, сказавши, що їхнє з чоловіком бажання бути 
використаним Богом не обмежилося тільки тим, щоб бути просто 
слухняними? Як подружжя Оттлі дізналося про те, що воно мало робити зі 
своїми талантами, згідно з бажанням Бога? Як ми можемо дізнатися про Божу 
волю стосовно наших талантів? 

Покажіть ілюстрацію 10-а, ісус каже багатому молодому чоловікові, що йому 
слід зробити для успадкування вічного життя. 

У Новому Завіті вміщено розповідь про одного чоловіка, який 
запитав у Ісуса, що слід робити, щоб успадкувати вічне життя. 
Ісус сказав йому виконувати заповіді, не чинити перелюбу, не 
вбивати, не красти, не свідчити неправдиво і шанувати батька і 
матір. Чоловік відповів, що він усе своє життя дотримувався цих 
заповідей. 

Тоді Ісус сказав йому продати своє майно, гроші «роздати 
вбогим» і слідувати за ним. Чоловік засмутився, коли почув таку 
пораду, і пішов зажурений, «бо великі маєтки він мав» (Див. Мр. 
10:17-22). 
Яку особисту власність ми можемо присвятити, щоб будувати Царство? 

Всі ми маємо власність, яку можемо використовувати, щоб 
будувати Боже Царство. Імовірно, хтось із нас може нагодувати 
чи одягти кого-небудь, хто має в цьому потребу, або дати 
притулок бездомній людині. Сплачуючи десятину і вносячи 
пожертвування, ми допомагаємо будувати Царство. Може 
настати час, коли нас попросять зробити більші пожертвування 
для сприяння Господній роботі. Хоч мало кого з нас просять 
віддати все своє майно для Господньої роботи, ми повинні бути 
готовими вчинити так, якщо нас закличуть. 

Кілька років тому група святих з острова Тасманія дізналася, що 
президент Церкви Джозеф Філдінг Сміт має приїхати до 
Південно-Австралійської місії. Ці скромі, вірні люди у кількості 185 
чоловік хотіли, щоб президент Сміт освятив їхній Дім Зборів. Вони 
знали, що гроші по розрахунках за його будівництво мають бути 
повністю сплаченими, щоб уможливити посвячення дому 
Господові й, щоб ліквідувати цей борг, вони за два дні зібрали 
досить значну грошову суму (понад $10 000). Вони довели свою 
готовність пожертвувати майном для побудови Царства. Щоб 
зібрати потрібні кошти, дехто продав землю, інші —меблі та іншу 
особисту власність» (Jessie Evans Smith, "'Now We Can Give the 
Building to the Lord,'" Instructor, June 1962, pp. 184-187). 
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Старійшина Брюс Р. Макконкі з Кворуму Дванацятьох сказав нам: 
«У водах хрищення ми увійшли в завіт з Господом любити його і 
служити йому, виконувати його заповіді і ставити його царство на 
перше місце в нашому житті. З свого боку він пообіцяв нам вічне 
життя в царстві Батьковім... 

Закон пожертвування полягає в тому, що заради правди ми готові 
пожертвувати всім, що маємо—своїми будинками, землями і 
сім'ями: всім і навіть самим життям, якщо потрібно. 

. . . Мало хто з нас мусить жертвувати великою частиною того, що 
маємо.. . 

Але.. . ми повинні змогти жити за цими законами до кінця, якщо 
нам буде сказано зробити так» ("Obedience, Consecration, and 
Sacrifice," Ensign, May 1975, p. 50). 
Що означає «ставити Царство на перше місце у своєму житті?» (Спочатку 
підкорятися Божим заповідям і виконувати його роботу; це дозволить 
добитися успіхів у досягненні достойних цілей). 

Є багато способів використання часу, таланту й майна для 
побудови Царства 
Якими способами нас можуть закликати до використання свого часу, талантів 
і власності, щоб будувати Царство? Напишіть відповіді на дошці. 

Оскільки Господь багато дав нам, він багато чого чекає від нас. Він 
забезпечив для нас можливість використовувати свій час і 
розвивати й використовувати наші таланти й власність для 
служіння в його Церкві на землі. Служіння в Церкві розвиває в нас 
здатність служити. Ми також демонструємо своє бажання бути 
послушними і приносити радість собі та іншим. 

Старійшина Брюс Р. Макконкі з Кворуму Дванадцятьох розповів 
нам, якими шляхами можна будувати Царство: «Це наш 
привілей—звертатися з застереженням до своїх ближніх, 
служити місію і повсюдно відкривати істини спасіння іншим дітям 
нашого Батька. Можна відгукуватися на запрошення служити.., 
виконуючи будь-яке з сотень відповідальних покликань. Можна 
докладати зусиль у програмах підвищення добробуту, займатися 
генеалогічними дослідженнями, виконувати . . . обряди в храмі. 

Ми можемо чесно сплачувати десятину і робити пожертвування 
від посту, у фонди підвищення добробуту, будівництва і до 
місіонерського фонду» ("Obedience, Consecration, and Sacrifice," 
Ensign, May 1975, p. 51). 

Як члени Церкви, ми маємо робити все можливе, щоб сприяти 
зростанню праведності. Віддані святі Останніх Днів знайшли 
багато способів поширити своє служіння, «ідучи другу милю». 

8 2 



Урок 10 

Сестра Віллафранка з Мексики, яка жила далеко від найближчого 
приходу або філії, все ж знайшла спосіб взяти участь у побудові 
Царства Божого. Вона запропонувала свій дім для занять міської 
Недільної школи, під час яких місіонери навчали дослідників 
євангелії. У цій школі старійшини навчили і охристили кількох 
дослідників, а через шість років тут уже існувала філія Церкви 
майже з двохсот членів (Glenn V. Bird, "Miracle at San Fernando," 
New Era, Jan. 1977. pp. 28-29). 

Багато місіонерів потребують фінансової допомоги. Вірні святі 
часто забезпечують часткову або повну фінансову підтримку цим 
гідним місіонерам. Старійшина Вон Д. Фезерстоун з Першого 
Кворуму Семидесятників поділився таким досвідом: 

«Щойно я прибув у Сан-Антоніо, як до місії прибув старійшина. 
Сім'я, в якій він виріс, була великою. Батько дійшов до висновку, 
що йому треба знайти додаткову погодинну роботу, щоб 
підтримати служіння сина. Коштів від цього не вистачало. Тоді 
його любляча матір пішла працювати, знайшовши роботу 
в шкільному буфеті, щоби в той же час мати змогу проводити 
достатньо часу вдома з дітьми. Але і цього було замало, 
старійшині хронічно не вистачало грошей. Якось один мій 
близький друг дав мені кілька стодоларових банкнот, щоби я 
віддав гроші тим, хто потребуватиме їх. Проводячи співбесіду з 
цим старійшиною, я запитав у нього, в якому стані його фінанси. 
Очі його посмутніли, і він сказав, що докладає всіх зусиль, щоб 
вирішити грошові проблеми, але його родичі не можуть 
надсилати йому достатньо. Він сказав: «Президенте, я не 
витрачаю марно. Я нічого не їв три дні, намагаючись скоротити 
витрати». Потім він сказав: «Навіть моя маленька сестра 
допомагає. На свій день народження вона отримала один долар; 
вона поклала його в конверт і надіслала мені, тому що подумала, 
що мені він буде більш потрібний, ніж їй». Потім він відкрито 
заплакав. Я дістався кишені своєї сорочки, витяг дві хрусткі 
купюри і сказав: «Мій близький друг попросив мене передати це 
тобі». Почуття переповнили його, і він сховав обличчя в долонях» 
("What Are the Blessing of a Mission? Can Ye Tell?" Ensign, Nov. 1978, 
p. 27). 
Як кожний член цієї сім'ї використовував свій час, таланти і власність, щоб 
будувати Царство? 

Нехай хтось із сестер перелічить способи, з допомою яких можна розвивати 
свої таланти. 

Члени Церкви з Ганноверського округу, що в Німецькій 
Гамбурз ькій Місії, вирішили «пройти другу милю», будуючи 
Царство, коли у Сполучених Штатах було затоплено місто в штаті 
Айдахо. Щоб допомогти жертвам повені, члени округу в Німеччині 
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провели спеціальний день посту. Молоді носії Ааронового 
священства і сестри з Товариства Молодих Жінок також зробили 
свій внесок, відпрацювавши один день під час канікул, щоб 
заробити гроші у фонд допомоги жертвам повені ("Germans Aid 
Idahoans," Church News, 14 Aug. 1976, p. 10). 

Одна сім'я передбачила в своєму заповіті, щоб частину їхньої 
власності і грошей після їхньої смерті було передано Церкві. 
Гроші мали бути використані на «підтримку місіонерської роботи, 
спорудження Домів Зборів і храмів, а також на інші праведні 
витрати», щоб будувати Царство. Глава сім'ї висловив їхню 
готовність «йти додаткову милю» такими словами: «Я розумію, що 
все, що ми маємо, належить Господові... Це здається мені 
частиною вічного завіту про присвячення свого часу, талантів і 
грошей Господній роботі, щоб за власним вільним вибором 
залишити частину своєї власності для побудови Царства» (Isaac 
М. Stewart, "I Have a Question," Ensign, Aug. 1975, pp. 23-24). 

Висновок 
Нам було дано обов'язок допомагати будувати Царство Боже. 
Інколи ми повинні робити для цього особисті пожертвування. Але 
Ісус обіцяє, що «.. .ми одержимо в сто разів більше вже тепер, за 
цього часу.., а у віці наступному—вічне життя», якщо жертвуємо 
«ради нього і ради євангелії» (Мр. 10:29-30). Щоб отримати ці 
благословення, ми щодня повинні вирішувати про те, як ми 
будемо використовувати свій час, таланти і майно. 

Завдяння 
Обговоріть у своїй сім'ї необхідність робити пожертвування з 
метою побудови Царства. Вчіться мудро використовувати свій 
час, щоб могти краще служити Господові. Можливо, ви побажаєте 
поститися й молитися, щоб знати, як використовувати свій час, 
таланти й власність, щоб будувати Царство. 

Писання для додаткового читання 

Лука 12:47-48 (від того, кому багато дано, багато й вимагається). 
Алма 34:32 (тепер час підготовки). 
УЗ 65 (готуйте Царство Боже). 
УЗ 82:18-19 (робіть, щоб благословляти всіх). 
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Урок 10 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте розділ 34 «Розвиток наших талантів» з Основ Євангелії. 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Призначте когось із сестер перелічити способи розвитку талантів, 

використовуючи розділ 34 з Основ Євангелії. 
4. Призначте когось із сестер читати і переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Цінність 
душі 

Урок 11 

Цей урок допоможе вам більше уподібнитися Христові у ваших 
стосунках з усіма Божими дітьми. 

Ми всі діти дбайливого Небесного Батька 
Покажіть ілюстрацію 11-а, Діти різних країн. 

Часто ставлять запитання: «Чи всі люди створені Богом?» 
Писання кажуть, що Бог створив людей усіх земних рас. Він також 
визначив час і місце для земного народження для кожного (Див. 
Дії 17:26). 

Кожний з нас—унікальне й особливе створіння. У кожного з нас є 
фізичне тіло, неповторне за розміром, формою, кольором і риса-
ми обличчя. Також кожний з нас має неповторний набір 
здібностей, талантів, інтересів, навичок і здібностей. 
Покажіть плакат з цитатою з УЗ 18:10. Попросіть когось із сестер прочитати її. 

Кожний з нас, маючи власні особистість і фізичні відзнаки, є 
дитям Небесного Батька. Всі разом ми складаємо його вічну 
сім'ю. Він любить і цінує кожного з нас. 

Іноді ми не знаємо, як ставитися до людей, які відрізняються від 
нас за ознаками культури, суспільного ладу, фізичної будови 
тіла й расової приналежності. Всі ми надто часто схильні 
дискримінувати, боятися, образливо жаліти тих, хто не такий, як 
ми, навіть ігнорувати їх або уникати контактів з ними. 
Прочитайте УЗ 18:10. 

Покажіть плакат з цитатою з УЗ 18:15 і попросіть когось із сестер прочитати 
цитату вголос. 

Як ми можемо показати, що ставимося до всіх людей як до братів і сестер? 

Ми повинні любити ближніх, як самих себе 
Ісус прикладом показав, як треба любити ближнього, і заповідав 
нам любити один одного (Від Іоанна 15:17). Він навчав нас через 
притчі, як це робити. Він виявив свою любов, віддавши своє 
безгрішне життя «жертвою за всіх», уможлививши для нас пере-
могу над гріхами. (1 До Тимофія 2:6; див. УЗ 18:11-13). 

11-а (=11-а) Діти різних країн 

86 





Попросіть заздалегідь призначену сестру коротко переказати наступні історії 
з Біблії. Поставте запитання, додані до кожної з притч. 

Добрий Самарянин (Від Луки 10:29-37). Які уроки ми можемо винести з цієї 
притчі? (Кожна людина—наш брат і заслуговує нашої допомоги). Закхей (Від 
Луки 19:1-7). Як Спаситель повівся з Закхеєм? (Він поставився що нього як до 
брата і зупинився в його домі. Як Ісусові учні поставилися до Спасителевого 
вчинку? (Вони вважали, що Спасителеві не слід зупинятися в домі грішника). 

Жінка, схоплена в перелюбі (Від Іоанна 8:3-11). Як нам слід ставитися до тих, 
кого бентежить гріх? (Потрібно пам'ятати, що ми самі грішні, і завжди стави-
тися до інших із співчуттям, любов'ю і розумінням). 

Чому Спаситель високо цінував цих людей, яких було знехтувано їхніми 
ближніми? 

Христос знає цінність душ. Він проповідував бідним і зцілював 
кульгавих і скрушених серцем. Він повертав зір сліпим. Він ділив 
трапезу з грішниками і протистояв тим, хто звинувачував жінку, 
схоплену в перелюбі. Він учив нас цінності кожної душі у притчі 
про загублену вівцю, загублену монету, блудного сина (див. Від 
Луки 15). У всіх своїх діях він був прикладом тієї любові, якій він 
учив, кажучи: «Люби... свого ближнього, як себе самого» (Від 
Матвія 19:19). Він учив, що маємо «йти й робити... так само» 
(Від Луки 10:37). 
Яким є наш обов'язок по відношенню до людей, які не схожі на нас? 

Що це означає—любити ближнього, як самого себе? 

Як ми можемо більше уподібнюватися Христові 
у стосунках з людьми? 
Ми слідуємо Христовому прикладові, коли поводимося з людьми 
з добротою, виказуємо любовну турботу про них. Президент Н. 
Елдон Теннер з Першого Президентства сказав: «Здається, ми 
завжди можемо знайти в людині те, що шукаємо. Загальновідомо, 
що ніхто не є досконалим. Коли ми наголошуємо на якомусь 
недолікові або слабкості, це привертає увагу до негативного, і ми 
не помічаємо позитивних якостей особи» ('"Nay, Speak No 111,*" 
Ensign, Mar 1973, p. 2). Якщо ми повною мірою зрозуміємо цінність 
людини, ми будемо вишукувати сильні риси їхнього характеру. 
Ми будемо ставитися до кожного з любов'ю, терпимістю й добро-
тою. 
Як ми поставилися б до кожної людини в наступних ситуаціях, якби ми 
розуміли її цінність і любили її як себе самого? 

«Маргарет не відвідувала причасні збори кілька років. Увійшовши 
до церкви й швидко сівши на вільне сидіння, вона відчула себе 
чужою. Проблема з дотриманням Слова Мудрості була причиною 
її відсутності весь цей час. . . Єпископ сказав їй, що вона тим 
скоріше переможе свою шкідливу звичку, чим частіше буде 
відвідувати збори й молитися. 
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Хоча більшість з членів приходу тепер були їй незнайомі, 
Маргарет поступово почала почуватися наче вдома після довгої 
розлуки... Надто скоро прозвучала заключна молитва і Маргарет 
попрямувала до виходу разом з юрбою. Вона чула навколо себе 
уривки розмов і їй також хотілося розмовляти з кимось. Раптом 
чийсь голосний шепіт за її спиною, здавалося, прокричав усім 
присутнім, пронизуючи її душу до глибини: «Ти відчуваєш запах 
сигарет? Я була ледве здатна сконцентруватися на виступах. 
Мені треба було розумніше вибирати, де сісти» (Helen Selee, "And 
Jesus Wept," Ensign, Apr. 1973, p. 14). 
Як би ви почувалися на місці Маргарет? Що ми могли б зробити для такого 
ближнього, як Маргарет. 

Президент Н. Елдон Теннер попередив нас, щоби ми були 
подібними до Христа ще в один спосіб. Він сказав: 

Здається, що всі ми маємо неабияку схильність говорити про 
наших ближніх... З якось невідомої причини нам завжди легше 
говорити про чиїсь недоліки, ніж про достоїнства. Ми повторюємо 
почуті нами неприємні вислови про наших ближніх—чи то 
справжні факти, чи плітки,—і вони, наче будяки, розростатимуть-
ся в процесі розмови. І найважливіше—пам'ятати те, що сам 
Господь каже про це. 

Якщо ми хочемо бути хорошими сусідами, нам потрібно або 
знати правду і всі факти, або утримуватися від будь-яких заяв. . . 

Наступна історія змушує нас замислитися. Один пенсіонер, який 
щодня рано-вранці працював у своєму саду, помітив, що молоч-
ник почав щоранку зупинятися біля сусідських воріт на протилеж-
ному боці вулиці. Він приходив саме в той час, коли хазяїн вже 
пішов на роботу, і залишався в домі близько півгодини. 
Приваблива молода господиня була вчителькою в Початковому 
Товаристві і майже ніколи не пропускала причасних зборів. 

Простеживши за цими відвідинами протягом кількох тижнів, 
пенсіонер почав привертати до цього увагу сусідів, висловлюючи 
занепокоєність щодо дітей, яких навчала жінка і наслідків її 
поведінки. Коли він відчув своїм обов'язком довести все це до 
відома єпископа, ця новина вже облетіла весь приход. 

Єпископ виявив своє занепокоєння і зв'язався з менеджером 
молочарні, щоб узнати ім'я молочника і що він собою являє. 
Менеджер зустрівся з молочником і сказав якомога делікатніше: 
«Я помітив, що у вас новий покупець на Лінкольн-авеню. Хто 
підказав вам цю адресу?» 

«Підказав адресу?—здивувався молочник,—це моя дочка. Вона 
готує мені сніданок щодня, а я з дружиною доглядаю за її дітьми 

89 



щоп'ятниці. А в чому проблема?» ("'Nay, Speak No III,'" Ensign, Mar 
1973, p. 2). 
Як може плітка або лихослів'я зашкодити людині? (Мається на увазі і той, про 
кого поширюється плітка, і той, хто поширює її.) 

Як відмова від пліток може допомогти нам більше уподібнюватися Христові 
в наших стосунках з людьми? 

Наші дії по відношенню до тих, хто відрізняється від нас, завжди 
виявляють наше ставлення до них. Якщо ми щиро бажаємо стати 
кращими, ми повинні запитати самих себе: «Як я можу виявити 
моє сприйняття, толерантність і любов до кожного з дітей нашого 
Небесного Батька?» 

Нам також потрібно турбуватися про тих, хто недавно прийшов 
до Церкви, і мати бажання розвивати христоподібні відносини 
з ними. Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

Сьогодні ми починаємо усвідомлювати, що Царство Боже, Церква 
Ісуса Христа, стає світовою церквою. Вона швидко набуває 
домінуючої ролі в світі. Ми, її члени, мусимо навчитися володіти 
собою і любити все людство, всіх наших братів і сестер з усіх 
народів і кутів світу. Певно, ми повинні бути повністю позбутися 
ворожнечі, заздрощів або недобрих почуттів». ("The Power of 
Forgiveness," Ensign, Nov 1977, p. 48). 
Прочитайте Послання до Ефесян 2:19. 

Якщо ми—домашні Богові (члени Церкви), як ми повинні поводитися один з 
одним? 

Висновок 
Як діти нашого Небесного Батька, який любить кожного з нас, ми 
повинні поводитися один з одним, як нас було навчено: 

«Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде 
взято від вас разом з усякою злобою. 

А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючі один 
одному, як і Бог через Христа вам простив» (До Ефесян 4:31-32). 

Завдання 
Розвивайте в собі звичку відшукувати в інших добрі риси. Не кри-
тикуйте і не поширюйте плітки. Вчіть своїх дітей сприймати інших 
і бути терпимими й добрими по відношенню до людей. Вчіть їх 
власним прикладом. 

Писання для додаткового читання 
До Ефесян 4:29 (говоріть тільки добре). 
До Галатів 3:26-28 (всі поєднані у Христі). 
Дії 10:34 (не дивиться Бог на обличчя). 
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4 Нефій 1:15-17 (любов Божа жила в їхніх серцях і всі були єдині). 
УЗ 112:11 (любіть усіх). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 2, «Наша небесна сім'я». 
2. Нагадайте сестрам приносити свої примірники Писань. 
3. Зробіть плакат з цитатою УЗ 18:10. 
4. Підготуйтеся до того, щоб завершити заняття співом гімну «Я Божеє дитя» 

з підручника Основи Євангелії. 
5. Призначте когось із сестер читати або переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. Призначте сестер переказати 
історії про доброго самарянина, Закхея і жінку, схоплену в перелюбі. 
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Організація 
Церкви 

Урок 12 

Цей урок сплановано, щоб допомогти вам краще зрозуміти мету і 
організацію істинної Церкви Господа. 

Ісус Христос —глава Церкви 
Покажіть наочність 12-а,Ісус Христос; 12-6, Пророк Джозеф Сміт; та 12-в, 
Президенти Церкви. 

Якось на конференції місіонерів округу, що проходила 
в Німеччині, в місті Гамбург під головуванням старійшини Генрі Д. 
Мойла з Кворуму Дванадцятьох, «один з місіонерів задав питання, 
в якому він послався на президента Девіда О. Маккея як на голову 
Церкви. Старійшина Мойл зупинив його і досить переконливо 
ствердив, що головою Церкви є Ісус Христос, а не Девід О. 
Маккей. Суттєвим моментом тут було те, що старійшина Мойл 
знав, що Ісус—син Божий, що він живий і сьогодні, і що він очолює 
Церкву» (Donald Q. Cannon, «Who Is Jesus Christ?» New Era, Mar. 
1978, p. 12). 
Чому, на вашу думку, старійшина Мойл наголосив на таку посаду Спасителя? 

Ісус Христос є головою Церкви сьогодні так само, як і під час його 
земного служіння. «Хоч він знаходится на другому боці завіси,., 
він править і керує справами, і присутній у Церкві настільки 
реально, наскільки він був би реально присутнім у плоті» (Hyrum 
М. Smith and Janne М. Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 
p. 113). 

Господь відкриває свою волю через пророків 
Президент Гарольд Б. Лі сказав: 

«Основи євангелії Ісуса Христа божествені. Ніхто не може 
змінювати основи та завіти Церкви, крім Господа через одкровен-
ня. Проте методи можуть змінюватися, якщо той чи інший прези-
дент отримає натхненне керівництво до ді ї . . . Ви можете бути 
певні, що ваші брати, які є президентами, щиро моляться, і ми не 
рухаємося вперед доти, доки не маємо впевненності—тієї, що 
знаходиться у межах нашої влади, що те, що ми робимо, несе на 
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собі печатку божественного схвалення» («God's Kingdom—А 
Kingdom of Order», Ensign, Jan.1971, p. 10). 

Наступний приклад показує, що саме робить пророк, коли отри-
мує схвалення від Господа. 9 червня 1978 року Перше 
Президентство оголосило таку постанову: 

«Поскільки ми свідчили поширення роботи Господа на землі, ми 
вдячні за те, що люди різних націй відповіли на благовість 
відновленої євангелії і почали все більше і більше вступати до 
Церкви. Це, в свою чергу, запалило в нас бажання поширити на 
кожного гідного члена Церкви всі блага та благословення, які 
дарує нам євангелія. 

Ми усвідомлювали те, що, згідно з обіцяннями пророків і 
президентів Церкви, які передували нам, у певний час, заплано-
ваний Богом, всі наші гідні брати зможуть отримати священство. 
Засвідчуючи вірність тих, кому у праві на священство було 
відмовлено, ми молилися довго і щиро заради наших вірних 
братів, і ми провели багато годин у Верхній Кімнаті Храму і проси-
ли Гзспода про божественний провід. 

Він почув наші молитви і через одкровення підтвердив, що настав 
довго очікуваний день, коли кожний вірний і гідний чоловік Церкви 
може отримати святе священство і застосовувати його боже-
ственну владу і радіти разом зі своїми близькими кожному благо-
словенню, що відтепер зходить згори, включаючи благословення 
храму. Відповідно, всі гідні чоловіки, що є членами Церкви, 
можуть бути посвячені на священство, не зважаючи на расу або 
колір шкіри. Керівникам священства вказано уважно проводити 
співбеседи з кандидатами на посвячення на Ааронове чи 
Мелхіседекове Священство, щоб бути впевненими, що кандидати 
відповідають загальноприйнятому поняттю гідності. 

Ми заявлємо з повним розумінням, що Господь уже оголосив 
свою волю благословити всіх своїх дітей на землі, які слухатимуть 
голоса його повноважних слуг і готуватимуть себе до отримання 
всіх благословень євангелії» (Letter to general and local priesthood 
officers of the Church, 8 June 1978; курсив додано). 
Якщо Ісус Христос очолює Церкву, то яку роль відіграє пророк? 

Через владу священства і божественні одкровення пророк керує 
справами Церкви як її президент. Членам Церкви пораджено 
слухати слів пророка, тому що його направляє одкровення: «Ти 
почуєш його слово, ніби з моїх власних уст, у терпінні і вірі» 
(УЗ 21:5). 

12-6 { - 12-с) Президенти Церкви 
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Урок 10 

Старійшина Гордон Б. Хінклі з Кворуму Дванадцятьох розповідає 
про одного молодого філіпінця Девіда Легмана, який відчув 
потребу у пророці: 

«Маленьким хлопчиком він [Девід Легман] знайшов у кошику для 
сміття старий потертий номер часопису Reader's Digest. Там був 
стислий переказ книги, яка описувала історію мормонів. Книга 
розповідала про Джозефа Сміта і описувала його як пророка. 
Слово пророк вразило хлопця. Йому було цікаво, чи міг насправді 
жити на землі пророк. Згодом журнал загубився, але інтерес до 
існування живого пророка ніколи не залишав його протягом 
довгих похмурих років війни і гноблення під час окупації Філіпін. 
Нарешті прийшли сили визволення і разом з ними була знову 
відкрита військово-повітряна база Кларк. Девід Ленгман знай-
шов там роботу. Він дізнався, що його начальник, офіцер 
військово-повітрянних сил був мормоном. Він захотів спитати 
його чи він вірить у пророка, але боявся це зробити. Нарешті... 
він зібрався з духом, щоб з'ясувати те, що його цікавило. 

«Ви мормон, сер?»—спитав молодий чоловік. «Так, я мормон»,— 
почув він пряму відповідь. Той відразу з хвилюванням запитав: 
«Ви вірите у пророка? У вашій церкві є пророк?» 

«Так, у нашій церкві є пророк, живий пророк, який головує в Церкві 
і навчає волі Господа». 

Девід попросив офіцера розказати ще, і в результаті того навчан-
ня він охристився. Він був першим місцевим старійшиною, посвя-
ченним на Філіпінах» («We Thank Thee, О God, for a Prophet», Ensign, 
Jan. 1974, p. 122). 

Церква, яка була заснована Спасителем, коли він жив на 
землі, була об'єднана посланнями, листами і відвідуваннями 
апостолів—так само як і Церква сьогодні, під божественним про-
водом направляється і об'єднується пророками і апостолами. Це 
центральне провідництво і організація є особливою рисою істиної 
Церкви Ісуса Христа. 
Покажіть плакат з шостим уложенням віри. Прочитайте його вголос. 

Організаційна структура Церкви 
Прочитайте До Ефесян 4:11-14. Які три причини дав Павло для організації 
Церкви? (1. Для вдосконалення святих, тобто членів Церкви; 2. Для здійснення 
священнослужіння, або виконання обрядів і проведення іншої роботи Церкви; 
3. Для розбудови тіла Христа. Тіло Христа —це члени Церкви, членів треба 
наставляти і підносити за допомогою організації Церкви). 

Доручіть комусь із сестер зробити доповідь на основі підрозділу «Церква 
Христа знову організована» з Основ Євангелії, розділ 17 (опустіть інформацію 
про маленькі філії або групи). 

Прочитайте вступ до УЗ 20. 
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Після доповіді обговоріть організаційну структуру кола і приходу. Почніть з 
таких запитань: Що таке кіл? Хто головує в колі? Що таке приход? Хто головує 
у приході? 

Обговоріть структурні одиниці Церкви, які організовано в тих частинах світу, 
де Церква розвивається: 

Сім'я: сім'я, всі члени якої є членами Церкви, є основною одини-
цею Церкви. Батько головує і відповідає за сім'ю та скеровує її. 
Якщо в сім'ї немає батька, тоді відповідальність несе мати. Батько 
(чи мати) звітні перед Господом і керівниками Церкви (see "Pre-
face," p. іі, Family Guidebook). 
Покажіть наочність 12-г, Збори філії в маленький церкві. 

Філія: філія —це структурна одиниця, яка складається з членів 
Церкви, об'єднаних спільною місцевістю проживання. По мірі 
розвитку філія може мати різні ступені сили священства. Філія 
засновується і контролюється колом, місією або президентством 
округу. 

Філія може бути заснована, якщо дві або більше сімей членів 
Церкви, а також окремі особи мешкають у цьому районі і щонай-
менше один із членів є гідним священником або володарем свя-
щенства Мелхіседекового (see Branch Guidebook, p. 1). 

Округ: округ—це підрозділ місії. Коли в районі налічується 
достатня кількість філій, і це робить зручним спілкування та 
поїздки назбори, президентство місії організує округ. Йогоочолює 
президентство округу. Округ може розвинутися і стати колом. 

Місія: місія —це структурна одиниця Церкви, діяльність якої 
поширюється на значно більшу територію, ніж діяльність колу. 
Границі місії визначає Перше Президентство Церкви, яке покликає 
президента місії очолити її. Якщо в межах місії знаходяться коли, 
то вони підпорядковуються президентові колу, а не президенту 
місії. Коли, як і місії, безпосередньо підзвітні Генеральним 
Авторитетам Церкви. Головне завдання місії полягає в тому, щоб 
направляти проповідницьку роботу місіонерів і допомагати окру-
гам, філіям і сім'ям здійснювати Церковну роботу на своїх 
територіях. 

Кожна структурна одиниця Церкви підзвітна вищій структурній 
одиниці, як її складова частка. 

Кворуми священства організовані з метою забезпечення потреб 
чоловіків, як молодих так і дорослих, та організації служіння і 
роботи священства. 

12-г (= 12-d) Збори філії в маленький церкві. 
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Товариство Допомоги —це Господня організація для жінок. 
Пророк Джозеф Сміт сказав, що організація Церкви ніколи не 
буде повною, якщо до неї не будуть залучені жінки. Через 
Товариство Допомоги жінки Церкви беруть участь у роботі і допо-
магають священству. 

Коли філії та приходи сформовано, в них організуються інші 
допоміжні структури, щоб забезпечити потреби членів Церкви. 
До цих структур входять Початкове Товариство, яке відповідає за 
навчання дітей; Товариство Молодих Чоловіків і Товариство 
Молодих Жінок, які відповідають за навчання молоді з дванадцяти 
до вісімнадцяти років; Недільна Школа, яка відповідає за навчан-
ня членів Церкви всіх вікових груп основам євангелії. 
Чому діяльність кожної структурної одниниці має бути уповноважена вищою 
одиницею? (Щоб бути підзвітним відповідній владі. Щоб підтримувати єдність 
Церкви. Щоб слухатися порад пророка). 

Чому Церкві необхідна організаційна структура, згадана вище? 
(Щоб бути в змозі в будь-який момент зв'язатися з усіма членами 
Церкви. Щоб вдосконалювати святих. Щоб надати членам 
Церкви можливість служити Богові і пізнавати шляхи Божі). 

Мета організації Церкви 
Що є метою організаційної структури Церкви? 

Організація Церкви —це структура, через яку Господь відкриває 
свою волю, пропонує своїм дітям принципи спасіння, обряди і 
шляхи до вічного життя. Через Церкву ми: 

1. Дізнаємося про план спасіння. 

Збори і служіння Церковних провідників надають нам можливість 
в повній мірі навчитися євангелії. Нам допомагають у вивченні й 
розумінні Писань. Нас учать дотримуватися основ євангелії. Нам 
показують, яким саме чином треба готуватися до благословень 
вічного життя. 

2. Отримуємо і виконуємо обряди спасіння 

Нас охрищують чоловіки, які отримали священство—Божу владу 
чинити в його ім'я. Нас ведуть, коли ми готуємося до одержання 
храмового дару і шлюбу в храмі. Нас заохочують виконувати 
в храмах обряди за померлих. 

3. Відновлюємо наші завіти. 

Нам надається можливість причащатися на зборах, відновлюючи 
завіти, які ми склали з Богом при хрищенні. 

4. Розвиваємо таланти і здібності. 
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Урок 10 

Ми маємо нагоду брати участь у навчанні і керівництві. Це допо-
магає нам розвивати свої таланти та здібності. 

5. Вчимося, як служити один одному. 

Служіння в Церкві та благодійні програми допомагають нам подо-
лати егоїзм і мати радість жертвування. Навчання у своєму домі і 
в домах інших надає нам можливість спостерігати за потребами 
кожного з нас. 

6. Разом зростаємо у любові й дружбі. 

Служіння й робота в Церкві дозволяє пізнавати один одного, 
заспокоювати один одного в часи біди і радіти один за одного 
в часи процвітання й успіху. Таким чином ми маємо можливість 
зростати разом у любові й дружбі. 
Попросіть члена класу прочитати До Ефесян 2:19. 

7. Удовільняємо духовні й емоційні потреби. 
Покажіть глечик з водою і буханець хліба. 

Більшість із нас знають, що таке почуття голоду чи спраги. Але ми 
також можемо відчувати голод і спрагу, яких не можна 
задовільнити їжею чи водою. 
Попросіть члена класу прочитати від Іоанна 4:14 та 6:35. 

Що мав на увазі Ісус, стверджуючи це? 

Ісус мав на увазі не тілесні голод і спрагу. Він говорив, що кожна 
людина потребує живлення для свого духу. Істини, яким він 
навчав, можуть повністю задовільнити духовні потреби того, хто 
пізнає і сповідує їх. 

Старійшина Хартман Ректор молодший з Першого Кворуму 
Семидесятників, коли його вчили місіонери і коли він знайомився з 
Церквою, нарешті відчув, що його духовний голод почав насичу-
ватися: 

«Таке вивчення було як їжа та питво для зголоднілого. Я шукав ці 
відповіді роками, видивлявся всюду; і тепер нарешті я отримав 
відповіді на всі свої питання повністю. Я сповнився величезної 
радості та вдячності моєму Батькові Небесному, тому що він вия-
вив до мене таку велику милість» (А/о More Strangers, p. 6). 
Запросіть членів класу розказати, що вони відчули, коли довідалися від 
місіонерів про відновлену Церкву. 

Старійшина Говард В. Хантер підсумовує успіх організації Церкви 
в проголошенні відновленої євангелії: 

«Трохи більше 140 років тому відбулося чудо, коли священство 
почало нести благословення відновленої Євангелії. На цьому 
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континенті і в інших частинах світу були споруджені храми. 
Молитовні доми усіяли усіяли карти країн по всій земній кулі... 
[Тисячі] місіонерів, шодня проповідують євангелію в багатьох 
землях. Початкові школи, середні школи, семінарії, релігійні 
інститути й коледжі щодня навчають більше чверті мільйону 
молодих людей не тільки основам мирських знань, але й вічним 
істинам Євангелії» («Spiritual Famine», Ensign, Jan. 1973, p. 65). 

Висновок 

Ісус Христос керує справами Церкви на землі через виявлення 
своєї волі пророкам. У всіх своїх вчинках Спаситель піклується 
про благополуччя людства. Він заснував організацію Церкви з 
божественною метою— задовольнити духовні, емоційні, інтелек-
туальні, соціальні й фізичні потреби кожного з нас—його дітей. 

Завдання 
Прагніть скористатися благами Церковної організації, активно 
відвідуючи і беручи участь у причасних та інших Церковних збо-
рах, а також виконуючи доручення керівників. Ви краще 
зрозумієте і оціните організацію Церкви та її мету, більш чітко 
виявите свій шлях у житті, якщо будете активно брати участь у 
роботі місцевого підрозділу Церкви. 

Підтримуйте генеральних чинів Церкви, а також чинів і вчителів 
Церкви у вашій місцевості і допомагайте їм. 

Писання для додаткового читання 

До Ефесян 4 (Святі повинні любити один одного). 
УЗ 20:1-4, 37-39 (сучасна організація Церкви). 
УЗ 21:9 (всі ті, хто працює у винограднику Господа, отримують 
благословення). 
УЗ 133:57-61 (як євангелія готує слабких до виконання Господньої 
роботи). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 17 «Церква Ісуса Христа сьогодні». 
2. Підготуйте дошку і крейду. 
3. Напишіть на плакаті шосте уложення віри, щоб показати класу. 
4. Підготуйтеся зачитати вступ до УЗ 20. 
5. Доручіть одній з сестер підготувати доповідь на основі підрозділу «Церква 

Христа організована знову» з Основ Євангелії, розділ 17 (опустіть опис 
маленьких філій або груп). 

6. Принесіть до класу глечик з водою і буханець хліба. 
7. Доручіть членам класу прочитати або переказати оповідання і уривки 

з Писань, згаданних в даному уроці. 
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Наслідувати 
братів 

Урок 13 

Цей урок має на меті спонукати вас слідувати рекомендаціям, які 
ви отримуєте від посвячених Господом провідників. 

Господь розмовляє з нами через своїх пророків 
Попросіть членів класу прочитати й помітити У31:38. 

Хто є пророком Господа і його глашатаєм сьогодні на землі? 

Покажіть наочність 12-в, Президент Церкви. 

Якщо Бог відкриває нам своє слово, то на землі має бути пророк. 
Як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми 
благословенні знати, що на землі є такий пророк і через цього 
пророка Господь передає свої думки і волю. Коли пророк розмов-
ляє з нами від імені Господа, він говорить те, що сказав би сам 
Господь, якби був тут. 

Ми також віримо «всьому, що Бог відкрив, всьому, що він 
відкриває зараз, і ми віримо, що він відкриє ще багато великого й 
важливого, стосовно Царства Божого» (Дев'яте уложення віри). 

Бути членами істинної Церкви і знати, що пророк передає нам 
сьогодні волю Господа—це благословення. Усвідомлення того, 
що Господь промовляє через пророка, сповнює нас упевненістю, 
що Спаситель живий, що він нас любить і цікавиться кожним з 
нас. 

Пророк, що очолює Церкву, ніколи не зведе нас з істинної дороги. 
Ми завжди можемо слідувати його порадам, бо він говорить нам 
те, що стосується нашого сучасного життя. Пророк дає нам 
провід від Господа на генеральній конференції, що проходить 
двічі на рік. На місцевих конференціях, що проходять у різних 
куточках світу, ми також отримуємо від нього Господні поради. 
Більшість звернень пророків друкується в Церковних журналах. 

Крім Президента Церкви інші брати являються пророками, про-
видцями та одкровителями. Вони є радниками пророка і склада-
ють Кворум Дванадцятьох. Ці брати також отримують одкровення 
І доносять до нас волю Господа, свідчать про божественність 
Христа, навчають плану спасіння і виконують обряди. 

Один із пророків Останніх Днів, президент Гарольд Б. Лі сказав: 
«Якщо ви хочете знати, чого чекає сьогодні від людей Господь, я 
радив би вам дістати і прочитати промови, які були виголошені на 
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цій [генеральній] конференції; бо те, що говорили брати силою 
Святого Духа, є розумом Господа, волею Господа, голосом 
Господа і силою Бога до спасіння» ("Stand Ye in Holy Places", 
Ensign, July 1973, p. 121). 

Пророки люблять нас і піклуються про нас. Вони знають, що ми 
можемо досягти успіху і радіти тільки тоді, коли будемо слухатися 
порад Господа. Пророки направляють нас у всіх аспектах нашого 
життя. Наприклад, президент Спенсер В. Кімбол заохочує нас 
прикрашати домівки і двори. Він просить нас засаджувати сади 
і запасати харчі. Він просить нас жити згідно зі Словом 
Мудрості. Він просить нас посилати добре підготовлених 
місіонерів. Він просить нас уникати азартних ігор, розлучень, 
абортів, аморальних вчинків, порнографії та гомосексуалізму. 
Він заохочує нас відвідувати храм і зберігати Суботній день у 
святості. Він просить нас покаятися і жити згідно з незмінними 
законам Бога. Він нагадує нам про атмосферу любові в наших 
домах (In Conference Report, Apr. 1975, pp. 3 -9 , 160-61; Ensign, 
May 1975, pp. 4-7, 109). 

Ми відповідаємо за те, щоб отримати свідчення про 
одкровення, які Господь дає своїм пророкам 
Де ми можемо сьогодні прочитати або почути послання пророка або 
Генеральних Авторитетів? (На конференції та в офіційних публікаціях Церкви). 

Чому усвідомлення факту, що сьогодні пророк є глашатаєм Бога, заохочує нас 
слухатися його порад? (Ми можемо бути впевнені, що він передає нам волю 
Господа. Ми дізнаємося, що пророк шукає як допомогти нам). 

На початку відновлення Церкви багато людей дуже хотіли 
зустрітися з пророком Джозефом Смітом. Коли вони зустріли 
його, у багатьох виникло духовне відчуття, яке переконало їх у 
тому, що той був обраним слугою Господа. Сестра Еммелайн 
Б.Уеллз розповідає про два випадки, які посилили її свідчення 
про пророків— перший, коли вона зустріла Джозефа Сміта, і дру-
гий—після його мученицької смерті- -Преображення президента 
Бригама Янга. 
Попросіть члена класу прочитати наступне оповідання. 

«Я відчуваю, що в мене є свідчення, яким я можу ділитися, яке я 
зберігала від самого першого дня, коли я увійшла до міста Наву і 
побачила пророка Джозефа. Він зійшов на корабель, щоб 
зустріти святих, які їхали зі східних і центральних штатів на захід. 

На бажання моєї матері, яка стала святою Останніх Днів відразу, 
як тільки почула Євангелію, мене охристили, але я не мала 
свідчення і не дуже вірила, тому що я багато чого не знала... 

Коли я приплила по річці на кораблі, і стоячи на верхній палубі, 
щоби побачити Пророка на причалі, я раптом кожною клітиною 
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тіла відчула, що євангелія істинна, і це почуття пронизало мене від 
кінцівок пальців на руках і ногах до самої голови. Я упевнилася, 
що це правда, що Мормонізм —це вірне вчення і що всі жертви, які 
я принесла, щоб дістатися до Наву, повністю варті того. І відчула, 
що навіть лише побачити його, варто всього. В якійсь мірі я вже 
була готова побачити його, але я хочу сказати, я не була розчаро-
вана, тому що ніколи зустрічала людини, подібної до нього. 

Єдиним випадком, коли чоловік нагадав його, була подія, коли 
Бригам Янг оголосив себе президентом Церкви і наступником 
Пророка Джозефа. Я не пам'ятаю слів, але це було оголошення, 
яке він зробив в лісі на Храмовій Горі в місті Наву. Лише кілька 
людей знали, що він приїхав. Люди знали, що всі дванадцятеро 
апостолів були далеко, коли Пророка Джозефа і його брата 
Хайрума було замордовано, і я думаю, що серед них лише 
одиниці знали, що Бригам Янг повернувся. Коли він вийшов і зро-
бив оголошення, всі присутні підвелися і майже в один голос 
вигукнули, що то був Пророк Джозеф. 

Я сиділа у фургоні, тому мені не треба було підводитися, але ті, 
хто сидів, підвелися і вигукували. Я могла добре бачити, як і кожен 
з присутніх, що то був нібито справді Пророк Джозеф, який вос-
крес із мертвих. Коли Бригам Янг вимовив кілька слів, хвилюван-
ня стихло і люди зрозуміли, що то був не Джозеф, а Президент 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів. Я думаю, що то був один з 
найчудовіших випадків, які я коли-небудь знала або бачила, а я 
була свідком дуже багатьох... 

Мені дуже хотілося розповісти вам про цю подію, коли мантія 
Пророка перейшла до Бригама Янга. Після того ми всі відчули 
велику віру в нього, таку велику, яка тілька може бути; і відтоді ми 
маємо велику віру в усіх його наступників» ("My Testimony" in 
Preston Nibley, Faith-Promoting Stories, pp. 137-38; also quoted by 
Leon R. Hartshorn, comp., in "The Mantle of the Prophet Fell Upon 
Brigham Young," Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint 
Women, vol. 1, pp. 238-39.) 
Чому тим першим святим було важливо відчути те, що вони відчули, коли 
Джозефа Сміта було замордовано? (Вони не знали ніяких інших пророків, і їм 
треба було знати, що Церква могла існувати далі. їм треба було зрозуміти, 
яким чином відбувається наступництво президенства в Церкві). 

Сестра Піріко Валкама Петерсен розказує про зовсім недавню 
зустріч з пророком. 
Попросіть когось із сестер прочитати наступне оповідання: 

«Влітку 1952 року молодь нашої філії добре проводила час у 
таборі скаутів для дівчат, що знаходився неподалік Гельсинки у 
Фінляндії; вони очікували приїзду президента Девіда О. Маккея. 
Для зустрічі з президентом було обрано чудовий гай, в оточенні 
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високих берез, літо було дуже гарним, і ми сподівалися, що цей 
особливий день буде надзвичайно чудовим. 

Час наближався, ми обговорювали приїзд президента, і 
несподівано одна дівчина запитала: «Що трапиться з нашими 
свідченнями, якщо він не буде виглядати і чинити як пророк?» 
Потроху сумніви почали закрадатися в наші голови. Здавалося 
сама природа відображувала наші смутні думки, темні тяжкі 
хмари зібралися над головами в день його приїзду і почалася 
злива. Пам'ятаю, як я сиділа під великим деревом з подругою і 
дивилася як дощ періщить по озеру, і знову і знову мої думки 
поверталися до того гнітучого страху, що можливо президент не 
виправдає наших очікувань. Я знала, що він не з'явиться в білому 
одязі, як пророки давнини, яких ми бачили на малюнках, що він 
буде вдягнений, як звичайна людина. Я так боялася втратити моє 
свідчення, що мені хотілося втекти. Але це було неможливо, я 
була обрана сказати привітальне слово. 

Коли ми йшли до гаю, дощ припинився, але небо було таким 
сірим і хмари такими тяжкими, що було майже темно. Наш ска-
утський одяг був мокрим, і від нашого ентузіазму нічого не зали-
шилося. Ми мовчки . . . чекали. Моє місце було в середині шерен-
ги. Я мала зробити три кроки вперед, привітати президента 
Маккея та людей, що супроводжували його, привітати сестру 
Маккей з днем народження і подарувати їй квіти. 

І ось на темну і сиру галявину в'їхала чорна машина. І як тільки 
президент Маккей вийшов з машини, засяяло сонце і раптово гай 
перетворився на море світла. Листя і трава виблискували, 
промені сонця пронизали дощові краплі. Ми були зачаровані і 
моментально засліплені тим яскравим світлом. 

Я подивилася на президента, але не змогла добре його роздиви-
тися. Все, що я могла бачити, то був його величний силует, 
підсвічений сонцем, з ореолом навкруг його чудового білого 
волосся. Ми всі роззявили роти і стояли у благоговійному 
мовчанні. 

Настав час робити три кроки вперед і привітати президента, але я 
не могла зрушити з місця. Я знала, що тільки-но я зроблю ці три 
кроки, він негайно побачить сумнів і страх мого серця, які мучили 
мене. Всі чекали, а я безпорадно стояла. 

Нарешті ми почули, як президент місі ї . . . сказав: «Сестра 
Валкама, ви мали щось сказати нам?» Я примусила себе зробити 
три маленьких кроки. По щоках текли сльози . . . 

Я спробувала говорити. Я стояла збентежена і тихо плакала, і тоді 
я почула голос президента Маккея: 
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«Підійди до мене, моє дитя». 

Я підійшла до нього, він взяв мене за руки і тримав їх, поки я про-
мовляла привітання. Я відчувала його смуглясту, загорілу шкіру і 
тепле світло в очах. Мені здавалося, що йому було так само важ-
ливо допомогти мені, як і мені промовляти привітання. Мене спов-
нювало почуття повного спокою, яке йшло з його рук. Ті побою-
вання, що він осудить мене, які я відчувала хвилину тому, 
залишили мене, і замість цього я відчула почуття любові, що спов-
нювало мене. Я зрозуміла, що то був Божий пророк, який при-
йшов не судити, а любити нас» ("When the Sun Broke Through", 
Ensign, Aug. 1976, p. 37). 

Хоча дехто може і не мати можливості бачити пророка, як сестра 
Петерсен, ми всі можемо вивчати, молитися і намагатися отри-
мати свідчення про покликання пророка. Отримання такого 
свідчення може відбуватися багатьма різними шляхами. Кожному 
з нас треба отримати свідчення про живого пророка для саміх 
себе. 
Якщо хтось із членів класу мав привілей бачити пророка або отримати його 
свідчення, хай вони поділяться своїм досвідом з класом. 

Ми повинні молитися за пророка в наших особистих і сімейних 
молитвах. Ми повинні вчити своїх дітей бути вдячними пророку і 
молитися за нього, як показано в наступному оповіданні. 

«Одна сім'я, почувши про смерть президента Джозефа Філдінга 
Сміта, почала молитися. Батько виразив подяку за те, що йому 
пощастило жити під час служіння цього великого пророка. Потім 
він подякував Господові за всіх колишніх і нинішніх пророків і осо-
бливо за президента Гарольда Б. Лі (нового президента Церкви). 
Він молився зате, що його діти, можливо, познайомляться з новим 
пророком і будуть пізнавати його вчення. «Батько, благослови цих 
прекрасних дітей,—молився він,— щоби вони були серед тих, хто 
слідує за пророком і ніколи не робили б нічого, що не зробив би 
президент Лі» (Marian P. Sorensen, "Teaching Children through 
Prayer", Ensign, May 1973, p. 34). 
Як саме такий досвід навчив би наших дітей наслідувати пророків? 

Як саме ми можемо отримати свідчення про пророка? (Виконуючи його пора-
ди, через молитви, які відкривають нам, що він пророк, слухаючи свідчення 
інших). 

Місцеві провідники священства покликані Богом 
Покажіть наочність 13-а, Громада підтримує носія священства 

Через яких слуг, крім пророків, розмовляє з нами сьогодні Господь? (Через 
гідних членів Церкви, які були обрані керувати нами). 
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Пророк та інші Генеральні Авторитети керують усіма 
підрозділами Церкви. Однак, через те що вони особисто не 
можуть керувати справами всіх підрозділів, вони передають 
право президентства і управління справами іншим. Господь 
покликає гідних носіїв священства чинити під керівництвом 
Генеральних Авторитетів на місцях. Ці місцеві керівники 
покликані через одкровення керувати в праведності. Хоча вони 
можуть відчувати, що не зовсім готові або освічені для провідних 
покликань, Господь обрав їх, щоб вони керували в даний час, і він 
збільшить їхні спроможності виконувати свої покликання. 

Після того, як обрано місцевих керівників, їх представляють для 
нашого схвального рішення. Коли ми підносимо руки на їхню 
підтримку, ми обіцяємо, що будемо слідувати за ними і допомага-
ти їм в їхніх покликаннях. 

Старійшина С. Ділворт Янг з Першого Кворуму Семидесятників 
сказав: 

«Ми визнаємо, що мусимо слухатися керівників, через яких над-
ходять заповіді, для того щоб виконати все, що нам заповідано» 
(Conference Report, Apr. 1967, p. 40; "The Principle of Obedience", 
Improvement Era, June 1967, p. 49). 
Що може попросити нас зробити місцевий керівник священства? Яким чином 
ми можемо показати, що ми віримо в те, що його покликано Богом? 

Матері несуть відповідальність за навчання своїх дітей виказува-
ти підтримку і допомогу своїм місцевим провідникам священства. 
Ніколи не слід критикувати провідників священства або казати 
про них недобрі речи. Критика провідників призведе до загрози 
нашому власному спасінню. Нам треба уважно, з повагою вис-
ловлюватися про керівників священства в присутності дітей. Нам 
треба вчити їх бути лояльними по відношенню до чинів 
Господнього царства. Тоді наші діти на нашому прикладі навчать-
ся бути лояльними як по відношенню до чинів, так і до тих, кого 
покликано служити провідниками священства в цих чинах. 

«Чоловіки, які мають священство, прості смертні; вони можуть 
помилятися. . . 

Проте Господь обрав їх. Він відібрав їх. Вони самі цього не зроби-
ли; але він вибрав їх з багатьох, і він поклав на них владу Святого 
Священства, і вони стали його представниками на землі. 

. . . а ті, хто піднесе голос свій. . . проти влади Святого 
Священства... підуть у пекло, якщо вони не покаяться» (George 
Q. Cannon, Gospel Truth, vol. 1, p. 276). 

13-а (= 13-а) Громада підтримує носія священства 
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Що ми можемо зробити, аби підтримати наших місцевих провідників священ-
ства? (Молитися за них, уникати критикувати їх, виказувати до них повагу, 
вчити дітей поважати їх, слухатися їхніх порад, приймати і виконувати 
отримані від них доручення). 

В нашому власному житті ми можемо отримати допомогу 
від місцевих провідників священства 
Покажіть наочність 13-6, Сестра отримує пораду від президента філії. 

Місцеві провідники священства (особливо домашні вчителі, 
керівники кворуму священства, президент філії або єпископ і 
президент нашої місії, президент округу або президент кола) 
покликані не лише керувати справами Церкви, але також допома-
гати кожному з нас. Коли в нас виникають особисті проблеми, ми 
часом вагаємося звернутися до домашніх вчителів, президента 
нашої філії чи єпископа про допомогу. Ми думаємо, що вони 
можуть не зрозуміти. Іноді ми просто дуже соромимося. Проте 
Перше Президентство Церкви сказало: 

«Господь так організував Свою Церкву, що кожний її член— 
чоловік, жінка і дитина— може звернутися до порадника в духов-
них і земних питаннях, який має особисто їх знати і розуміти 
обставини, що викликають якісь проблеми. 

Ці місцеві керівники завдяки своєму посвяченню або призначен-
ню, мають право на небесний дар проникливості й натхнення, 
необхідний для того, щоб вони могли надавати пораду людині 
в скруті. Якщо єпископові чи президентові філії потрібна допомо-
га, він може звернутися до президента колу або місії, які, в свою 
чергу, йдуть за порадою до регіонального представника або до 
[виконуючого нагляд] Генерального Авторитету. 

Тому ми наполягаємо, щоб усі члени Церкви, які мають проблеми 
або питання, що хвилюють їх, свобідно і прямо зверталися про 
поради до свого єпископа або президента філії і отримували від 
них потрібну допомогу» (Circular Letter from the First Presidency to 
Stake, Mission, and District Presidents, Bishops and Branch Presi-
dents, dated 7 Oct. 1977). 
Який особливий дар дає можливість керівникам священства допомагати нам 
у наших проблемах? Прочитайте УЗ 46:27 і дізнайтеся про особливий дар, 
який надано єпископам і президентам філій (Дар проникливості —сила 
пізнавати те, що є істинним і доречним). 

Висновок 
Небесний Батько любить нас і дав нам пророків, щоб ті вели нас. 
Пророк, який є президентом Церкви, ніколи не зведе нас з 

13-6 (= 13-Ь) Сестра отримує пораду від президента філії 
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істинної дороги. Ми повинні отримати свідчення про пророка і 
вчити своїх дітей слухатися його слів. 

Місцеві провідники священства також були покликані Богом, щоб 
допомагати нам. Нам треба підтримувати їх і допомагати їм. Нам 
треба охоче прислуховуватися до їхніх порад і рекомендацій, 
тому що вони надаються нам, аби направляти нас у нашому осо-
бистому житті. 

Якщо ми будемо виказувати любов і шану до нашого пророка і 
місцевих провідників, то люди, які оточують нас, будуть більш 
схильні чинити так само. 

Завдання 
Опрацюйте одну з недавніх доповідей пророка. Застосовуйте 
його вчення у своєму повсякденному житті. Обговоріть з членами 
своєї сім'ї обов'язки пророка і місцевих провідників священства. 

Писання для додаткового читання 

1 Нефій 22:2 (все стає відомим пророкам). 
УЗ 21:4-6 (сприймайте слово пророка, як слово Бога). 
УЗ 43:1-7 (одкровення для Церкви надаються лише через призна-
чену особу). 
УЗ 107:71-74 (єпископ—суддя в Ізраїлі). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте розділ 9 «Божі пророки» з Основ Євангелії. 
2. Доручіть членам класу прочитати або переказати оповідання і уривки 

з Писань, згаданих у цьому уроці. 
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Протистояння 
злу цього світу 

Мета даного уроку—допомогти вам краще усвідомити Господні 
поради щодо зла, яке є в світі сьогодні, а також того, яким чином 
можна боротися з ним. 

Сила Сатани, його цілі та пастки 
Відоме оповідання про трьох водіїв, які шукали роботу 
в автотранспортній компанії. Від кандидатів вимагалося вміння 
водити машини по небезпечних гірських дорогах. Коли першого 
кандидата запитали, чи добре він може водити, той відповів: «Я 
хороший, досвідчений водій. Я можу вести машину так близько до 
краю провалля, що колеса будуть їхати по самому краю дороги і 
ніколи не перетнуть границю. 

«Добре вмієте водити»,—сказав роботодавець. 

Другий чоловік почав вихвалятися: «Я можу ще краще. Я можу 
вести машину так обережно, що колесо виїде за край провалля, 
одна її половина буде на краю провалля, а друга—в повітрі над 
проваллям». 

Роботодавцю було цікаво, що зможе запропонувати третій канди-
дат, і він здивувався І зрадів, коли почув у відповідь: «Сер, я буду 
триматися відкраю провалля настільки далеко, наскільки це мож-
ливо». Не важко здогадатися, хто саме з трьох кандидатів отри-
мав роботу (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, 
pp. 217-18). 

Наша подорож крізь життя в ці Останні Дні пролягає через 
небезпечні землі (2 Тимофій 3:1). Наша життєва позиція має нага-
дувати позицію третього водія. Він мудро вибрав обминати 
небезпеку, і ми так само мудро повинні триматися подалі від зла 
світу. 
Прочитайте 1 До Тимофія 5:22. Чому нам важливо уникати будь-якого прояву 
зла? (Наш приклад є важливим для інших, він може впливати на них. Люди 
можуть подумати, що ми залучені до зла. Коли ми знаходимося поруч із злом, 
ми можемо призвичаїтися до нього і, навіть, бути затягнутим до нього). 

Прочитайте Мороній 7:12, 14. Що спонукає нас творити зло? 
(«Все, що є злом, походить від диявола»). 

Писання називають Сатану «ворогом Божим» (Мороній 7:12) і згуб-
ником «людських душ» (Геламан 8:28). Він відомий під багатьма 
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іменами, деякі з яких розкривають його цілі—злий (УЗ 93:37), 
згубник (УЗ 101:54), спокусник (Матвій 4:3) і батько всілякої брехні 
(2 Нефій 2:18). 

Ми знаємо, що Сатана і його послідовники —це духи, які не мають 
тіл з плоті й кісток, і які прагнуть оволодіти нашими смертними 
тілами (див. Матвій 8:28-32). 

Диявол намагається зробити нас нещасними. Він хоче відібрати у 
нас свободу вибору, відвернути нас від вічних цілей, уярмити і 
знищити нас. 

Щоби спокусити і підкорити нас, Сатана використовує брехню, 
обман і напівправду. 

Згадуючи про Сатану, президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Він 
прикрашає зло так, щоби воно мало вигляд гарний, приємний, 
легкий і навіть добрий» ("The Blessings and Responsibilities of 
Womanhood", Relief Society General Conference, Oct. 1975, Ensign, 
Mar. 1976, p. 70). 

Сатана хоче зруйнувати наш дім і сім'ю. Одним з його багатьох 
вивертів є заперечування тієї ролі, яку Господь надав жінці. 
«Сатана та його когорта... спокушає жінок не виконувати свої 
прямі жіночі обов'язки—обов'язки матерів та господинь. Ми так 
багато чуємо про емансипацію, незалежність, сексуальну свобо-
ду, контроль за народжуваністю, аборти та іншу лукаву пропаган-
ду, яка принижує роль материнства. Все це є засобом, яким Сата-
на руйнує жінку, дім і сім'ю—основну одиницю суспільства» 
(N.EIdon Tanner, "No Greater Honor: The Woman's Role", Ensign, 
Jan.1974, p. 7). 

У своїх спробах обманути жінок Сатана пропонує виправдання, які 
нібито роблять злочестиві вчинкі припустимими. 
Попросіть члена класу прочитати вголос нижченаведені сатанинські виправ-
дування, які ми скрізь чуємо в наші часі: 
1. Аборти: «Це моє тіло. Я можу робити з ним все, що хочу». 
2. Контроль за народжуваністю: «Моїй сім'ї достатньо двох дітей». 
3. Сексуальна аморальність: «Всі так роблять». 
4. Шлюб: «Перед тим як брати шлюб, краще пожити разом і визначити, чи 

підходите ви один одному. В будь-якому випадку шлюб є старомодним». 
5. Припинення шлюбу: «Якщо нічого не виходить, краще розлучитися». 
6. Наркотики: «Це розвага. Вони справді можуть вас підбадьорити». 
7. Порнографія: «Для того, щоб про все добре знати, можна читати всіляку 

літературу». 
8. Роль жінки: «Ти занадто розумна, щоби безцільно проводити вдома час з 

дітьми. Ти могла б знайти краще застосування своїм здібностям у якійсь 
іншій сфері». 

9. Гомосексуалізм: «Не треба ховати свої справжні почуття. Нам потрібно 
розуміння і сприйняття». 
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Покійний Старійшина Делберт Л. Стаплі з Кворуму Дванадцятьох 
радив: «Пам'ятайте про витончені витівки Сатани і стережіться їх, 
тому що він ніколи не припиняє своїх спроб спокусити нас. Він 
майстерно робить так, що наші вчинки здаються нібито прива-
бливими і правильними, тоді як насправді вони можуть призвести 
до морального знищення. Він заперечує свободу вибору і хоче 
контролювати наш розум, думки і вчинки. Ми все більше і більше 
можемо бачити його роботу в фільмах, телевізійних програмах, 
журналах і вчинках людей і народів» ("Using Our Free Agency", 
Ensign, May 1975, p. 22). 

Як простистояти злу 

Ми можемо чинити опір злу, слідуючи мудрим порадам наших 
провідників, беручи зобов'язання переборювати зло і шукаючи 
проводу Святого Духа. 

СЛІДУЮЧИ ПОРАДАМ НАШИХ ПРОВІДНИКІВ 

Провідники Церкви, які відстоюють істину і справедливість, нада-
ють нам поради щодо гріхів нашої доби. Наприклад старійшина 
Меріон Дж. Ромні відмітив; «Сьогодні Господь через живих 
пророків на чолі з Першим Президентством відкриває всім жите-
лям землі і особливо членам Церкви Свою волю стосовно про-
блем сьогодення. Те, що говорить Президентство, є тим, що ска-
зав би Господь, якби Він був серед нас особисто (In Conference 
Report, Apr.1945, p. 90; italics added; Improvement Era, May 1945, 
p. 303). 

Нам потрібно пізнавати те, що мають сказати нам наші Церковні 
провідники, слухатися їхніх порад і навчати тим істинам наші сім'ї. 
Попросіть декількох з присутніх у класі прочитати вголос такі слова наших 
Церковних провідників. 

Аборт: «Аборт—це одна з найбільш богопротивних і гріховних 
практик сучасності, якою ми бачимо на власні очі страшні докази 
вседозволу, що веде до сексуальної аморальності. 

Члени Церкви, причетні до гріха аборта, підлягають дисциплі-
нарним діям рад Церкви залежно від обставин . . . 

Згідно з одкровенням, аборт є гріхом, в якому людина може пока-
ятися й отримати прощення» {GeneralHandbook Supplement, no. З, 
1 March 1978, p. 16. 

Контроль за народжуваністю: «Нам заповідано розмножуватися й 
наповнювати землю, щоб мати радість і втіху у своїх нащадках. 

Там, де чоловік і дружина насолоджуються здоров'ям і силою та 
вільні від нечистоти, яка впливала б на їхніх нащадків, штучне ско-
рочення народжуваності або запобігання народженню дітей супе-
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речить ученню Церкви. Ті, хто практикують контроль за 
народжуваністю, невдовзі пожнуть розчарування» {General Hand-
book of Instructions, no. 21, 1976, p. 105). 

Сексуальна розпуста: «У сфері одного з найбільш руйнівних зол 
Сатани ми рішуче поперджаємо всіх наших людей з дитинства до 
похилого віку остерігатися ланцюгів залежності, страждання й 
жалю, які походять від неправильного використання тіла. 

Людське тіло—це священний дім духовної дитини Божої, і недо-
зволене втручання або осквернення цієї священної скинії може 
завдати тільки жалю і смутку. Ми переконуємо: будьте чистими, 
незабрудненими, неоскверненими. 

...Ніякого непристойного показу чи порнографії... Ніякої ласки 
тіла, свого власного або чужого, і ніякого сексу між особами, крім 
у належних шлюбних стосунках. Це рішуче заборонено нашим 
Творцем в усіх місцях, в усі часи, і ми знову підтверджуємо це» 
(Spencer W. Kimball, "Guidelines to Carry Forth the Work of God in 
Cleanliness," Ensign, May 1974, p. 7). 

Шлюб: «Піднесений погляд на шлюб, що його має наша Церква, 
чітко викладено з допомогою п'яти слів з п'ятнадцятого вірша 
сорок дев'ятого розділу Учення і Завітів: «Шлюб є посвяченим від 
Бога» (David О. McKay, "As Youth Looks toward Marriage," Improve-
ment Era, Apr. 1953, p. 221; also quoted by David O. McKay in Gospel 
Ideals, p. 462). 

Розлучення: «Чоловік і дружина повинні любити один одного і охо-
роняти свій союз. Вони не повинні розбивати свій дім розлучен-
ням, а найперше, через невірність і розпусту» (Spencer W. Kimball, 
"God Will Not Be Mocked," Ensign, Nov. 1974, p. 8). 

Наркотики: «Щодо наркотиків, « . . . Церква послідовно перешкод-
жала непотрібному і шкідливому вживанню наркотиків або 
подібних речовин за обставин, які призводили б до згубної звич-
ки, фізичних або розумових травм або зниження моральних 
норм». Ми знову підтверджуємо цю безсумнівну заяву» (Spencer 
W. Kimball, "Guidelines to Carry Forth the Work of God in Cleanliness," 
Ensign, May 1974, p. 7). 

Порнографія: «Ми сподіваємося, що наші батьки і провідники не 
терпітимуть порнографії. Це справді сміття, але сьогодні ним тор-
гують як звичайною і приємною їжею.. . 

Є зв'язок між порнографією і низькими сексуальними стимулами 
і збоченнями . . . Сумно, що порядні поринають в розумове і духов-
не забруднення. Ми закликаємо всіх своїх людей робити все 
можливе, аби протидіяти цій потворній революції» (Spencer W. 
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Kimball, "Attack Mounts against Pornography," Church News, 17 Jan. 
1976, p. 8). 

Роль жінок: «До всіх матерів, дочок і дружин—дозвольте мені 
підкреслити той факт, що через ваші великі можливості і вплив на 
добро в житті всіх нас Сатана сповнений рішимості знищити вас. 
Ви не повинні йти на компроміс з ним. Ви повинні мати мужність, 
силу, бажання й рішучість жити так, як цього хотів би від вас 
Господь— добрим чистим життям ... 

Дівчата, готуйтеся до ролі матерів, через хорошу освіту набуваю-
чи знання й мудрість. Ми учимо, що слава Божа—це розум, отже, 
ми повинні знати про те, що відбувається навколо нас і бути гото-
вими перешкодити Сатані у його спробах відвернути нас від 
нашої божественної долі. З допомогою знання, мудрості, 
рішочості й Духа Господнього, який має допомагати нам, ми 
матимемо успіх» (N. Eldon Tanner, "No Great Honor: The Woman's 
Roke," Ensign, Jan. 1974, pp. 8, 10). 

Гомосексуалізм: «Тому нехай буде чітко заявлено, що серйозність 
гріха гомосексуалізму дорівнює або більша за гріх перелюбу чи 
блуду; і що Господня Церква буде так само швидко вживати 
заходів, щоб виключити або відлучити від Церкви тих, хто без 
каяття практикує гомосексуалізм, як вона робитиме це з пере-
любником чи блудником, який не розкаявся» (Spencer W. Kimball, 
The Miracle of Forgiveness, pp. 81-82). 
Де можна дізнатися, чого вчать провідники про наші поточні проблеми? (Див. 
Основи Євангелії, розділ 10 «Писання». Попросіть когось з класу прочитати 
параграф з цього розділу «Слова наших живих Пророків»), 

Старійшина Джін Р. Кук з Першої Ради Семидесятників нещодав-
но закликав нас відстоювати праведне і з сміливістю говорити від 
імені Господнього. Він послався на приклад жінки, яка зробила 
саме так в дуже складній ситуації. 

«Вона разом з кількома членами Церкви була на офіційному 
сніданку; дехто поводився активно, інші—ні; серед присутніх 
кілька чоловік не були членами Церкви. Розмова зайшла про 
аборти і контроль за народжуваністю, і одна з жінок, яка не була 
членом Церкви, досить емоційно висловилася з цих питань. Вона 
помилково вказала на те, що не вбачає в абортах нічого поганого, 
і що на чоловіка або жінку не повинно бути накладено ніяких обме-
жень щодо контролю за народжуваністю. Та доброчесна сестра з 
Церкви опинилася перед складним вибором: або говорити про 
погоду чи на якусь іншу нейтральну тему, або висловити своє 
ставлення до цього питання і заявити правду. Ця достойна жінка 
обрала друге. Після пояснення того, що Господь сказав щодо 
обох цих питань, через які виї іикла суперечка, вона принесла своє 
свідчення про особисті почуття .. . Згодом одна з неактивних жінок 
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підійшла до цієї сестри і пояснила, що ніколи не розуміла 
Господнього погляду на ці питання і відчула, що в цей день про-
звучала правда» ("Are You a Member Missionary?" Ensign, May 1976, 
p. 103). 
Чому було важливо, щоб ця достойна сестра знала, що сказав Господь з приво-
ду проблем дня? Чому ми повинні знати, що сказав Господь про сучасне зло? 

Старійшина Марвін Дж. Ештон з Ради Дванадцятьох радить: 

«Тепер як ніколи нам як членам Церкви ісуса Христа Святих 
Останніх Днів важливо зайняти певну позицію, залишатися твер-
дими у своїх переконаннях і мудро поводитися за всіх обставин. 
Нами не повинні маніпулювати і нас не повинні дратувати ті, хто 
вправно заводить суперечки з приводу проблем дня. 

Якщо вирішення якоїсь проблеми суперечить законам Божим, 
Церква повинна зайняти свою позицію і заявити про неї... 

Свою позицію належить пояснювати з допомогою доказів, друж-
нього переконування і точних фактів... 

Коли ми виступаємо проти зла сьогодення,... чи можна вислови-
ти свої переконання, не стискаючи кулаків, не підвищуючи голосу 
і не загострюючи суперечки? Досягнення будуть кращими... 
через належні дії, а не через суперечку» ("No Time for Contention," 
Ensign, May 1978, pp. 7-9). 
Прочитайте Алма 38:10-12. 

ЗОБОВ'ЯЗАНІ СВОЇМ РІШЕННЯМ ПРОТИСТОЯТИ ЗЛОВІ 
Зверніть увагу присутніх на записані на дошці думки і прочитайте їх уголос: 

Ми повинні тримати в пам'яті, що «Сатана не має над нами ніякої 
влади крім тієї, яку ми йому надаємо... Бог ніколи не змушує нас 
чинити правильно, і Сатана не має влади змусити нас поступати 
неправильно» (Stering W. Sill, "Our Temptations Upward," Improve-
ment Era, June 1970, p. 45). 

Потрібно зайняти сміливу і рішучу позицію у боротьбі проти 
Сатани. Після розповіді про те, як повівся Мойсей з Сатаною 
(Мойсей 1:1-24) Президент Спенсер В. Кімбол пояснив, чому це 
необхідно: «Коли Сатані кидають виклик, він гнівається, як це було 
у випадку з Мойсеєм (див. Мойсей 1:12-24). Він кричав, тремтів, 
трясся, але через рішучість Мойсея змушений був відступити. 
Стояв плач, голосіння й скрегіт зубовний, коли він ішов від 
Мойсея. Йому більше нічого не залишалося робити. Коли ви каже-
те: «Іди від мене, Сатано», він змушений піти. Кожна душа, яка має 
смертне життя, сильніша за Сатану, якщо ця душа сповнена 
рішучості» ("The Blessings and Responsibilities of Womanhood," Relief 
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Society General Conference, Oct. 1975; Ensign, Mar. 1976, p. 71; italics 
added). 
Чому потрібно бути твердими й рішучими, щоб позбавитися впливу Сатани? 
Як розуміння цього принципу може дати нам заспокоєння й мужність? 

ПРАГНЕННЯ ПРОВОДУ СВЯТОГО ДУХА 

Нам було дано пораду прагнути проводу Святого Духа у 
протистоянні злу. Президент Меріон Г. Ромні нагадав нам, що: 

«Ми не повинні, і нам не потрібно бути ні обманутими, ні розбеще-
ними цими поганими ученнями і звичками. І вони не вразять нас, 
якщо пам'ятатимемо, хто ми такі, і якщо застосовуватимемо 
засоби, даровані нам Господом, щоб розпізнавати ці вчення і 
звички, уникати їх. 

Давайте ніколи не забувати, що. . . 

Наші духи —це нащадки безсмертних небесних батьків; 

Головна мета нашого перебування тут, на землі, у смертному 
житті,—бути випробуваними, щоб було виявлено, чи робимо ми 
те, що наказує нам робити Господь... 

Важливо тримати в пам'яті, що наш вибір, коли ми вирішуємо, що 
добре і що погано, —це найважливіше з усіх наших рішень. Від 
нього залежить наше щастя або страждання протягом життя і 
вічності. 

Цілком зрозуміло, справедливо і правильно, що Бог, —наш Батько 
на небесах і Його Улюблений Син Ісус Христос, наш Викупитель, 
ніколи не поставили б нас у такі умови, коли так багато залежить 
від нашого вибору, не надавши нам засобів, з допомогою яких ми 
можемо відрізнити добро від зла. Те, що він дав нам, є голос Духа» 
("The Voice of the Spirit," Ensign, Aug. 1978, pp. 3 -4) . 

Прочитайте До ефесян 6:11-18. 

Висновок 
Сила і вплив Сатани великі. В час, коли Друге Пришестя Господа 
наближається, Сатана докладе більших зусиль, щоб обдурити і 
зруйнувати нас. 

Оскільки Перше Президентство і Дванадцять Апостолів знають 
про хибні філософії і зло у світі, вони продовжують застерігати й 
учити нас, як наказує їм Господь. Ми повинні прислухатися до 
їхніх порад, щоб отримати силу і захист. 

Будучи твердими і рішучими, ми зможемо протистояти злові 
сьогодення. 
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Ми повинні зберігати у пам'яті слова Президента Езри Тефт 
Бенсона з Ради Дванадцятьох: «Ми кажемо до Святих Останніх 
Днів в усьому світі: .. .Виконуйте заповіді Божі. Прислухайтеся до 
порад його живого пророка... Вчіть своїх дітей ходити чесно 
перед Господом. Моліться у себе вдома вранці і ввечері... «Не 
піддавайтеся злу, але завжди чиніть йому опір з допомогою 
добра» (Вергілій) ("'May the Kimgdom of God Go Forth,"' Ensign, May 
1978, p. 34). 

Завдання 

Скрізь, де можливо, докладайте особливих зусиль до протидіяння 
злові. Сміливо говоріть про добро. 

Готуйтеся до Другого Пришестя Господнього. Противтеся злові 
сьогодення, застосовуючи пораду Господню, записану в УЗ 45:57. 
Будьте мудрими, добивайтеся правди, беріть собі Святого Духа 
за порадника і не обманюйтеся. 

Писання для додаткового вивчення 
1 Неф. 22:16-26 (праведний не повинен боятися). 
2 Неф. 9:28-39 (жахливо піддаватися спокусам Сатани). 
Мойсей 4:4 (Сатана—батько всілякої брехні). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 3, «Ісус Христос, наш обраний 

Провідник і Спаситель» і розділ 4, «Свобода вибору». 
2. Підготуйте дошку і креду. 
3. До початку заняття напишіть на дошці: «Сатана не має над нами ніякої 

влади, крім тієї, яку ми йому надаємо»... Бог ніколи не змушує нас чинити 
правильно, і Сатана не має влади змусити нас поступати неправильно» 
(Sterling W. Sill, "Our Temptations Upward," Improvement Era, June 1970, p. 45). 

4. Призначте когось з сестер прочитати і переказати оповідання та уривки 
з Писань, рекомендованих до цього уроку. 
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Випробування, 
скрута 
і страждання 
Цей урок має допомогти вам підготуватися до випробувань, 
скрути і страждань— перевірок, які готує нам життя. 

Яке саме призначення мають випробування, 
скрута і страждання 

Протягом останніх ЗО років я пілотував багато типів літаків 
і в Сполучених Штатах, і в країнах Латинської Америки. 
Нещодавно, коли я після кількарічної відсутності повернувся до 
Сполучених Штатів, мій найкращий друг запропонував скориста-
тися його новим літаком... 

Ми обговорили умови поширення на мене його страхового полісу, 
і виявилося, що потрібно провести контрольний політ з 
кваліфікованим інспектором, оскільки минув деякий час відтоді, 
як я літав на літаках саме цього типу. 

Підготувавшись, я зустрів інспектора у призначений час біля 
літака, маючи при собі лицензії США, Аргентини, Парагваю та 
Еквадору, а також бортові журнали, які свідчили про політи 
в «Цессні-ЗЮс» над джунглями, горами, пустелями, через 
міжнародні кордони тощо. Його це все не вразило; він спокійно 
посміхнувся і сказав: «Я про вас чув і не маю жодних сумнівів у 
тому, що ви здійснили багато польотів, але я маю припустити, що 
ті польоти відбувалися у нормальних умовах. Тепер давайте запу-
стимо цю пташку і побачимо, наскільки добре ви літаєте, коли все 
погано!» 

Протягом наступної години він робив так, щоб все йшло погано! 
Він імітував всілякі непередбачені обставини, які тільки міг вига-
дати. Він вимикав те, що мало бути ввімкнутим. Він вмикав те, що 
мало бути відключеним. Він намагався дезорієнтувати мене або 
посіяти паніку. Він справді хотів знати, наскільки добре я міг 
літати, коли все йшло погано! Зрештою він виліз з літака, підписав 
мій бортовий журнал і заявив: «Ви в порядку...» 

Одне з призначень цього життя—бути перевіреними і випробува-
ними, щоб побачити, як добре ми служимо Господові. Пророк 
Джозеф Сміт сказав, що нас буде випробувано, щоб побачити, чи 
будемо ми служити і залишимося вірними попри всі перешкоди. 
Перед тим, як прийти, ми знали, що буде багато несприятливих 
обставин заради нашого випробування: нещасливі випадки, 
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недуги, захворювання—щоб випробувати нас; спокуси і розпач — 
щоб перевірити нас; розчарування, занепад, невдачі, провали і 
всі види ситуацій—щоб визначити наш характер . . . 

Залишається питання: Як ви можете літати на ньому, коли все йде 
погано? Як ви будете жити, коли від вас наполегливо вимагається 
пройти через усі перевірки, всі випробування, виявити всі докази 
вашої вірності? (Robert Е. Wells, "How Well Сап You Fly When Every-
thing Goes Wrong?" New Era, June, 1978, pp. 4 -6) . 
Чому важливо навчитися бути вірними в часи випробувань, лиха й страждать? 
(Ми не по-справжньому слухняні, якщо залишаємося вірними тільки в сприят-
ливий для нас час. Якщо ми залишаємося вірними під час випробувань, лиха 
і страждань, ми отримаємо більші благословення. Нас перевіряють, і ми 
зростаємо духовно, якщо ми вірні). 

Які саме перевірки можуть чекати на нас? 

Нехай хтось із сестер прочитає Від Матвія 5:44-45. 

Очевидно, що незалежно від нашої праведності, всі ми 
зустрінемося з випробуваннями та лихом. Президент Джон 
Тейлор роз'язнював: «Я чув, як у промові до дванадцятьох 
апостолів при одній нагоді пророк Джозеф сказав: «Ви матимете 
всі види випробувань через які вам доведеться пройти, і вам так 
само цілком необхідно бути випробуваними, як це було необхідно 
Авраамові та іншим людям Божим, і,— сказав він,—Бог буде 
співчувати вам, підтримувати вас, і настроювати самі струни 
вашого серця, і якщо ви не витримаєте цього, ви не 
відповідатимете вимогам Целестіального Царства Божого» 
(Journal of Discourses, 24:197). 

Подолання випробувань, лиха і страждань 

Сестра Стелла Оукс розповіла таку історію про деякі з її виробу-
вань і перевірок, а також про те, як вона навчилася долати їх: 
«Знайти свої особисті стосунки з Небесним Батьком, ніколи не 
сумніватися, що він керує найменшим в нашому житті, бути здат-
ним сказати під час життєвого конфлікту: «Нехай буде воля 
Твоя»—це досягнення здатності жити з вірою. Ця здатність—це 
щось таке, що кожна душа повинна знайти своїм власним шляхом 
через творче переживання будь-якого і всього випробовуючого 
досвіду, що може трапитися. Моя випробувальна основа прийшла 
від навчання бути послушною страшному наказові—прийняти 
неминучу смерть свого чоловіка після лише одинадцяти років 
подружнього життя, а також прийняти виклик бути в цьому світі 
самотньою матір'ю і жінкою... 

Я бачила, як мій чоловік Ллойд з кожним днем слабшав і втрачав 
надію... 
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Однієї червневої ночі я стала навколішки насамоті, зовсім знеси-
лена, бажаючи знати у ту північ, яким же треба бути смиренним, 
щоб отримати відповідь на своє благання. Саме тоді я відчула 
Духа миру, абсолютну впевненість, що Бог вище над усе, і що це 
його воля була в наказі, а не моя. Зрештою я могла сказати: 
«Нехай буде воля твоя» і відчути спокій.. . Моя віра зняла з мене 
нервове напруження, і я зрозуміла, що знайшла нову надію на 
Господа. 

Але, хоч мене й охопив цей солодкий спокій, я таки не могла спати 
і знову ввімкнула світло. Коли я взяла Учення і Завіти,.. то книга 
відкрилася на сторінці, де для мене було повідомлення... мені 
було дано знати, що Господь любить мене і що я знайду своє при-
значення. Я відчула, що любов огорнула мене—та любов, яка 
завжди підтримувала мене після того великого моменту переміни 
в моєму житті. У мене завжди були труднощі і виклики долі, але 
весь час я мала надійне знання, що Ісус є Христос, наш 
Викупитель, і що він підтримує нас з початку і до кінця, коли ми 
мусимо боротися з усім, що б не стало на нашій дорозі» ("Thy Will 
Be Done," in Leon Hartshorn, comp., Remarkable Stories in the Lives of 
Latter-day Saints Women, vol. 2, pp. 183-184). 
Чому саме навчилася ця сестра? Як вона цьому навчилася? 

Чому важливо, щоб ми вчилися приймати волю Божу? (Тому що він знає, що 
саме для нас є найкращим. Він знає, які нам потрібні перевірки, що дозволять 
нам повернутися до нього). 

Коли сестра Оукс виявила віру і молилася, вона набула сили і 
впевненості від Писань, вона поклалася на Ісуса Христа і виявила, 
що може витримати випробування. Те саме буде правильним для 
кожного з нас. 

МОЛИТВА І ПІСТ 

«Молитва в час нужди —це велике благо. В усіх випадках від про-
стих випробувань до страждань, подібних до тих, що були 
в Гефсиманії, —молитва може наблизити нас до Бога, нашого 
найбільшого джерела підтримки й поради» (Ezra Taft Benson, "Do 
Not Dispair," Ensign, Nov. 1974, p. 66). 

Якщо ми бажаємо від Господа особливого благословення, то 
повинні пам'ятати, що сила може прийти від посту. Супро-
воджуючи свої молитви постом, ми можемо відчувати Духа і 
дізнаватися про волю Батька щодо нас (див. урок 6 «Піст» у 
підручнику Жінка Святих Останніх Днів, основний підручник для 
жінок, частина А). 

Як молитва може допомогти нам справитися з нашими труднощами? (Дає 
провід і підтримку). 
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Чому під час молитви важливі віра й надія на Господа? (Через віру ми отри-
муємо відповіді на наші молитви. Віра в Господа робить можливим прийняти 
відповіді, які ми отримуємо незалежно від того, чи вони сподівані, чи ні). 

Чому Господь іноді залишає нам наші тягарі особливо у випадках, коли ми 
щиро молимо його усунути їх? (Ми не завжди знаємо, що є правильним і кра-
щим для нас. Небесний Батько знає причини наших тягарів). 

ПИСАННЯ 

В Писаннях є багато місць, які можуть просвітити, підбадьорити і 
заспокоїти нас. Псалми у Старому Завіті можуть дати втіху. Книга 
Мормона може підбадьорити в часи випробувань. Слова живих 
пророків можуть дати настанову. Якщо ми зустрічаємося зі своїми 
труднощами, зміцнені одкровеннями Писань, то знайдемо нові 
мужність і провід. 
Попросіть когось із сестер поділитися досвідом про те, як її було зміцнено й як 
вона отримала допомогу, коли вона звернулася до Писань для того, щоб спра-
витися з труднощами або позбавитися них. 

ВІРА В НАШОГО СПАСИТЕЛЯ 

Через благословення священства. 

Як жінки Церкви ми маємо привілей отримання благословень 
через священство. Ці благословення може бути надано під час 
хвороби, лиха та випробувань (Див. урок 12, «Обряди 
Священства» в книзі Жінка Святих Останніх Днів, Основний 
підручник для жінок, Частина А). 
Запропонуйте присутнім у класі поділитися досвідом, який вони мали за часів 
випробувань, коли їх було зміцнено через благословення священства. 

Президент Езра Тефт Бенсон з Кворуму Дванадцятьох порадив 
нам: «В особливо напружений час або у передчутті вирішальної 
події можна просити благословення від рук священства. 

Навіть пророк Джозеф Сміт просив і отримав благословення від 
рук Бригама Янга і одержав утіху й провід для своєї душі» ("Do Not 
Despair," Ensign, Nov. 1974, p. 66). 

Наше патріарше благословення завжди може дати нам розуміння 
і допомогти нам знайти провід. Часто ми можемо знайти відповіді 
на свої проблеми через вивчення цього особливого благословен-
ня. 

Через служіння і роботу 

Коли нас залучено допомагати людям, наші думки підносяться 
над особистими проблемами. Президент Лоренцо Сноу одного 
разу сказав: 
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«Якщо вас огортає сум, роззирніться навколо і знайдіть когось, 
хто перебуває у гіршому за вас стані; йдіть до нього і з'ясуйте, у 
чому полягає його неприємність, потім спробуйте усунути її з 
допомогою мудрості, яку дарує вам Господь; і перше, що ви 
усвідомите,—це те, що ваш сум минув, ви відчуваєте, що на вас 
пролито світло, Дух Господній, і все здається освітленим» (in Con-
ference Report, Apr. 1899, pp. 2-3) . 

Через силу від інших 

Справжні друзі, які можуть слухати про наші труднощі і давати 
нам поради й підбадьорювати —це велика допомога в часи 
напруження. Пророк Джозеф Сміт казав про радість, що йде від 
друзів: «Який солодкий голос друга; один знак дружби, з якого б 
джерела він не був, пробуджує і приводить до дії всяке 
співчутливе почуття» (Joseph Fielding Smith, Teachings of the Pro-
phet Joseph Smith, p. 134). 

Найтісніші дружні стосунки повинні починатися в наших домах і 
поширюватися на нашу церковну організацію. Потрібно допома-
гати друзям нести їхні тягарі, а їм слід допомагати нам у тому ж. 
Як можна допомагати друзям нести їхні тягарі? 

Прочитайте Мосія 18:8-9. 

Яку відповідальність ми зобов'язалися взяти на себе під час хрищення? 
(Нести тягарі одни одного; сумувати з тими, хто сумує; заспокоювати тих, хто 
має потребу в заспокоєнні). 

Наш найбільший друг, Ісус Христос, допоможе нам нести наші 
тягарі, ящо ми його шукаємо. 
Прочитайте Матвій 11:28-30. 

Яке благословення обіцяно тим, хто приходить до Ісуса Христа? (Спокій для 
їхніх душ). 

Через достойне сприйняття своїх тягарів 

Тоді, коли пророка Джозефа Сміта було незаконно ув'язнено 
в Ліберті, Міссурі 1839 року, він отримав одкровення у відповідь на 
свою молитву до Господа. Це одкровення вміщено в УЗ 121, і 
в ньому є багато інформації про те, чому ми повинні нести свої 
тягарі до кінця. 
Прочитайте УЗ 121:7-8. 

Які благословення було обіцяно Джозефові Сміту? (Що він переможе своїх 
ворогів і що його буде піднесено до Бога). 

Чим відрізняється просто претерпіння від достойного претерпіння? (Достойне 
претерпіння —це претерпіння з надією на Господа, претерпіння без ремству-
вань). 
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Джордж А. Сміт згадує пораду, що її дав Джозеф Сміт: «Він 
(Джозеф) сказав мені, що ніколи не слід впадати в розпач, які б 
можливі труднощі не виникали у мене. Навіть якби мене було опу-
щено в найглибшу копальню Нової Шотландії, і на мене зверху 
поклали б усі Скелясті Гори, то і тоді мені не слід впадати у відчай, 
але чинити опір, виявляти віру і мужність, і тоді я зможу піднятися 
на поверхню» (Memories of George A. Smith, entry dated 1835, as 
quoted in My Errand from the Lord, A Personal Study Guide for the 
Melchizedek Priesthood, 1976-77, pp. 175-176). 

Щоб допомогти собі зносити страждання у запропонований 
спосіб, можна запитати себе: «Як можна зробити цей досвід бла-
гословенням у своєму житті? Про що можна дізнатися з цього 
досвіду?» 

«Іноді ми багато років не маємо жодних проблем, а потім вони, 
здається, приходять усі разом, і тягарі, здається, неможливо зне-
сти. Але в усьому цьому ми маємо дві головні сили, на які можна 
покладатися: 1) До того, як прийшли, ми знали, що буде так, 
проте ми хотіли прийти, тому що благословення залишитися 
вірним до кінця дало б нам вічне піднесення; 2) Ми ніколи не буде-
мо спокушені більше за нашу здатність протистояти спокусі» 
(Robert Е. Wells, "How Well Can You Fly It When Everything Goes 
Wrong?" New Era, June 1978, p. 5). 
Прочитайте 1 До Коринтян 10:13. 

Благословення після незгод 
Господь запевняє нас, що ми можемо мати мир, навіть коли у нас 
горе. 
Прочитайте Від Іоанна 16:33. 

Йов, який зустрівся з великим горем, отримав свої благсловення 
після того, як перетерпів. Господь прихильно ставився до Йова, і 
Йов був щедро благословлений: «І помножив Господь усе, що Йов 
мав, удвоє... Господь поблагословив останок днів Йова більше 
від початку його» (Йов 42:10, 12). 
Прочитайте УЗ 58:2-4. 

Чому потрібно випробовувати себе до того, як отримуємо благословення? 
(Випробовуючи себе, ми створюємо свої благословення). 

Оскільки навіть Ісус Христос здобув славу після того, як все зніс, 
так може бути й з нами. «Той, хто залишається твердим і кого не 
поборено, такого буде спасено» (Joseph Smith 1:11). 

Висновок 
У цьому житті ми зустрінемо багато лиха. Господь сказав 
пророкові Джозефові Сміту, що він зазнає багато страждань. Він 
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також пояснив, чому: «Знай, мій сину, що все це дасть тобі досвід 
і буде тобі на благо». (УЗ 122:7). Це втішаюче запевнення дало 
йому змогу до кінця знести страждання. Дані йому обіцяння також 
стосуються нас: «Тому не бійся того, що може зробити людина, бо 
Бог буде з тобою вічно й назавжди» (УЗ 122:9). 

Завдання 
Дослідіть Писання, насамперед УЗ 121 і 122, щоб зрозуміти спосо-
би подолання лиха. Щоб знести всі страждання свого життя і здо-
лати їх, моліться про силу і провід. Пам'ятайте, що часто 
найбільші благословення приходять тільки після перенесення 
страждань. 

Читайте щодня протягом цього тижня або вивчіть напам'ять вірші 
гімну «О, Слуги Господні!» ("How Firm A Foundation", Hymns, no. 66): 

3. Велично і ніжно торкається нас 
Всевишнього слово, Заступника глас: 
«Не бійся, я знаю, про кожний твій рух, 
Не бійся, я зможу, не бійся, я зможу, 
Не бійся, я зможу укрити твій дух! 

4. Коли ж серед бурі крізь глиб грозову 
Я душу твою до небес призову, 
Не бійся, не бійся —в небеснім краю 
Освячувать буду, освячувать буду, 
Освячувать буду скорботу твою. 

5. Хай серце в тривозі, хай громи гримлять— 
Тобі допоможе Моя благодать, 
Не варто боятись, хотів би я лиш, 
Щоб золото в душах, щоб золото в душах, 
Щоб золото в душах сіяло ясніш. 

7. Навіки турбота моя і хвала 
Душі, що у Бозі спасіння знайшла, 
Хай силу жорстоку розбурхало зло, 
Я душу зігрію, я душу зігрію, 
Я душу зігрію Батьківським теплом. 

На закінчення заняття нехай присутні в класі заспівають ці чотири 
куплети гімну «О слуги Господні», вміщені в Основах Євангелії. 

Писання для додаткового читання 
Псалом 23 (Господь—наш Пастир). 
Матвій 5:10-12 (благословенні ті, кого переслідують за 
праведність). 
До Филип'ян 1:29 (страждати за Христа). 
1 Петра 2:20 (терпіння у стражданні). 
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Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Учення і Завіти 121 і 122. 
2. Почніть заняття з трьох куплетів з гімну «Чи молився ти», вміщеного 

в Основах Євангелії. 
3. Визначте, хто з присутніх у класі буде читати або переказувати історії та 

Писання, рекомендовані до цього уроку. 
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Відповідальність 
перед батьками 

Цей урок має заохотити вас любити й шанувати своїх батьків. 

Чому ми повинні шанувати своїх батьків? 
Перші чотири з Десятьох Заповідей вказують, як саме потрібно 
ставитися до нашого Небесного Батька і якою є наша 
відповідальність перед ним. У п'ятій заповіді йдеться про наш 
обов'язок перед земними батьками. 
Прочитайте Вихід 20:12. Чому наш Небесний Батько надав заповідь шанувати 
своїх батьків? 

Як і в усіх інших заповідях, Спаситель являє для нас приклад 
виконання заповіді, в якій ідеться про необхідність шанувати своїх 
батьків. Навіть страждаючи на хресті, Ісус виявляв турботу про 
свою земну матір (Див. Іоанн 19:26-27). 

Ми схильні думати, що шанування наших батьків означає тільки 
послух їм. Однак, безперечно, Господь мав на увазі щось більше, 
ніж послух, коли сказав: «Шануй батька свого і матір свою». 
Словники дають кілька значень слова пошана. Більшість з них 
визначається поняттями «люб'язність», «повага», «шанування», 
«захоплення» і «прихильність». Шанувати батьків—це більше, ніж 
просто виявляти покору й повагу. Це також означає любити їх не 
з примусу, а тому, що ми хочемо так робити. Якщо ми справді 
шануємо своїх батьків, то з бажанням підкоряємось їхнім спра-
ведливим вимогам. Нам необхідні їхні справедливі рекомендації 
й поради. 

Більшість з нас відчуває до своїх батьків повагу й любов, і тому 
шанувати їх виявляється неважко. Для інших, хто можливо, не має 
таких почуттів до батьків, виявляти до них пошану може бути 
непросто. Однак, ніхто не вільний від вшанування своїх батьків, 
незважаючи на те, наскільки це може бути складним. Якщо наші 
батьки не виконують заповідей, ми можемо запитати, а чи заслу-
говують вони на шанування. Але у п'ятій заповіді сказано просто 
шанувати їх—вона не звільняє нас від відповідальності, додаючи 
якісь обмеження, наприклад «якщо вони члени Церкви», «якщо 
вони багаті, здорові або освічені», або «якщо вони заслуговують 
шану». 

Ми б учинили добре, наслідуючи приклад «однієї молодої жінки, 
яка була сповнена рішучості покращити свої почуття до батьків і 
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в гарячій молитві звернулася до свого Батька на Небесах, дякую-
чи Господові за своїх батьків, хоч ніколи не робила цього раніше. 
Вимовляючи слова подяки, вона зрозуміла, чому вона повинна 
бути вдячною за своїх батьків. Вона підвелася з колін, сповнена 
новою любов'ю і розумінням двох людей, які, як вона усвідомила, 
були так само дітьми Божими, як і вона сама» ("Parents," Lesson 8, 
Look unto Me in Every Thought, Mia Maid Course B, 1978, p. 42). 
3 яких причин потрібно шанувати батьків і виявляти їм вдячність? (Вони дали 
нам фізичне тіло й нагоду випробувати себе у смертному житті; вони потурбу-
валися про нас, як дітей; вони забезпечували наші потреби; вони— діти нашо-
го Небесного Батька). 

Прочитайте До Колосян 3:20. 

Чому, за словами апостола Павла, ми повинні шанувати своїх батьків? (Це 
подобається Господові). 

Як шанування батьків допомагає нам виявити любов до Небесного Батька? 
(Ми виконуємо його заповіді). 

«Подружжя з Америки, перебуваючи в Європі, обідало в домі 
лікаря. На них справили враження ввічливість, увага, з якими ста-
вилися в цій сім'ї до бабусі. Лікар здивувався, коли вони звернули 
на це увагу. Його відповідь була: «Бог використав батьків для 
створення нас. Ми не можемо ображати їх, не ображаючи Бога» 
{Family Home Evening manual, 1967, p. 172). 

Як саме слід шанувати батьків? 
Прочитайте До Ефесян 6:1-3. 

Що пропонує робити Павло, щоб виявляти пошану до батьків? (Напишіть на 
дошці: Слухатися їх). Яке обмеження накладає Павло на нашу послушність? 
(Він каже: «Слухайтеся своїх батьків у Господі». Що це означає—«слухатися їх 
у Господі»? (Слухатися їх у доброму; ми не повинні слухатся їх, якщо вони про-
понують нам читити зло). 

Є ще й інші способи виявлення пошани до батьків. Одна молода 
сестра, Астілла Айала написала про те, як вона вчилася викону-
вати цю заповідь: 

Відтоді, як мені виповнилося п'ять років і до вісімнадцятирічного 
віку наше домашнє життя було дуже нещасливим. Як найстарша з 
дев'ятьох дітей, я гостро переживала страждання матері й 
молодших братів і сестер від жорстокої вдачі завжди п'яного 
батька. Я часто задумувалася над питанням: «Що я можу зробити, 
щоб принести в наш дім хоч трохи щастя? 

Коли мені було чотирнадцять, у середній школі хтось сказав мені, 
що однією з заповідей Божих є шанування батьків. Дуже 
зацікавлена, я запитала: «Як саме я можу шанувати своїх 
батьків?» Мені порадили вчитися і стати хорошою ученицею, і це 
зробить моїх батьків щасливими; таким чином я виконаю 
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заповідь. Я була дуже щасливою; я думала: «Тепер я, можливо, 
принесу трохи щастя у наш дім». Отже я намагалася стати най-
кращою ученицею в класі і за поведінкою—найкращою дочкою 
в місті. Всі поважали й любили мене за це, але вдома нічого не 
змінилося. 

Думаючи, що мені слід зробити ще щось, я запитала про якусь 
іншу заповідь Божу і у відповідь почула: «Люби ближнього свого, 
як самого себе». Отже, я почала працювати в лікарні, де я обслу-
говувала хворих, серед яких були дуже бідні, і я почала відчувати 
особливу любов до всіх них. Виконуючи цю заповідь, я здобула 
щастя, але вдома нічого не змінилося. Навпаки, мій брат почав 
пити й палити і не слухався ніяких моїх порад. 

Мені вже виповнилося 18 років, і здавалося, що всі мої зусилля 
марні. Однак, я мала велику віру в Бога і не зневірювалася. Я 
відчувала, що є ще дещо, що можна зробити. 

Невдовзі я поїхала з дому, щоб здобути спеціальну освіту. Весь 
час я думала про сім'ю і хотіла знати, що відбувалося вдома. Через 
двадцять два дні я приїхала додому, і мати зустріла мене з пла-
чем. Я думала, що сталося щось жахливе, але вона обійняла мене 
і сказала: «Відтоді, як ти поїхала вчитися, твій батько перестав 
пиячити». 

Якою я була щасливою! Мій батько обійняв мене, а коли ми зайш-
ли в дім, мати розповіла, що в день мого від'їзду, ввечері прийшли 
мормонські місіонери. «Твій батько прочитав майже всю Книгу 
Мормона і збирається христитися»,—сказала вона. Я була враже-

Мій батько став неначе мала дитина. В його очах я бачила каяття і 
смирення. Він повністю змінився. Він відразу відмовився від 
паління й випивки і намагався додержуватися заповідей, яким 
його навчили місіонери. Він поводився зі мною, як з королевою, а 
з моїми мамою, братами й сестрами —як з членами королівської 
родини. 

У результаті вся наша сім'я була хрищена: мої батьки і п'ятеро 
дітей, які мали достатній вік, включаючи й мене. Мій батько у віці 
40 років став найкращим батьком у світі, з надзвичайним смирен-
ням, а мій брат скоро служитиме місіонером. Чого ще можна було 
просити? Я знала, що мої жертви не були даремними, і що 
євангелія Ісуса Христа зробила наш дім одним з найщасливіших 
у світі!» ("The Change in My Father," Ensign, Feb. 1975, pp. 42-43). 
Як сестра Айала шанувала своїх батьків? Як ми можемо застосувати її особис 
тий досвід? (Напишіть на дошці: Змінити власну поведінку). 

Інша молода сестра, Луї Крістенсен, розповідає, як вона вшану-
вала своїх батьків. 
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«Я впевнена, що моя вчителька Недільної Школи не уявляла, 
наскільки її прохання неможливе. «Учениці,—сказала вона, —я 
хочу, щоб кожна з вас пообіцяла, що в один з днів наступного 
тижня скаже своєму батькові, що любить його». 

Це прозвучало так просто. Але я знала, що не зможу цього зроби-
ти. Я подумала, що якби я мала такого батька, як у деяких інших 
учениць, я могла б сказати йому ці слова. Але тато був зовсім 
неактивним у Церкві. Він здавався мені нечуйним, мене з ним 
розділяла прірва. Протягом років ми не розмовляли між собою 
про будь-що серйозне. Крім того, я не чула, щоб слова «я тебе 
люблю» колись звучали в нашій сім'ї. Я відчувала, що ніколи не 
зможу зробити те, про що попросила моя вчителька з Недільної 
Школи. 

Після заключної молитви я зачекала, поки інші пішли, а потім 
підійшла до вчительки. 

«Сестро Іннес, те, що ви попросли нас зробити,—добре. Але я 
думаю, що мене треба звільнити від цього завдання. Ви знаєте 
мого батька, я просто не зможу сказати йому щось подібне». 

Але сестра Іннес не була в цьому переконана. Вона поглянула на 
мене і сказала: «Немає значення, яким саме є або що робить твій 
батько, йому треба чути від тебе ті слова так само, як їх потрібно 
чути будь-якому іншому батькові. Я хочу, щоб ти пообіцяла мені, 
що виконаєш це завдання». 

Я погодилася, але протягом наступних кількох днів відчувала 
великий тягар. Я знала, що його можна зняти, тільки виконавши 
зобов'язання. Одного вечора, коли вже всі полягали, я, нервуючи, 
чекала слушного моменту, щоб сказати ті слова. Тато палив і 
підвівся, щоб струснути попіл з сигарети у попельницю. 
Тремтячим голосом, нервуючи, я нерозбірливо сказала: «Тату, я 
тебе люблю». 

Він стояв до мене спиною, і не обернувся, нічого не сказав і нічого 
не зробив. Я подумала, що він мене не почув. Отже, я знову тихо 
повторила: «Тату, я тебе люблю». Тоді дуже повільно він повернув-
ся до мене. У мого нечуйного тата, якого важко було чимось прой-
няти, по щоках котилися сльози. Він обійняв мене, пригорнув і 
поцілував у тім'я. Це сталося вперше за мої шістнадцять років (As 
told to Linda Marx Terry, "Telling My Father I Loved Him," Ensign, Feb. 
1978, p. 51). 
Як ця сестра вшанувала свого батька? Як такий вчинок міг би допомогти нам 
також шанувати своїх батьків? (Напишіть на дошці: Скажіть, що любите їх). 
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Обговоріть такі способи, з допомогою яких можна шанувати своїх батьків. 
Додайте до запропонованого списку на дошці ті способи, які здаються 
найбільш корисними присутнім у класі. 

Підтримуйте гармонію та єдність в сім'ї. 
Будьте надійними, добрими, люблячими і приємними. 
Ніколи не йдіть туди і не робіть того, в чому б вам було б соромно зізнатися 
своїм батькам. 
Виявляйте належну повагу до батьків за всіх обставин. 
Будьте уважними до почуттів батьків. 
Будьте для них гордістю і надавайте їм можливість пишатися вами. 
Будьте примирителями і прикладом євангелії ісуса Христа. 

Як на практиці застосувати ці поради щодо вшанування своїх батьків? Як 
можна шанувати своїх батьків, коли ми з друзями? До списку на дошці додай-
те інші ідеї. 

Іноді, коли нам нагадують про необхідність шанувати батьків, ми 
думаємо, що ця заповідь стосується, головнм чином, маленьких 
дітей. Однак, у заповіді не встановлено якоїсь вікової межі. Немає 
значення, якого ми віку, заповідь стосується нас. 
Покажіть ілюстрацію 16-а, Жінка доглядає за старою матір'ю. 

«На той час, коли Ісус прийшов на землю, Іудеї змінили закон, 
який до цього вимагав, щоб вони шанували батька й матір. Вони 
казали, що з людини знімається обов'язок задовольняти потреби 
батьків, якщо вона пообіцяла церкві гроші, які звичайно використо-
вувала для допомоги батькам. Ісус указав їм, що такою постано-
вою вони зруйнували Божий закон; вони не шанували батька і 
матір (Див. Матвій 15:1-6)» (Family Home Evening Manual, 1967, 
p. 167). 
Покажіть ілюстрацію 16-6, Рут і Ноомі. 

Ми читаємо в Біблії історію про Рут, яка овдовіла разом з своїми 
свекрухою Ноомі та свояченицею Орпою. Ноомі запропонувала 
обом своїм невісткам повернутися до власних домівок. Орпа так і 
вчинила, але Рут залишилася із своєю свекрухою, кажучи: «Не 
силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я відвернулася від тебе, бо 
куди підеш ти, туди піду й я, а де житимеш ти, там житиму й я. 
Народ твій буде моїм народом, а Бог твій—моїм Богом. 

Де помреш ти, там помру і я, і там мене поховають» (Рут 1:16-17). 

Потім Рут і Ноомі повернулися до землі Моав, де Рут збирала 
колоски на полях і в такий спосіб забезпечувала стару Ноомі. 
Що ми можемо дізнатися від Рут про догляд за старими батьками? 

16-а (= 16-а) Жінка доглядає за старою матір'ю 
16-б(=16-Ь) Рут і Ноомі 
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Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: 

«Діти, пам'ятайте про своїх батьків. Після того, як вони зростили 
вас починаючи з ніжного віку, раннього й старшого дитинства, 
після того, як вони вигодували, одягли вас і дали вам освіту, після 
того, як вони дали вам ліжко для відпочинку і зробили все, що 
було в їхній силі, для вашого блага, не зневажайте їх, коли вони 
стануть слабкими й похиленими від ваги своїх років. Не залишай-
те їх, але оселіться поруч з ними і робіть все, що у вашій силі, аби 
сприяти їхньому спокою і добробутові» (Gospel Doctrine, p. 314; 
sea also Improvement Era, Dec. 1917, p. 105). 
Якою є наша відповідальність за матеріальні потреби батьків? Яким чином ми 
повинні дбати про задоволення цих матеріальних потреб? 

Дехто має батьків, які перешкоджали їхньому приєднанню до 
Церкви. їм може здаватися, що, не послухавши батьків і 
приєднавшись до Церкви, вони порушили заповідь про шануван-
ня батьків. Такою була боротьба єврейської сестри Рені Пул 
Ворхаус. 

«О, як я сумнівалася: чи маю право стати мормоном не тільки 
в думках? Всі мої родичі—діди, тітки, дядьки і племінники, загину-
ли у м'ясорубці Другої світової війни. їхня смерть, так само, як і 
смерть мільйонів інших євреїв, була втратою... Якби тепер мені 
було публічно визнати, що Ісус є Христос, чи не визнала б я тим 
самим їхні життя марною втратою? Євреї страждали протягом 
століть..., тому що вони не відмовлялися від своїх зобов'язань і 
віри. їх . . . цькували з країни до країни ..., позбавивши захисту і не 
даючи можливості звернутися по допомогу до людського зако-
ну.. . 

Як могла я тепер зректися і відкинути свій народ і твердження 
його віри..? 

Я любила пам'ять про свою сім'ю; я любила пам'ять про своїх 
предків; і я любила свій іудаїзм. Але тепер я знайшла джерело 
всієї любові, і зрозуміла, що маю стати морноном, щоб цілком 
пізнати його» ("The God of My Father," Ensign, Feb. 1978, p. 21). 

У своїх ваганнях перед вибором ця сестра отримала прекрасно-
го, люблячого свідка і свідчення про те, що немає нічого 
важливішого на землі, як бути членом істинної Церкви. Немає 
сумніву в тому, що батьки вчили її шукати правди, любити Бога, 
прислухатися до спонуки свого серця й Духа. Її рішення не було 
виявом неповаги, але було таким, що поважало їхні учення слуха-
тися Бога і шукати правду. Саме через своє членство в Церкві 
навернені потім можуть заохотити своїх батьків та інших прийняти 
евангелію. 

Яким чином новонавернена може виявити любов і повагу до своїх батьків? 

1 3 6 



Урок 14 

Навіть після смерті наших батьків ми можемо шанувати їх, живучи 
життям, яким вони пишалися б. Ми також вшановуватиме їх, 
досліджуючи свій родовід. 
Додайте до списку на дошці: 1) Живіть праведним життям і 2) Досліджуйте 
свій родовід. 

Через храмові благословення нам дано привілей об'єднати наші 
сім'ї на вічність. Цей привілей крім нашої сім'ї безпосередньо 
поширюється на наших земних предків. Старійшина Теодор М. 
Буртон про це сказав: 

«їм [нашим предкам] було обіцяно, що навіть якщо вони народи-
лися тоді і в тому місці, де не могли почути євангелію, 
проповідувану в житті, Бог дасть їм спасителів з інших нащадків, 
щоб вони могли отримати всі обіцяні їм благословення. Ми ті 
спасителі» (God's Greatest Gift, p. 233.) (Додаткову інформацію з 
генеалогії див. в уроці 20 цього підручника: «Наша відповідаль-
ність перед предками»). 

Висновок 
Через своїх батьків ми здобули фізичні тіла і нагоду випробувати 
себе на землі. Нам заповідано шанувати своїх батьків. Всі ми 
повинні намагатися робити саме так, живучи за принципами 
євангелії та наслідуючи приклад Ісуса Христа. 

Завдання 

Обміркуйте, що ви можете робити, щоб шанувати своїх батьків. 
Підготуйте перелік того, що можна робити щодня для їхнього 
шанування. Сплануйте дії для вшанування своїх батьків. Намітьте 
цього тижня особисто або в листі сказати своїм батькам, що ви 
любите і цінуєте їх і вкажіть принаймі одну конкретну причину, 
чому це так. 

Писання для додаткового читання 

Левіт 20:9 (не проклинати батька або матір). 
Приповісті 6:20-22; 23:22 (слідувати ученню батьків). 
Мт. 19:19 (шанувати батька й матір). 
1 Неф. 17:55 (Нефій дає наказ братам шанувати своїх батьків). 
УЗ 98:16 (повернути серця дітей до батьків). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Підготуйте дошку та крейду. 
2. Призначте когось із сестер читати і переказувати уривки з Писань, 

рекомендовані до цього уроку. 

1 3 7 



Що можуть 
зробити для нас 
домашні вчителі 
Цей урок навчає як домашні вчителі можуть зміцнити ваші сім'ї і 
як ви можете допомогти їм у виконанні їхніх обов'язків. 

Обов'язки домашніх вчителів 
Нещодавно президент колу розповів про свої відвідини одного з 
занять Молодшої Недільної Школи. Коли президент з супроводом 
увійшов, їх гостинно прийняли, привітали, і учитель, прагнучи 
надати значення цій події в очах дітлахів, звернувся до дитини з 
першого ряду: «Скільки тут сьогодні важливих людей?» Дитина 
підвелася і перелічила усіх присутніх у кімнаті—їх було 
шістнадцять. Того дня там було шістнадцять дуже важливих осіб, 
дітей і відвідувачів! 

Ось так вважає Христос; так повинні вважати й ми» (Marion D. 
Hanks, "Every Man in His Own Place," Ensign, Jan. 1973, p. 127). 

Кожний є важливим для нашого Небесного Батька. 

Пророк Джозеф Сміт розумів важливість особи і сім'ї. Відкривши 
йому план, з допомогою якого священство дбало про всіх, 
Господь повідомив, що браття мали «відвідувати дім кожного 
члена, і напучувати їх молитися вголос і про себе, і дбати про всі 
обов'язки сім'ї» (УЗ 20:47). 

Вчителі мають «доглядати за церквою» (УЗ 84:111). 
Хто ті вчителі, яких просять доглядати за сім'ями Церкви? 

Сьогодні ці вчителі звуться «домашніми вчителями». Покликані 
Богом доглядати за його дітьми, домашні вчителі мають 
зміцнювати батьків у заходах, які допоможуть їм повернути свої 
сім'ї у присутність Божу. Вони мають допомагати кожній особі та 
сім'ї повніше жити за євангелією. 

Програмою домашнього вчитилювання керують Генеральні 
Авторитети Церкви. Домашні вчителі представляють Господа, 
єпископа або президента філії та провідника кворуму священ-
ства. Вони допомагають єпископові або президентові філії набли-
зитися до кожної особи та сім'ї в приході. Вони допомагають зро-
бити програму Церкви досяжною для окремого члена, для батька 
і для його сім'ї. 
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Домашній вчитель обирається посеред достойних носіїв 
Мелхіседекового священства. Його напарником може бути інший 
носій Мелхіседекового священства, священик або вчитель, який 
має Ааронове священство, або, в разі потреби, на домашнє вчи-
тилювання можуть призначатися диякони. Домашні вчителі 
мають відвідувати кожного члена в домі принаймі щомісяця. 
Покажіть ілюстрацію 17-а, Домашні вчителі відвідують сім'ю. 

Коли одного брата було покликано на домашнього вчителя, він 
бажав істинно служити своїм людям. Він сказав: «Я прочитав 
в Ученні і Завітах розділ, який описує обов'язки. Я був особливо 
вражений думкою: «доглядаючи за моїми сім'ями, бути з ними і 
зміцнювати їх» (Див. УЗ 20). 

Я прийняв особливе зобов'язання перед Господом, що намагати-
муся «доглядати за моїми сім'ями» так, як робив би це він . . . 

У моєму окрузі жила вдова. Одного дня у хуртовину ми з дружи-
ною побачили, як вона пробивається до продовольчої крамниці. Я 
зупинив машину і сказав, що для нас буде приємно підвезти її. Я 
сказав їй, що хочу, щоб вона вважала мене за друга і знала, що 
коли б їй не знадобилася допомога, вона може звертатися до нас. 

«Велике вам спасибі,—сказала вона, —це вперше домашній вчи-
тель чинить так». 

Одного вечора я завуважив, що жодного разу не бачив її на наших 
вечірках і вирішив дізнатися, чому це так, не образивши її. 

Коли ми з напарником постукали у двері, вона зустріла нас дуже 
люб'язно... 

Зрештою я почав з нею розмову про наші вечірки. 

«Повинна визначити, що іноді мене запрошували відвідати їх. Але 
кожного разу я не відчувала себе частиною групи. Ніхто не запро-
шував мене піти з ними, і я не хотіла почуватися зайвою». 

Того місяця вона вперше прийшла на вечірку разом зі мною і 
моєю дружиною. Ніхто не міг сердечніше виявити свою 
вдячність. . . 

Згодом мені спало на думку, що вона не займала ніякої посади у 
приході. Я сказав про це провідникові моєї групи, який поговорив 
з єпископом. Невдовзі вдова з вдячністю прийняла покликання 
навчати в Молодшій Недільній Школі. 

Так, я зрозумів, що посада домашнього вчителя означає, що він 
являється певним чином другим батьком для сім'ї, який доносить 
допомогу і зацікавленість з боку кворуму, приходу і навіть Церкви 
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у кожну сім'ю і для кожного її члена» ("The Spirit of the Home 
Teaching," Improvement Era, June 1967, pp. 114-115). 
Що, на думку цього домашнього вчителя, означають слова «догляд за 
сім'ями»? 

Допомога домашнім вчителям у виконанні їхніх обов'язків 
Нам слід зробити все для того, щоб домашні вчителі відчували 
себе бажаними у нашому домі, скликати під час їхніх відвідин усіх 
членів сім'ї. Можна запропонувати, щоб вони приходили тоді, 
коли всі члени сім'ї вдома. Кожний член сім'ї повинен шанувати і 
поважати домашніх вчителів як близьких друзів сім'ї. 

У лихі часи або якщо трапляється щось непередбачене, потрібно 
кликати домашніх вчителів. Вони можуть дати благословення свя-
щенства, якщо в домі немає носія Мелхіседекового священства. 
Ми можемо допомогти їм виконувати свої покликання, шукаючи 
їхньої духовної підтримки у лихі часи. Один домашній вчитель так 
розповів про відвідини старої жінки- інваліда: «Вона дуже триво-
жилася за онука, на якого наступного дня чекала складна 
операція. Вона запитала, чи не став би я навколішки біля її ліжка і 
не прочитав би молитву за благополуччя її хлопця» (Boyd К. 
Packer, "The Saints Securely Dwell," Ensign, Jan. 1973, p. 90). 

Домашні вчителі та глава сім'ї 
Домашні вчителі повинні визнавати, підтримувати і зміцнювати 
головуючого авторитета в сім'ї, працюючи через нього. Якщо 
в домі є батько, він повинен бути визнаний патріархом-членом 
сім'ї, який головує. Якщо батька в домі немає, головуючим авто-
ритетом потрібно визнати матір, і домашні вчителі повинні пра-
цювати через неї і допомагати їй у цій ролі. Домашні вчителі 
повинні також безпосередньо працювати з одинокими членами 
Церкви, які живуть окремо від своїх сімей, допомагаючи 
зміцнювати їх у вирішенні їхніх потреб. 

Старших домашніх вчителів заохочують проводити приватні 
бесіди з главою кожної сім'ї, перед яким вони відповідають за цю 
сім'ю. З допомогою цих бесід домашні вчителі дізнаються про 
проблеми, потреби і ситуації у призначених їм сім'ях і розуміють їх 
і, отже, зможуть краще допомогти їм зустріти різні випробування. 

Ось розповідь про те, як два домашніх вчителя дієво виконували 
доручення, працюючи через батька. 

«Сем'юел Боуен не був членом Церкви. Його ж дружина і діти 
належали до Церкви, тому сім'ю Боуен часто відвідували домашні 
вчителі. Як правило, під час цих відвідин домашні вчителі 
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спілкувалися лише з членами Церкви в домі. Тому брат Боуен 
уникав домашніх вчителів... Зрідка містер Боуен відвідував 
Церкву. 

Два роки тому для сім'ї Боуен було призначено нового домашньо-
го вчителя, брата Уокера. Після того, як брат Уокер зустрівся з 
ними і обговорив ситуацію з провідником священства, він дуже 
сильно відчув, що потрібно зосередити свою увагу на главі роди-
ни, братові Боуені. Наступного місяця він продумано почав 
здійснювати це. Наприклад, він намагався призначити зустрічі не 
через сестру Боуен, а через брата Боуен. Він спілкувався з дітьми 
тільки з дозволу глави сім'ї. Кілька разів він знаходив нагоду, щоб 
відвідати тільки брата Боуена. Під час цих відвідин вони обгово-
рили, чим вчитель може бути корисним для кожного члена сім'ї. 
Спочатку брат Боуен насторожено поставився до зміни, оскільки 
це було незвично, але невдовзі належно оцінив брата Уокера. 
Вчитель багато разів з сердечністю відвідував дім, але саме 
послання євангелії рідко передавалося в сім'ю. 

Одного вечора брат Уокер розмовляв з братом Боуеном у 
вітальні. Вчитель запитав: «Семе, як це так, що з такою чудовою 
сім'єю у Церкві і всією її діяльністю, ти ніколи не припускав свого 
членства у Церкві?» Брата Уокера дуже здивувала відповідь: 
«Знаєш, ще ніхто ніколи не питав мене, чи я зацікавлений у цьому. 
Фактично я прочитав багато вашої літератури і вірю так само, 
як і ви». 

Через місяць брата Боуена було хрищено і тепер його сім'я вже 
запечатана з ним у храмі» (When Thou Art Converted, Strengthen Thy 
Brethren, Melchizedek Priesthood Study Guide, 1974-75, pp. 217-18). 
У чому полягає обов'язок дружини у випадку, коли домашні вчителі не 
розуміють, як вони можуть допомогти її чоловікові, якщо він неактивний член 
Церкви або не належить до неї? (Допомогти їм ближче познайомитися 
з чоловіком і підказати їм, як саме вони можуть допомогти йому). 

Домашні вчителі повинні підтримувати батька і регулярно виясня-
ти, як саме можуть найкраще допомагати батькові та його сім'ї. 

Як домашні вчителі можуть допомагати сім'ї 

Домашні вчителі можуть багатьма шляхами допомагати сім'ї. 
Вони можуть навчити, як організовувати і проводити домашні 
сімейні вечори. Вони можуть заохочувати нас розвивати свої 
таланти. Вони можуть давати пораду для вирішення наших про-
блем і допомогти нам підвищити духовність у нашій сім'ї. 

Домашні вчителі повинні пристосовувати свої послання і напрям 
дій до індивідуальних і сімейних потреб. Вони мають владу благо-
словляти, направляти і зміцнювати окремих осіб і сім'ї. Особливо 
вони повинні доглядати за членами Церкви і допомагати задо-
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вольняти потреби тих з них, які живуть самі, які часто самотні та 
потребують захисту і заспокоєння, що може прийти до них через 
усвідомлення того, що про них дбають домашні вчителі. 

Господь чекає, що батьки вдома навчатимуть свою сім'ю 
євангелії. У цьому батьки можуть звернутися по допомогу до 
домашніх вчителів. В одній сім'ї стурбовані батьки шукали поради 
й допомоги у домашніх вчителів щодо своєї вісімнадцятирічної 
дочки, яка зустрічалася з хлопцем —не членом Церкви. У всіх своїх 
зусиллях відмовити дочку від цієї любовної історії батьки постійно 
натрапляли на опір. 

«Батько сам пішов до домашнього вчителя і звернувся до нього з 
трьома проханнями. Він сказав: «Я хотів би, щоб під час наступ-
них відвідин ви провели для нашої сім'ї спеціальний урок про 
одруження у храмі. Я хотів би, щоб ви засвідчили, що значив цей 
принцип у вашому житті. Нарешті, я був би вдячний, якби ви напе-
ред повідомили мене про свій візит, тому що я особливо хочу, щоб 
наша дочка у цей час була вдома і послухала урок». 

У призначений час домашній вчитель і його молодший напарник 
провели урок про одруження у храмі і засвідчили про благосло-
вення, які надходять від послушності у виконанні цього священно-
го таїнства. Дочка не прореагувала ніяк. Зустрічі продовжувалися. 
Але одного вечора, пізно, батько і мати почули, що вона поверну-
лася додому після побачення з тим хлопцем, який не був членом 
Церкви. Невдовзі вона навшпиньки підійшла до ліжка батьків і 
прошепотіла: 

«Я знаю, що ви турбувалися про свою дочку, але сьогодні увечері 
я вирішила, що одружусь тільки у храмі. Розумієте, після того, як 
наш домашній учитель провів свій урок, я багато молилася. Тепер 
я маю відповідь на свої молитви. Я більше не зустрічатимусь з 
Томом» (L. Brent Goates, "A New Dimension in Home Teaching," 
Improvement Era, Oct. 1966, pp. 874-75). 
Як саме домашні вчителі допомогли цій сім'ї? 

Домашні вчителі можуть допомогти новим членам Церкви почува-
тися зручно на церковному богослужінні, провівши шість 
спеціальних уроків домашнього вчитилювання для новонаверне-
них про членство в Церкві. Вони можуть допомогти цим людям 
знайти нових друзів-ровесників і допомогти всім членам сім'ї 
включитися у церковну діяльність. 

Домашні вчителі повинні цікавитися матеріальним добробутом, а 
також духовним станом сім'ї. Провівши в домі духовну дискусію і 
молитву, один домашній учитель сказав: «Чотири дні йшов дощ. 
Чи не протікає дах вашого будинку? Якщо він потребує ремонту, я 
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допоможу вам» (George P. Barber, "Home Teaching—Great potential 
for Service," Improvement Era, Mar. 1968, p. 39). 

Після землетрусу у Перу двом місіонерам було запропоновано 
розшукати у цьому районі членів Церкви і встановити їхні потре-
би. Один з місіонерів розповідав: 

«Я розпитував у людей, де можна знайти Хермано Карденеса, 
першого радника президента філії. Мене направили у глиб табо-
ру. .. Привітавшись, я запитав його, чи знає він, як можна було б 
розшукати інших братів і сестер філії... Він витяг з бокової кишені 
складений і пом'ятий аркуш паперу і передав його мені. 

«Старійшино, —смиренно сказав він,—ми робили так, як ви 
навчили тут нас кворум старійшин. Ми розіслали на пошуки 
домашніх вчителів!» На тому пом'ятому аркушеві паперу було 
записано місцезнаходження, умови і стан здоров'я всіх, —крім 
двох сімей філії і всю цю інформацію зібрали і повідомили 
домашні вчителі!» (Н. Bruce Bowman, "Home Teachers in an Earth-
quake," Ensign, Mar. 1978, p. 67). 
Як ця інформація допомогла б нам у критичних ситуаціях? 

Брат Джордж Дуррант розповідає, як домашній учитель допоміг 
його сім'ї. 

«Він часто приходив у наш дім. Під час відвідин звертався до 
кожної дитини по імені і розмовляв з кожним окремо. Він уважно 
вислуховував, що б вони не сказали. Вони знали, що він 
піклується про них. 

Коли благословляли наших малят, він стояв зі мною у колі носіїв 
священства. Коли наші діти досягли хрищення, він обговорив з 
ними важливість цього великого таїнства. Коли вони зійшли у 
води, він був там як свідок і радів разом з нами. Його руки були 
покладені на їхні голови разом з моїми, коли я затверджував їх як 
членів Церкви. Коли наш старший син став дияконом, цей чоловік 
зайшов, щоб поздоровити його. 

Коли мені у справах треба було виїхати з міста, він щодня телефо-
нував мені додому, щоб довідатися, чи все там гаразд. Кожного 
тижня він відшукував нас у Домі Зборів і тиснув нам руки. Одного 
разу, коли я хворів, він разом з іншим братом прийшов, щоб допо-
могти мені. Він часто ставав навколішки разом з нашою сім'єю і 
молився з нами, 

Він ніколи не проповідував нам, хоч те, як він слухав нас, змушува-
ло нас намагатися стати кращими. Він не вважався зразковим 
учителем або великим вченим, але від нього і через нього ми 
відчували силу і мідрість. Він випромінював дух, який примушував 
нас поважати його і довіряти йому. На нас не так впливало те, що 
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Урок 14 

він казав, як те, ким він був» (George Durrant, "The Man I Remember 
Best," Improvement Era, May 1970, p. 42). 
Нехай хтось з сестер класу повідомить про те, як домашні вчителі допомогли 
її сім'ї. 

Висновок 

Домашні вчителі представляють Господа, єпископа або прези-
дента філії, і кворум священства зміцнює сім'ї духовно і на час. 
Вони допомагають визначеним для них сім'ям або окремим осо-
бам насолоджуватися програмами Церкви і заохочувати вико-
нання церковних і сімейних обов'язків. Глава кожної сім'ї може 
працювати з домашніми вчителями, щоб зміцнити дім і 
підготувати сім'ю для піднесення. 

Завдання 

1. Запросіть своїх домашніх вчителів насолодитися разом з вами 
особливим сімейним вечором в будь-який день, крім понеділка. 
2. Скористайтеся допомогою своїх домашніх вчителів у разі 
потреби. Інформуйте про особисті й сімейні потреби. 

Писання для додаткового читання 
2 До Тимофія 2:2 (щоб вірні люди навчили інших). 
УЗ 20:46-47 (щоб священики відвідували й напучували). 
УЗ 44:6 (щоб старійшини відвідували бідних і нужденних). 
УЗ 82:19 (щоб кожна людина намагалася дізнатися про свого 
ближнього). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Учення і Завіти 20:46-47. 
2. Призначте когось з класу розповісти про те, як домашні вчителі допомогли 

її сім'ї. 
3. Призначте когось із сестер читати і переказувати уривки з Писань, 

рекомендовані до цього уроку. 
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Готуючись 
до майбутнього 

Цей урок навчить вас, як згідно з Господньою заповіддю, 
підготуватися до майбутнього. 

Значення мудрої підготовки 
Президент ЕзраТефт Бенсон сказав: 

«Ми маємо обов'язок вижити не тільки духовно, але й фізично. 
Виживання не ціною принципів,—бо це є найвірніший шлях до 
поразки,—але виживання, яке приходить від розумної підготовки. 
Ми зустрічаємо прийдешні дні, які випробують моральні і фізичні 
можливості всіх нас» (In Conference Report, Apr. 1967, p. 61; "Pre-
pare, Then Fear Not,", Improvement Era, June, 1967, p. 59). 
Що мав на увазі старійшина Бенсон, кажучи, що ми повинні підготуватися до 
прийдешнього «не тільки духовно, але й фізично»? (Господь чекає, що ми 
докладемо всіх зусиль, турбуючись про свої щоденні потреби. Ми не можемо 
чекати, щоб нам допомагали інші, якщо ми не докладаємо своїх найбільших 
зусиль). 

Навчаючи готуватися духовно, Церква також заохочує нас готува-
тися і до задоволення фізичних потреб у прийдешньому. У 1936 
році в результаті одкровення президентові Геберові Дж. Грантові, 
було розроблено план добробуту Церкви. Цей план учить нас 
розумному використанню всього, що дав нам Господь. Виконуючи 
його, ми зможемо дбати про себе та інших, хто буде у нужді. План 
добробуту починається з сім'ї. 

Сімейна підготовленність 
Дбати про потреби членів сім'ї—наш сімейний обов'язок. У зви-
чайних умовах ми маємо забезпечувати, любити і зміцнювати 
один одного у наших праведних намаганнях. Коли виникають 
проблеми, ми маємо допомагати один одному вирішувати їх. 
Обов'язок допомагати один одному «базується на турботі осіб 
про самих себе, на турботі батьків про дітей, на турботі дітей про 
своїх старих батьків і дідів» (Victor L. Brown, "The Church and the 
Family in Welfare Services," Ensign, May 1976, p. 112). 
Нехай хтось із сестер перекаже зміст підрозділу «Сімейні обов'язки» з Основ 
Євангелії, розділ 27. Яким є обов'язок батька перед сім'єю, матері, дітей? 

Прояв належної турботи про інших вимає підготовки. Кожна сім'я 
повинна планувати і готуватися до того, щоб дбати один про 
одного за всіх обставин і в усіх непередбаченних випадках. 
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До яких змін в житті нам потрібно готуватися? (Старіння, слабке здоров'я, 
переселення, втрата годувальника, втрата роботи, турбота про старих батьків 
або дітей з фізичними вадами). 

Господь застеріг, що настануть нещастя: град, який винищує вро-
жай (УЗ 29:16), страшні хвороби, які охоплять землю (УЗ 45:31), 
війни на лиці землі (УЗ 63:33), а також голод, епідемії та землетру-
си (Мт. 24:7). 
До яких критичних ситуацій потрібно готуватися? (Смерть, хвороби, поранен-
ня, безробіття, пожежа, голод). 

Як можна підготувати свої сім'ї до цих критичних ситуацій? (По можливості, 
запасати їжу, паливо й одяг на рік. Зміцнювати волю. Не жити в борг. 
Розвивати додаткові робочі навички. Створювати запаси). 

Члени Бостонського колу в штаті Массачусетс, США, попали 
в критичну ситуацію під час жорстокого зимового урагану. Вітер 
намів сніг у чотириметрові замети. Дороги було закрито на кілька 
днів. 

Президент Бостонського колу Гордон Вільямс розповідав: «Було 
багато випадків, коли члени Церкви відкопували з снігу свої 
домашні запаси і ділилися ними з друзями і сусідами, які не могли 
дістатися крамниці». Дехто пік хліб для сусідів, які не мали запасу 
їжі. Інші «ділилися консервованою їжею, сухим молоком, медом та 
іншими основними продуктами). 

У результаті урагану в цьому районі загинуло від ста до ста п ' я т -
десяти чоловік. Президент Товариства Допомоги колу сестра Рут 
Тингей повідомила, що її сім'я протрималася завдяки запасові 
їжі, завдяки печі, що її опалювали дровами і великому запасові 
дров. Вона сказала: «Коли почався ураган, ми почувалися дуже 
впевнено, вірили, що справимося з усім, що б не трапилося. Ми 
мали тепло. Для нас це було просто пригодою. Для деяких людей 
це було чимось трагічним або дуже, дуже тяжким» (Janet Brigham, 
"Saints Dig Out, Clean Up during Harsh Winter," Ensign, Apr. 1978, 
pp. 77-78). 
Як підготовка цих сімей у Бостоні вплинула на їхнє ставлення до сімейної 
підготовки на випадок непередбаченної ситуації? 

Кожна сім'я підготовлена так, як Господь наказав через своїх 
пророків, зможе протриматися без додаткової допомоги навіть у 
критичній ситуації. 

Президент Спенсер В. Кімбол порадив: «Ми заохочуємо всі сім'ї 
святих Останніх Днів стати незалежними і такими, що поклада-
ються лише на себе» ("Prophet Urges Home Food Production," 
Church News, 3 Apr. 1976, p. 8). 

147 



Напрямки сімейної підготовки 
Покажіть іллюотрацію 18-а, Діаграма особистої та сімейної підготовленості. 

Щоб допомогти стати незалежними і такими, що покладаються 
лише на себе, провідники Церкви заохочують нас: 

РОЗВИВАТИ НАВИЧКИ, ЩОБ ЗДОБУТИ ХОРОШУ РОБОТУ 

У типовій сімейній ситуації постачальником, звичайно, є батько, 
але іноді через хворобу, нещасливий випадок, або безвідпо-
відальність з боку батька, мати і діти повинні працювати, щоб 
забезпечити потреби сім'ї. Члени сім'ї повинні бути готовими 
підтримати сім'ї в разі потреби. Діти повинні готуватися до 
майбутніх професій. Поки діти малі, матері повинні уникати робо-
ти поза домом за крайніми винятками. 

Для того, щоб члени сім'ї мали найкращу роботу, старійшина 
Марвін Д. Ештон порадив: «Намагайтеся здобути повноцінну 
освіту. Сюди можна рекомендувати школи бізнесу. Це—вдало 
вкладені гроші. Для додаткової підготовки використовуйте вечірні 
школи і заочні заняття. Здобувайте всі можливі уміння і навички, 
щоб уникнути тривалого безробіття .. . Якщо ж все таки ми втра-
тили роботу, то не слід розслаблятися і чекати «своєї роботи», а 
братися за всяку іншу чесну тимчасову роботу» ("One for the 
Money," Ensign, July 1975, p. 73). 

Обговоріть таку ситуацію і вихід з неї. Джон, батько двох малих 
дітей, був безробітним. Він відшукав собі роботу і працював там 
недовго. Робота йому не сподобалася і він кинув її, не знайшовши 
іншої. Він вчасно не вніс квартирну платню. Його дружина догля-
дала за двома малими дітьми, а слабке здоров'я не дозволяло їй 
працювати поза домом. 
Як цій сім'ї слід вирішити свою проблему? Що повинен робити батько? Як 
може допомогти дружина, діти, інші члени сім'ї, члени Церкви? 

Якщо батькові не до вподоби його робота, у який спосіб він може готуватися 
до іншого виду роботи, не перестаючи утримувати свою сім'ю? Як саме 
молоді жінки можуть заохочувати молодих чоловіків готуватися до кращої 
роботи? 

Чому молода жінка повинна готуватися для роботи поза домом? (Щоб забез-
печити себе, якщо вона не одружена, щоб утримувати себе і сім'ю, якщо її 
чоловік помре, або занедужає). 

РОЗУМНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГРОШІ, ВЛАСНІСТЬ І МАЙНО 

Потрібно розумно розпоряджатися своїми грошима і власністю. 
Слід навчати дітей економити гроші й планувати їхнє використан-
ня. Розумне використання грошей означає передбачення грошей 
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Діаграма особистої та сімейної 
підготовленості 

18-а 

Здобувайте 
основи освіти 
і продовжуйте 

^ навчання 
Розвивайте \ 

навички, 
щоб здобути 

\ хорошу 
\ роботу 

/ Розумно 
/ використо-

вуйте гроші, 
власність у 

і майно / 
/ Вирощуйте \ 
і запасайте про-^ 

дукти харчування 
і все інше 
необхідне 

Правильно \ І 
харчуйтеся, \ 

і тренуйтеся \ 
\ і належно 
\ відпочивайте 

/ Будьте 
щасливим 
і живіть у 

мирі один 
з одним 

і з Богом 



на сімейні потреби, а також уникнення страху нестатків і 
труднощів. Воно дозволяє нам сплачувати десятину і пожертву-
вання й ділитися з іншими своїм майном. За такого використання 
грошей матимемо змоги більше служити іншим у Церкві, 
суспільстві й світі. 

Одна сім'я має таку пропозицію щодо розпорядження фінансами 
в сім'ї: «Що ніколи не працює,., так це позиція: «Це мої гроші, 
отже я буду використовувати їх, як мені заманеться». Незалежно 
від того, хто заробляє гроші,—чоловік чи дружина,—ці гроші 
повинні однаково належати обом. Ні чоловік, ні дружина не мають 
права витрачати гроші тільки «тому, що вони належать мені» 
(Orson Scott Card, "Family Finances," Ensign, June 1978, p. 13). 

Дітей слід навчати розпоряджатися грошима, залучаючи їх, якщо 
це доречно, до участі у сімейних фінансових рішеннях. Один 
батько розповідає про такий випадок. 

«Одного разу ми вирішили купити піаніно. Ми взяли с собою 
кількох дітей, а потім, оглянувши декілька інструментів, сказали 
продавцеві, що повернемося пізніше, після сімейного обговорен-
ня. . . Під час обговорення ми сім'єю вирішили, що купимо його, 
хоч це означало відмову від інших покупок. Діти не заперечували, 
бо відчували, що це і їхнє рішення» (Orson Scott Card, "Family 
Finances," Ensign, June 1978, p. 13). 
Чи можна бути ощадливішими в своїх витратах? Як можна зекономити більше 
грошей? 

Як через розумне розпорядження грошима в домі настає мир, спокій і 
впевненість? (Якщо всі члени сім'ї з розумінням планують витрати, то усува-
ються суперечки і купуються найнеобхідніші речі. Усвідомлення того, що 
передбачено саме придбання необхідного, надає впевненості). 

ВИРОЩУЙТЕ І ЗАПАСАЙТЕ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ І ВСЕ ІНШЕ 
НЕОБХІДНЕ 

Щоб підготувати свої сім'ї до майбутнього, ми повинні почати 
збирати достатню кількість їжі, одягу і, якщо потрібно, палива, 
щоб забезпечити свої потреби на рік. (Додаткову інформацію 
див. в уроці 25, «Домашні запаси» цього підручника). Якщо є така 
можливість, сім'ї повинні вирощувати врожаї, консервувати овочі 
і фрукти, шити одяг і виготовляти необхідні речі домашнього 
вжитку. Належний догляд за тим, що ми маємо, це ще один шлях 
до забезпечення свого майбутнього. Удосконалення і лагодження 
одягу і предметів домашнього вжитку забезпечує їхнє краще 
використання. 
Які ваші річні потреби? У який спосіб ваша сім'я забезпечує річний запас 
продуктів харчування, одягу й палива? Що ще ви могли б зробити? 
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ПРАВИЛЬНО ХАРЧУЙТЕСЯ, ТРЕНУЙТЕСЯ І НАЛЕЖНО 
ВІДПОЧИВАЙТЕ 

Для досягнення і підтримання хорошого фізичного здоров'я 
потрібно додержуватися певних правил. Потрібно вживати 
корисну їжу. Щоб уникнути хвороб, слід утримувати в чистоті 
домівки знадвору і зсередини. Потрібно належно відпочивати, 
виконуючи пораду Господа: «Відходьте до свого сну рано, щоб не 
бути стомленими; вставайте рано, щоб ваші тіло й розум були 
зміцненими» (УЗ 88:124). Також дуже важливі регулярні фізичні 
вправи, що відповідають вашому стану здоров'я. 

Кожна сім'я повинна робити все необхідне для належної фізичної 
підготовки. 
Чому нам потрібно сильне тіло? Чому молодим жінкам особливо важливо 
дбати про своє здоров'я? Що слід робити для поліпшення стану здоров'я 
членів своєї сім'ї? 

БУДЬТЕ ЩАСЛИВИМ І ЖИВІТЬ У МИРІ ОДИН З ОДНИМ І 
З БОГОМ 

Сім'я повинна бути підготовленою в духовному просторі щастя й 
миру, коли кожний її член прийматиме скорботи й проблеми 
життя, не давши їм здолати себе. З приводу цього старійшина 
Бойд К. Пекер з Кворуму Дванадцятьох радить нам: 

«Слід мати на увазі, що життя —це виклик. Для людини є нормаль-
ним відчувати певну тривогу, певний занепад, певне розчару-
вання і навіть певний провал . . . 

Якщо час від часу вам випадає... нещасливий день або кілька 
днів поспіль,.. тримайтеся твердо, зустрічаючи їх. Все зміниться. 

У житті є велика мета нашої боротьби» ("Solving Emotional Pro-
blems in the Lord's Own Way," Ensing, May 1978, p. 93). 

Під час випробувань потрібно ще більше любити, підтримувати, 
цінувати і підбадьорювати один одного в сім'ї. Допомагаючи один 
одному, ми розвиваємо емоційну силу, щоб долати теперішні і 
майбутні труднощі. 

Старійшина Марвін Д. Ештон з Кворуму Дванадцятьох розповідає 
таку історію про сім'ю, яка розвинула цю силу. 

У поїздці на конференцію колу мене супроводжував видатний 
регіональний представник Кворуму Дванадцятьох. Під час 
перельоту з Солт-Лейк-Сіті до Сан-Франциско, я з зацікавленням 
слухав його розповідь про дружину, трьох синів і двох дочок. 
Наймолодша з його дочок, шістнадцятирічна дівчина, померла рік 
тому. При народженні вона зазнала тяжкого пошкодження мозку, 
в результаті чого відставала у фізичному й розумовому 
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розвиткові. Постійна турбота про неї люблячої матері, терпіння й 
тепло з боку доброго батька і розуміння з боку трьох благородних 
братів і чуйної сестри зробили її життя в сім'ї непересічним. Я 
дійшов до нових глибин розуміння, коли мій супутник розповів, 
ким була ця душа для їхньої родини. Він сказав: «Ніщо куплене за 
гроші не змогло б так зблизити нас у любові, терпінні і покорі, як 
турбота про неї». Це була трагедія.., перетворена на нагоду для 
отримання благословень, для вічного спасіння сім'ї, її збережен-
ня і досягнення спільноти» ("Family Home Storage," BYU Speaches 
of the Year, 1977, p. 69). 

Старійшина Ештон також сказав: «Бог заповів, що кожен член 
сім'ї має допомагати іншим. Бог заповів, що члени сім'ї мають 
бути благословенням для неї. 

. . .Ми повинні з усією щирістю показувати, що наша любов 
справжня і постійна» ("Не Took Him by the Hand," Ensign, Jan. 1974, 
p. 104). 

Потрібно також жити в любові й гармонії з нашими сім'ями. Сусіди 
повинні жити у злагоді між собою. 
Як приязні стосунки з сусідами можуть допомогти нам у життєвих випробу-
ваннях? (Можна разом пережити часи лихоліття. Ми повинні турбуватся про 
їхній добробут так само, як і про власний. Потрібно підтримувати один 
одного). 

ЗДОБУВАЙТЕ ОСНОВИ ОСВІТИ І ПРОДОВЖУЙТЕ НАВЧАННЯ 

Кожен повинен навчитися читати, писати і знати основи матема-
тики. Це допоможе в отриманні кращої роботи і в раціональному 
використанні грошей. Ми повинні читати Писання, щоб більше 
дізнатися про Євангелію і про те, як Господь учив нас вирішувати 
проблеми. Освіта допоможе нам краще служити і стати хороши-
ми господинями в домі. 

Після того, як членів в одній з країн Південної Америки навчили 
читати, вони так прокоментували це: «Це разюче —мати змогу 
читати слова Церковних гімнів», —сказала одна учениця. Інша, яка 
мала дітей, сказала, що це добре—вміти читати рецепти, коли 
готуєш їжу. Чоловік, глава сім'ї, відмітив: «Я гордий, що можу 
читати; я збираюся навчити свою дружину і дітей» ("Reading Skill 
Brigs Thrift to Indians," Church News, 25 Oct. 1975, p. 5). 

Начання і читання книг розвивають розум, мислення, почуття. 
Президент Бригам Янг сказав: 

«Ми у великій школі, і потрібно старанно навчатися і накопичувати 
знання про небеса і землю і читати хороші книжки. Читайте 
хороші книжки й набирайтеся мудрості і розуміння, наскільки це 
можливо з допомогою Духа Бога» (Discourses of Brigham Young, 
p. 248). 
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Було дано обіцяння, що всебічною підготовкою наших сімей, як 
показано на діаграмі «Особиста та сімейна підготовленість» (Див. 
ілюстрацію 18-а), «багато з життєвих проблем буде вирішено». Ми 
«будемо відчувати» спокій посеред перевороту, впевненість посе-
ред невпевненості й підтримку посеред нужди» (Victor L. Brown, 
"An Overview of Church Welfare Services," Ensign, Nov. 1975, 
p. 114-115). 

Церковна підготовленість 
Господь попросив нас допомагати не тільки родичам. 
Прочитайте УЗ 52:40. 

Церква надає послуги інвалідам і сім'ям, які не можуть забезпе-
чити себе самі. Членів Церкви заохочують надавати допомогу 
продуктами харчування, одягом і грошима нужденним членам 
Церкви. Провідники Церкви передають все це, так само як і 
пожертвування від посту, бідним і нужденним. Це і є «церковною 
підготовленістю». 

Ось розповідь, що показує «церковну підготовленість» у дії: 

«Під час спустошливої повіні в Репід-Сіті, що в Південній Дакоті, 
США, святі тієї місцевості негайно відгукнулися на потреби жертв 
розлюченої водної стихії. Одяг, речі для спання і гарячу їжу—все 
було доставлено завдяки зусиллям місцевої організації 
Церкви... Тільки дитяче харчування, пелюшки, ковдри та інше 
необхідне для дітей було доставлено вантажівкою» (Junior Wright 
Child, "'Welfare Is the Church,'" Ensign, Sept. 1973, p. 71). 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

«За цей минулий період ми зазнали багато лиха. Здається, що 
щодня або через день відбувалися то землетрус, то повінь, то 
торнадо, то наставала нужда і від усього цього зазнавали лиха 
багато людей. Я з вдячністю помітив, що наші люди і наші 
провідники починають усвідомлювати переваги взаємодопомо-
ги . . . 

Я думаю, що настає час, коли буде більше горя, коли може бути 
більше торнадо і більше повеней,., більше землетрусів... Я 
думаю, що їх, можливо, буде більше, адже ми підходимо до кінця, 
отже маємо бути готовими до цього» (In Conference Report, Apr. 
1974, pp. 183-184). 

Щоб пережити лихо, ми—і як Церква, і як окремі особи й сім'ї, — 
повинні бути підготовлені. 

Коли Церкву в регіоні повністю організовано, святим Останніх 
Днів дано можливість працювати разом, створюючи запаси, 
виготовляючи одяг і предмети домашнього вжитку, щоб мати все 
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це на випадок екстремальних ситуацій. Святі, які намагалися, але 
не змогли забезпечити себе і свої сім'ї, одержать цю допомогу. 
Потрібно допомагати всім, чим можемо. Це служіння допоможе 
нам бути гідними й самим отримати допомогу, якщо стане така 
потреба. Ми повинні робити все можливе, щоб компенсувати 
Церкві її допомогу. 

Висновок 
Провідники Церкви радять нам дбати про свої сім'ї. Цього можна 
досягти, зокрема, належним плануванням майбутніх сімейних 
потреб. Господь відкрив, що в останні дні перед населенням землі 
постане багато пробем. Проте він пообіцяв, «що ви не будете боя-
тися, якщо ви підготовлені» (УЗ 38:30). Як особи, як сім'ї і як 
Церква, ми повинні підготуватися до майбутнього. 

Завдання 
Вивчіть Діаграму особистої та сімейної підготовленості. Виберіть 
сферу, в якій вам або вашій сім'ї потрібно підготуватися. Почніть 
підготовку в цьому напрямкові. Живіть згідно з законами здоров'я. 
Сплануйте виробити більше необхідних для дому речей. 
Складайте запаси на майбутнє. Будьте чутливими до потреб нуж-
денних; допомагайте їм завжди і всюди. Беріть участь у 
гуманітарних програмах, якщо вони діють у вашій місцевості. 
Сплачуйте щедрі щомісячні пожертвування від посту, щоб допо-
магати тим, хто справді нездатний забезпечити себе—вдовам, 
сиротам, тим, хто зазнав важкої психічної травми, хворим та 
іншим, хто потрапив у скрутні обставини. 

Писання для додаткового читання 
1 Іоанна 3:17 (щирість виказує Божу любов). 
Алма 34:28 (турбуйтеся про нужденних). 
УЗ 42:42 (працюйте, заробляючи на їжу і одежу). 
УЗ 56:16-17 (багаті повинні ділитися; бідні повинні працювати). 
УЗ 68:30-32 (не лінуйтеся). 
УЗ 78:7, 13-14 (готуйтеся стати незалежними). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть розділ 27 «Робота і особиста відповідальність» і розділ 37 «Сімейні 

обов'язки» з Основ Євангелії. 
2. Підготуйте дошку й крейду. 
3. Призначте когось із сестер підготувати повідомлення для підрозділу 

«Сімейні обов'язки», розділ 27 з Основ Євангелії. 
4. Призначте кількох сестер читати або переказувати історії та уривки 

з Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Сімейні та 
особисті історії 

Цей урок має допомогти вам зрозуміти цінність ведення сімейних 
записів і навчити, як приступити до ведення їх. 

Чому нам слід вести особисті та сімейні записи? 
Покажіть ілюстрацію 19-а, Молода жінка записує у щоденнику. 

Прочитайте класові таку історію. 

«Коли Елізабет перебирала книги і папери свого покійного бать-
ка, її увагу привернуло кілька папок, озаглавлених як особиста 
історія. Вона відкрила одну з них і почала обережно перегортати 
сторінки. Це були листи, кілька фотографій, інші пам'ятки, а 
найбільше—переліки значних сімейних подій, складені рукою її 
батька. Там були стислі описи святкувань днів народжень, помітки 
про хрищення і висвячування, описи сімейних подорожей. 
Елізабет пам'ятала, як батько, бувало, пізно вночі щось записував 
у своєму «щоденнику» і заохочував дітей вести свої власні щоден-
ники. В щоденнику було багато згадок про отримані благословен-
ня і виразів вдячності до Бога. 

Елізабет переглянула кілька папок, том за томом оживляючи 
в пам'яті багато чого з життя свого батька. Потім її очі зупинилися 
на заголовкові: «Моїй сім'ї на шістдесяту річницю від мого народ-
ження». Ця подія відбулася близько дванадцяти років тому. 
Елізабет повільно читала розділ за розділом. Вони розповідали 
про старий сімейний дім, про її дідів і про її матір. Її батько напи-
сав свої звернення до кожного з дітей. Почуття спокою огорнуло 
Елізабет, коли вона читала звернені до неї рядки. Вона почувала-
ся, немов її батько поряд і особисто звертався до неї. Записи 
закінчувалися такими словами: «Я хочу, щоб ви продовжували 
бути вірними, слухняними, доки не прийдете до Його [Спасителя] 
пізнання, як я знаю Його. 

Коли Елізабет читала, в її серці зростала рішучість наслідувати 
благородний приклад своїх батьків і зміцнювати сімейні зв'язки, 
виплекані ними» (Relief Society Courses of Study, 1977-78, p. 8.) 
Як батько Елізабет продовжував впливати на дочку навіть після смерті? 

Ведення і використання священних записів було важливим для 
Божих людей від початку. В часи Адамові Бог заповів людям вести 
«книгу спомину» (див. Мойс. 6:4-6). Мойсей також вів записи 
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(див. Мойс. 1:40-41). Пророки від часів Адамових вели записи, як 
заповів Бог. 

«Історія близьких стосунків Бога зі своїми людьми та їхній досвід 
складає наші теперішні Писання. Це не що інше, як священна 
сімейна історія. Через те, що вона була написана під впливом 
Святого Духа, вона стала Писанням». (Theodor М. Burton, "The 
Inspiration of a Family Record", Ensign, Jan. 1977, p. 17.) 
Як записи, що їх вели пророки, вплинули на наше життя? 

Хоча тепер від більшості з нас не вимагається записувати історію 
стосунків Бога з людьми, нам запропоновано записувати свою 
власну історію. Особливо важливо записувати про стосунки Бога 
з нами. Коли ми в гармонії з Духом, «Господь шепоче нам на вухо, 
і те, що тоді записано, може стати натхненним для нащадків. 
Якщо ми пишемо в Дусі, а вони читають в Дусі, між нами та ними 
виникає божественний зв'язок». (Theodor М. Burton, "The Inspira-
tion of a Family Record", Ensign, Jan. 1977, p. 17.) Сімейні записи 
сприяють побудові віри і свідченню наших нащадків. 

Президент Спенсер В. Кімбол у промові на Генеральній 
Конференції Церкви сказав: «Я настійно раджу всім людям цієї 
церкви приділяти серйозну увагу своїм сімейним літописам, 
заохочувати своїх батьків та дідів вести свої щоденники, і не 
дозволяти жодній сім'ї піти у вічність, не залишивши своїх 
спогадів дітям, онукам і наступним поколінням. Це наш обов'язок, 
і я настійно раджу кожному добитися, щоб його діти вели власні 
літописи і щоденники» ("The True Way of Life and Salvation", Ensign, 
May 1978, p. 4.) 
Яку користь отримають наші сім'ї від ведення нами особистих і сімейних 
літописів? 

Ми посилимо нашу власну віру і свідчення, якщо послухаємося 
поради вести особисті й сімейні записи. Ми зміцнимося в вірі й 
сміливості, пригадуючи свій досвід і набуваючи рішучості покра-
щити своє життя. 

Що має вміщувати сімейний запис? 

Старішина, а згодом один з пророків Господніх, Джозеф Філдінг 
Сміт розповів, яку саме конкретну інформацію нам слід включати 
до сімейних записів: «Нам необхідно точно описувати наші сім'ї і 
записувати дати днів народження, одруження та смерті, обрядів і 
всього істотного. Розповідь про кожну важливу подію в нашому 
житті потрібно власноруч записувати» {Doctrines of Salvation, vol. 2, 
p. 204). 

19-а (= 19-а) Молода жінка записує у своєму щоденнику 
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На додаток до книги спомину наші сімейні записи мають включа-
ти особистий і сімейний літописи, а також особистий щоденник. 

ОСОБИСТИЙ ЛІТОПИС 

Особистий літопис—це звіт про життя, який може включати 
історії та опис особистих почуттів. Далі запропоновано пункти, що 
їх необхідно відобразити в особистому літописі: 

1. Повне ім'я 
2. Дата народження: день, місяць, рік; дім або лікарня, де наро-

дився; місто, округ, штат або країна; сімейні обставини на час 
народження 

3. Батько: повне ім'я; дата і місце народження; ім'я його батька; 
дівоче ім'я його матері 

4. Мати: дівоче прізвище; дата і місце народження; ім'я її батька; 
дівоче прізвище її матері 

5. Брати й сестри: імена; дати та місця народження; імена 
чоловіків, дружин та дітей; інша інформація 

6. Благословення: коли призначено і отримано благословення — 
день, місяць і рік; де отримано благословення —приход, кіл, 
місто, округ, штат або країна; від кого 

7. Хрищення: де—місто, округ, штат або країна; коли—день, 
місяць і рік; від кого; де зроблено або збережено цей запис— 
приход, кіл, філія або місія 

8. Конфірмація: коли—день, місяць і рік; де —приход, кіл, місто, 
штат або країна; ким; де зроблено або збережено цей 
запис—записи приходу, колу, філії або місії 

9. Патріарше благословення: дата, місце та ким дане 
10. Шкільне навчання: де і коли почалося, перелік усіх шкіл, що їх 

відвідували, які вчителі найбільше запам'яталися, отримані 
свідоцтва або атестати, видатні події 

11. Одруження: з ким; день, місяць і рік; місце церемонії—місто, 
округ, штат або країна; обставини залицяння та опис 
церемонії 

12. Дитячі спогади: пригоди, випадки, думки, смішні епізоди і т. п. 
13. Досвід, який підтримує віру: особистий; з життя інших членів 

сім'ї, який схвилював вас; обставини, що супроводжували 
ваше навернення до Церкви 

14. Здоров'я: запис має включати також перелік хвороб або 
нещасних випадків 

15. Домашнє життя: обов'язки, домашня діяльність, стосунки з 
братами і сестрами, місця проживання, сімейні подорожі та 
відпустки, улюблені тварини 

16. Улюблені заняття, таланти: музичні, мистецькі і творчі 
здібності; заняття в гуртках і на уроках; що вам подобається 
робити 
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17. Цілі та плани на майбутнє: чого прагнете досягти в бізнесі, 
професійній діяльності, сімейному житті, церковній службі 

18. Інші випадки: включіть церковний досвід 
19. Для того, щоб посилити вашу розповідь, можете супроводжу-

вати записи відповідними малюнками 
Попросіть сестер обговорити пункти, перелічені вище. Чому це важливо для 
літопису? 

СІМЕЙНИЙ ЛІТОПИС 

Сімейний літопис має переважно включати інформацію, спільну 
для всієї сім'ї. Якщо можливо, збирайте інформацію для цього 
в інших членів сім'ї. Запишіть історії, випадки з життя та іншу 
інформацію про своїх дідів та інших померлих предків, яку ви чули 
або якою володієте. Це може включати: 

1. Національне походження 

2. Місця і дати проживання 

3. Заняття 

4. Перший член сім'ї, навернений до Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів; імена місіонерів, які навчали його Євангелії. 

Ведіть для ваших дітей записи про дні народження, смерті, одру-
ження, дати виконання обрядів, місій тощо, а також свідоцтва про 
ці важливі події. Заохочуйте дітей вести власні літописи та записи. 

ОСОБИСТИЙ ЩОДЕННИК 

Щоденник має містити щоденні або щотижневі записи поточних 
вражень. Він має бути ключовою збіркою записів про визначні 
особисті переживання. 

«Лайнетта Кунц Бінем з Талси, штат Оклахома, завжди тримає 
при собі . . . записну книжку, навіть подорожуючи. Роблячи помітки 
про те, що відбується в її житті, вона у такий спосіб одержує 
короткий запис, який перетворює на річний літопис. Найбільше 
вона записує особисті натхненні враження, якими при нагоді 
ділиться з іншими, заохочуючи їх цим до ведення власних записів. 

«Ці враження справді допомагають, коли ви знеохочені та 
засмучені,— говорить вона,—якщо ви зможете призвичаїти інших 
до цієї особливої роботи, це дасть їм напрямок у житті» (Jon 
Webb, "Beyond Pen and Ink", Ensign, Jan. 1977, pp. 19-20). 

Президент Спенсер В. Кімбол закликав кожну сім'ю «навчати 
своїх дітей вести щоденник основних подій життя з раннього 
дитинства і неодмінно тоді, коли вони виїжджають з дому для 
навчання або місій» ("The Foundations of Righteousness", Ensign, 
Nov. 1977, p. 4). 
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Далі наведено дещо з того, що варто відобразити в особистому 
щоденникові: 

1. Цілі, надії та прагнення 
2. Враження від роботи 
3. Проблеми, і як їх було вирішено 
4. Сімейні радощі та печалі 
5. Стосунки з іншими 
6. Найпотаємніші думки 
7. Враження, що зміцнюють віру 
8. Значні сімейні події 
9. Перемога над лихом 

10. Особливий пізнавальний досвід 
11. Особисте свідчення 
12. Порада майбутнім поколінням, які читатимуть щоденник 

Старійшина Теодор Бартон з Першого Кворуму Семидесятників 
радить: «Як люди ми повинні писати про своє власне життя і 
власні переживання для того, щоб утворити священний запис для 
наших нащадків. Ми повинні забезпечити їх таким самим 
піднесенням і силою, що підтримує віру, які тепер дають нам давні 
писання» ("The Inspiration of a Family Record", Ensign, Jan. 1977, 
p. 17). 
Яку користь можна отримати від ведення щоденника? 

Як розпочати 
Є простий шлях розпочати ведення записів. Як сказав 
старійшина Бойд К. Пекер: «Якщо ви не знаєте, з чого почати, 
почніть з себе. Якщо ви не знаєте, які документи здобути і як їх 
здобути, почніть з того, що ви маєте» ("Someone Up There Loves 
You", Ensign, Jan. 1977, p. 10). 

Починати варто зі збирання необхідних документів: свідоцтв про 
народження, свідоцтв про отримання благословення, хрищення, 
посвячення і закінчення навчального закладу; дипломів, нагород, 
фотографій тощо. Будь-які письмові, зареєстровані або записані 
дані, що стосуються вашого життя, належить зберігати. 
Складайте їх у коробки, папки або картотеки. Розсортуйте, 
поділіть і зберіть їх відповідно до трьох основних періодів свого 
життя: дитинства, молодості та дорослого життя. Зібравши ці 
матеріали, можна приступити до особистого літопису. 

Запис на папері — це не єдиний шлях збереження інформації. 
Сімейні та особисті літописи можна записувати на магнітну 
стрічку. Готуючи фонограму, корисно додержуватися плану і 
хронологічного викладу подій. 
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Для того, щоб розпочати, вам непогано було б взяти записну 
книжку і записати що-небудь з наміченого в цьому уроці. Датуйте 
записи і нумеруйте сторінки. Включайте повні імена людей та 
назви місць. Успіх залежить від хорошої організації цієї роботи, 
тож виділіть постійний час для записів. 
Нехай хтось з класу покаже свій особистий журнал усім присутнім після 
заключної молитви. 

Висновок 
Ведення записів завжди було важливим для Божих людей. 
Дізнавшись, як вести особистий та сімейний літописи і почавши 
цю роботу, ми можемо відчути, що наша повага та любов до інших 
членів сім'ї зростає. Записи в особистих щоденниках важливих 
подій життя можуть мати позитивний вплив на наших дітей. 
Простий сімейний запис може вплинути на покоління наших 
нащадків. 

Завдання 

Приступіть до подготовки свого особистого літопису. Сплануйте 
домашній сімейний вечір, на якому обговоріть можливості ство-
рення літопису. Якщо ви ще не зробили цього, розпочніть вести 
особистий щоденник, в якому записуйте важливі події всього 
вашого життя. 

Писання для додаткового читання 

Малахія 3:16-18 (запис праведних у книзі пам'яті). 
Авраам 1:28, 31 (Авраам вів і оберігав записи). 
Мойсей 1:40-41; 6:4-5, 45-46 (Мойсей вів записи для нащадків). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть пропозиції по підготовці особистих та сімейних літописів з цього 

уроку. Якщо можливо, зберіть кілька запропонованих речей і покажіть їх у 
класі. 

2. Прочитайте підрозділ «Ведення особистих записів» у Основах Євангелії, 
розділ 40. 

3. Якщо ви знаєте когось із сестер, хто веде щоденник або літопис, запросіть 
її показати його в класі. 

4. Призначте когось із сестер прочитати або переказати історії та уривки 
з Писань, рекомендованих до цього уроку. 
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Наша 
відповідальність 
перед предками 
Мета цього уроку—допомогти вам виконувати генеалогічні 
обов'язки 

Наші обов'язки перед померлими 

Коли нас було навернено до євангелії Ісуса Христа, можливо 
одним з найперших бажань було ділитися євангелією з іншими, 
насамперед з нашими рідними і друзями. Імовірно ми подумали: 
«Як там мої любі, які померли? Як же їм увійти до істинної 
Церкви? Як їм отримати обряди євангелії, зокрема ті, що викону-
ються в наших храмах?» 

Нехай хтось із сестер прочитає підрозділ «Храмові обряди можуть 
бути виконані за померлих» у Основах Євангелії, розділ 40. 

Кожна особа, жива або померла, може бути охрищеною в Церкві, 
а потім одержати храмовий дар і бути запечатаною у храмовому 
шлюбі, щоби мати змогу жити з нашим Небесним Батьком у його 
царстві (див. урок 10, «Вічний шлюб», Жінка Святих Останніх Днів, 
Основний підручник для жінок, частина А). 

Ми повинні думати про померлих, як про дорогих людей, які з 
нетерпінням чекають на виконання для них обрядів у храмі. 
Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

«Декому з нас доводилося чекати на когось або на щось хвилину, 
годину, день, тиждень або навіть рік. Ви можете уявити, як мають 
почуватися наші пращури? Дехто з них, можливо, чекає впродовж 
десятиліть і навіть століть, щоб для них було виконано храмову 
роботу... Яким жахливим було б наше почуття, якби ми, 
зустрівшись з ними у майбутньому, мусили визнати, що не були 
достатньо вірними тут, на землі і не виконали ці обряди від їхньо-
го імені» ("The Things of Eternity—Stand We in Jeopardy?" Ensign, 
Jan. 1977, p. 7.) 

Святі Останніх Днів мають обов'язки перед померлими. 

Насамперед ми маємо попрацювати для прямих предків, щоб 
наші родичі аж до прадідів отримали спасительні обряди. 
Покажіть ілюстрацію 20-а, Схема чотирьох поколінь. 

Далі, ми маємо допомагати виконанню спасительних обрядів за 
інших Божих дітей. 
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Крім того, наш обов'язок полягає в тому, щоб «взаємодіяти 
з іншими людьми у справі надання всім тим мільярдам помер-
лих нагоду отримати благословення храму» (From You to Your 
Ancestors, p. 63) 
Як ми можемо допомогти померлим отримати благословення спасительних 
обрядів? 

Запишіть на дошці: Ми можемо допомогти померлим через: 
упорядковування сімейних записів 
дослідження родоводу до четвертого покоління 
надання імен для храмових обрядів 
виконання обрядів у храмі 

Упорядкування сімейних генеалогічних записів 
Перший крок у допомозі в отриманні обрядів власним предкам — 
це збір і впорядковування сімейних записів. Збираючи сімейні 
записи, ми отримуємо матеріали для започаткування своєї книги 
спомину (див. Мойсей 6:5-6). Книга «спомину—це зібрання свя-
щенних особистих і сімейних записів. Вона може бути будь-якого 
розміру,.. складатися з одного або кількох томів. У книзі спомину 
повинні вміщуватися повідомлення, які зберігають у пам'яті ваші 
духовні благословення і спадщину» (From You to Your Ancestors, 
p. 6). Для того, щоб зібрати необхідну інформацію про себе, ми 
повинні працювати як одна сім'я (Пропозиції для початківців у цій 
роботі наведено в уроці 19 цього підручника, «Сімейний та особи-
стий літопис»). 
Яку потрібно зібрати інформацію для сімейних записів? 

Дослідження сімейного родоводу 
Власне генеалогічне дослідження слід почати зі збирання 
записів. Не можна виконати роботу для померлих доти, доки їхні 
дані не встановлені. Зберіть факти, які допоможуть розпізнати 
кожну людину. Отримайте їхні повні імена, місця народження, 
дати народження та імена їхніх батьків. Розпізнавання цих імен 
зветься генеалогічним пошуком. Нас просять дослідити і впоряд-
кувати сімейні родоводи до четвертого покоління, включаючи нас 
самих, наших батьків, дідів і прадідів, як показано на схемі 20-а. 

Наш родовід починається з нас. Досліджуючи сімейні записи, 
потрібно записувати всю доступну необхідну інформацію про 
себе. 

Далі потрібно записати всю виявлену інформацію про предків, 
ретельно перевіряючи джерела, щоб бути впевненими у точності 
інформації. Потім потрібно нанести інформацію на Карту 
родоводу. 
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Урок 10 

Обговоріть ілюстрацію 20-6: Карта родоводу 

Прийнятною є така схема запису інформації: 

1. імена 

Спершу запишіть ім'я предка, потім - його прізвище великими 
літерами, наприклад, Мері СМІТ. 

2. Дати 

Дати записуйте в такому порядку: день, місяць, рік. Назву місяця 
бажано записувати повністю, але при потребі її можна й скороти-
ти, наприклад, 6 вер 1902. Ще раз перевірте правільність дати. 

3. Місця 

Місця записуйте в такому порядку: місто, округ, штат або 
провінція, країна. При написанні назви округу або штату можна 
використовувати усталені скорочення. Обов'язково ставте коми 
між назвами міста і округу, округу і штату, штату або провінції і 
країни, наприклад, Сантос, Сан-Паулу, Бразилія. Сантос—це 
місто, Сан-Паулу-—це штат і Бразилія —це країна. 

4. Джерельна база 

Обов'язково вказуйте, з якого саме джерела взято кожну кон-
кретну інформацію, наприклад, (1) свідоцтво про народження, яке 
знаходиться в Мері Нойя та (2) свідоцтво про шлюб Сема Еноса та 
Норми Каммінгз. 
Запропонуйте присутнім у класі попрацювати з Картою родоводу чотирьох 
поколінь, зразок вміщено у кінці тексту цього уроку, ілюстрація 20-в. 
Забезпечте кожного з них бланком Карти родоводу. Запропонуйте кожній з 
сестер належним чином вписати своє ім'я у перший вільний рядок Карти 
родоводу. Нехай вони вдома заповнять цей бланк, додаючи потрібні імена, 
дати і місця. 

Інформацію про сім'ї слід також записати у Запис Сімейної Групи. 
Далі розгляньте Запис Сімейної Групи, ілюстрація 20-г. Забезпечте присутніх 
сестер бланками Запису Сімейної Групи (ілюстрація 20-д). Обговоріть належ-
не використання Запису Сімейної Групи. 

Попросіть кожну заміжню сестру записати свої ім'я та прізвище на ілюстрації 
20-д, у графі дружина. Попросіть кожну незаміжню сестру написати свої ім'я 
та прізвище у графі дитина під номером, що відповідає її положенню у сім'ї. 
Попросіть сестер закінчити цей запис вдома. Поясніть, що для програми 
чотирьох поколінь повинно бути заповнені сім Записів Сімейної Групи для 
незаміжніх сестер і вісім—для заміжніх: одна карта для кожної пари батьків, 
переліченої у Карті родоводу (див. ілюстрацію 20-а). 

20-а (= 20-а) Схема чотирьох поколінь 
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Використавши всю інформацію, яку маємо у сімейних записах, 
слід приступити до пошуку додаткової інформації від інших членів 
сім'ї. Можна полегшити роботу, залучаючи до пошуку інших 
людей. Залучення інших сприятиме поглибленню їхньої 
зацікавленості своєю сім'єю та Церквою. Для того, щоб здобути 
додаткову інформацію, працюйте у бібліотеках, досліджуйте 
сімейні Біблії, церковні та державні архіви. 
Здійснюючи пошук, постійно шукайте натхнення Святого Духа. 

Чому потрібно шукати допомоги від Духа, здійснюючи генеалогічний пошук? 
(Якщо інформація правильна, Святий Дух підтвердить це і вестиме нас до 
джерел, про які ми, можливо, не знали). 

Якщо пошук супроводжують віра, молитва і піст, тоді буває так, що 
ті, хто в духовному світі чекає на виконання обрядів для себе, 
надають безпосередню допомогу. 

Гертруда Тодд—одна з тих, хто одержав таку допомогу. Вона 
впродовж довгих років виявляла склад сім'ї діда свого чоловіка, 
Ейбрахама Тодда. Вона знала імена його батьків і те, що він наро-
дився 1850 року у Форнсетті, Норфолк, Англія, але вона не могла 
розшукати ніякої іншої інформації про його сім'ю. 

«І ось одного ранку вона розклала на столі все своє листування і 
записи; потім, як багато разів раніше і як завжди у зв'язку з 
постом, вона стала навколішки і попросила Господа про допомо-
гу. Підвівшись з колін, вона з подивом і радістю побачила слово 
Методист, чорними друкованими літерами староанглійського 
шрифту на обкладинці своєї підшивки. 

Вона одразу написала листа до керівника методистської Церкви 
у Форнсетті, Англія. 

Невдовзі надійшла відповідь від нього і ще один лист—від 
літнього священика, з яким мав контакт той керівник, який вия-
вився племінником Ейбрахама Тодда». 

Через додаткове листування, вивчення та пошук було виявлено 
всі необхідні факти. Згодом усю сім'ю було запечатано в храмі. 
«Цікаво, що слово Методист поступово зникло з паперу, на якому 
воно було написане, але не раніше, ніж було здобуто всю 
необхідну інформацію у сімейних записах, знайдених у 
Форнсетті» (Hoyt Palmer, "For Those Who Are Waiting", Ensign, Aug. 
1974, pp. 75-76.) 

Якщо ми старанні у пошуках свого родоводу, Господь може допо-
могти нам здобути інформацію, яка інакше була б недосяжною. 
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Урок 14 

Після закінчення власного генеалогічного пошуку впродовж чоти-
рьох поколінь нас можуть попросити допомоги у пошукові імен 
інших померлих. Церква тепер проводить «широкий збір записів і 
програму витягнення інформації з метою підготовки імен до хра-
мової роботи» (George Н. Fudge in "New Directions in Work for the 
Dead", Ensign, June 1978, p. 64). 

Про цю нову програму Президент Кімбол сказав нам: «Тепер 
члени Церкви можуть виконати службу другої милі, допомагаючи 
здобувати імена в межах цієї програми, скерованої провідниками 
священства на місцевому рівні; від них ви й отримаєте всю додат-
кову інформацію» (The True Way of Life and Salvation", Ensign, May, 
1978, p. 4). 

Виконання храмових обрядів 
Після виявлення імен померлих переконайтеся, що їхнє хрищен-
ня, храмовий дар та запечатування виконано в храмі. З цією 
метою слід передати список їхніх імен місцевому провідникові 
священства, який сам надішле їх до Генеалогічного Відділу, або 
вкаже вам, куди їх потрібно надіслати, щоб ці обряди було вико-
нано. 

Діти, які померли у віці до восьми років, запечатуються до своїх 
батьків, але ніякі інші храмові обряди для них не виконуються. 
Тому важливо встановити, що кожна людина, ім'я якої включено 
до списку на передання до храму, жила принаймні вісім років. 

Якщо ми гідні і маємо змогу відвідати храм, то ми особисто може-
мо виконати храмові обряди для своїх предків та інших людей. 
Таке служіння для всіх померлих є величезним завданням, яке 
потребує зусиль багатьох людей. Нам слід готуватися до відвідин 
храму, щоб допомогти виконати обрядову роботу для померлих. 
Після завершення роботи для своїх предків наш головний 
обов'язок—проводити храмові обряди для інших людей. 

Висновок 
Господь хоче, щоби кожний, хто жив на землі більше восьми років, 
мав привілей хрищення, храмового дару й запечатування. Він 
передбачив, щоб живі могли виконати ці обряди. Ми зобов'язані 
упорядкувати сімейні записи, дослідити родовід, передати імена 
до Відділу Генеалогії і, якщо можливо, відвідати храм і виконати 
обряди. 

Здійснення всього цього означає, що ми прислухалися до 
увіщування «представити в його святий храм . . . книгу записів про 
наших померлих, які заслуговують отримати все» (УЗ 128:24). 
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Завдання 

Використайте наведену далі таблицю для оцінки своїх успіхів у 
вивченні власного родоводу. 

Чи ви вже зібрали і упорядкували 
свої особисті й сімейні записи? 

Чи почали вже ви збирати мате-
ріали для своєї книги спомину? 

Чи передали ви до храму список імен 
хоч частини своїх предків для обря-
дової роботи? 

Чи підтвердили ви документально 
повноту й точність наданої інфор-
мації? 

Чи достатньо активно ви розшукуєте 
інформацію з тим, щоб якомога 
більше ваших предків впродовж 
чотирьох поколінь якнайшвидше 
змогли одержати благословення 
обрядів спасіння? • • • 

Чи взаємодієте ви з близькими роди-
чами, які також ведуть генеалогічний 
пошук? • • • 

Чи намагаєтесь ви визначити 
місцезнаходження інших родичів, 
щоб ознайомитися з зібраною ними 
інформацією? • • • 
Писання для додаткового читання 

Малахія 4 :5 -6 (робота Іллі). 
1 Кор. 15:29 (хрищення за померлих). 
1 Петра 3:18-20 (Христос проповідував померлим). 
1 Петра 4:6 (євангелію проповідано померлим). 
УЗ 124:26-39 (має бути зведено будинок Господові, де проводи-
теметься робота для померлих). 
УЗ 128 (Вказівки для вірного зберігання записів і хрищения за 
померлих). 
Джозеф Сміт—Історія 2:38-39 (місія Іллі). 
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Урок 14 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Вивчіть Основи Євангелії, розділ 40, «Храмова робота і генеалогія». 
2. Підготуйте олівець для кожної учениці. 
3. Підготуйте дошку і крейду. 
4. Призначте сестер для читання або переказу історій та уривків з Писань, 

вміщених в цьому уроці. 
5. Для тих, у кого нема підручника, підготуйте чисті бланки родоводу. 

20-6 {= 20-Ь) Карта родоводу 
20-в (= 20-с) Карта родоводу (чиста) 

20-г (= 20-d) Запис сімейної групи 
20-д (= 20-е) Запис сімейної групи (чиста) 
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20-b 

КАРТА РОДОВОДУ 



2 0 - с 

КАРТА РОДОВОДУ 



20-d 

Сімейний Літопис 



2 0 - е 

Сімейний Літопис 



Планування 
здорового харчування 

Мета цього уроку—допомогти вам організувати здорове 
харчування. 

Потреба у регулярному харчуванні 

У більшості регіонів світу люди їдять три або чотири рази на день. 
Для того, щоб це йшло справді нам на користь, вживані нами про-
дукти мають забезпечувати нас поживними речовинами, 
необхідними для здоров'я і росту. Якщо сім'я харчується разом, 
завданням батьків є забезпечення кожного потрібною кількістю 
різноманітної здорової їжі. Крім аспекту харчування, члени сім'ї у 
такому разі мають змогу побути разом, помолитися сім'єю, 
поділитися своїми враженнями. Батьки можуть також використо-
вувати цей час для того, щоб у невимушеній обстановці навчити 
дітей основам євангелії. Якщо члени сім'ї планують харчуватися 
разом, вони схильні раціональніше використовувати свої гроші. 
Домашнє харчування звичайно дешевше і поживніше, ніж закуски 
на ходу. Належне харчування сім'ї зводить до мінімуму потребу 
в дорогих і часто шкідливих закусках. 

Регулярність, визначений час прийняття їжі має й інші вигоди. 
Члени сім'ї знають цей час і влаштовують свої справи так, щоб 
кожного дня в цей час бути вдома. Організм краще працює при 
регулярному харчуванні, ніж при нерегулярному або закусках. 
Харчування у визначений час кожного дня дозволяє більш наси-
чено працювати і допомагає запобігти деяким хворобам шлунка. 
Діти, безумовно, мають користь від регулярного прийняття їжі. 
Голодні, вони стомлені і збуджені, а харчування за визначеними 
годинами поліпшує їхній настрій. 

Сім'я святих Останніх Днів жила у країні, де існувала традиція, 
згідно з якою батько і старші хлопці їли першими, а молодші діти і 
мати мали їсти те, що залишиться. Коли ця сім'я більше дізналася 
про євангелію, вона змінила свою традицію. Мати пояснила, що 
вони відмовилися від цієї традиції, дізнавшись, як важливо сім'ї 
їсти разом, а кожному членові сім'ї— мати належне харчування. 
Які вигоди одержує (або могла б одержувати) ваша сім'я від спільної їжі? 
(Сім'я стає дружнішою. Можна обговорити сімейні плани, поточні події і 
особисті справи. Спільна їжа—це хороший час для обговорення євангелії і 
вирішення сімейних проблем. Це хороший час, щоб розслабитися і насолоди-
тися спілкуванням один з одним). 
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Які вигоди одержує (або могла б одержувати) ваша сім'я від регулярного хар-
чування? (Можна правильно планувати поживність їжі; для організму краще, 
якщо їжа вживається регулярно. Члени сім'ї можуть краще планувати свій 
день). 

Потреба у кожній основній групі продуктів 
Нехай одна з присутніх сестер покаже таблицю з трьома основними групами 
продуктів і нехай присутні у класі дадуть відповіді на чотири запитання, 
перелічені у рубриці «Підготовка вчителя» (Див. ілюстрації 5-а; 5-6 та 5-в). 

Якщо можливо, регулярно включайте в харчовий раціон продукти 
з кожної основної групи. Це забезпечує різноманітність продуктів, 
необхідних для здоров'я і росту. У деяких країнах основним про-
дуктом харчування є рис. Багато хто вживає виключно рис. Через 
таку традицію діти в цих країнах часто бувають слабкими, хвори-
ми або не ростуть належним чином, бо не отримують необхідних 
вітамінів і мінералів. 

В одній з таких країн членів Церкви навчили важливості вживати у 
їжу різноманітні продукти. Вони дізналися, що споживання 
виключно рису, навіть у великій кількості, є недостатнім для 
міцного здоров'я. Вони вживали прислів'я «Рису самотньо одно-
му», яке нагадувало їм про необхідність регулярно вживати про-
дукти з кожної основної групи. Діти в сім'ях цієї країни, які тепер 
вживають різноманітні продукти, здоровіші, ніж діти з сусідніх 
країн, які ще досі харчуються виключно рисом. 

Який основний продукт найбільше поширений у нас? 

Попросіть сестер згадати прислів'я, яке нагадує про необхідність регулярного 
вживання продуктів з кожної основної групи. Запишіть прислів'я на дошці. 

Відштовхнувшись від цього прислів'я, подумайте над меню, скла-
деним з врахуванням продуктів з кожної групи. Планування такої 
їжі почніть з визначення найбільш поширеного, основного про-
дукту, Потім підберіть по одному продуктові з решти груп, який 
можна вживати з основним продуктом. 
Покажіть заздалегідь підготовлену таблицю, яка показує перелік страв, що 
включають продукти з кожної з трьох груп. Нехай сестри назвуть, до якої 
групи належить кожний продукт, а потім перевірять себе, щоб переконатися, 
чи кожна страва містить продукти з кожної групи. 

Якщо страва включає більше трьох продуктів, перевірте за основ-
ним зразком, чи є в ній принаймні один продукт з кожної групи. 
Наприклад, до складу страви може входити основний продукт 
плюс інший продукт з групи «Енергія» плюс один чи два продукти 
з групи «Ріст» і два-три продукти з групи «Захист». Звичайно, це 
буде чимала страва, але вона включатиме щонайменше один 
продукт з кожної групи. 
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Потреба у належній кількості кожного продукту 
Після того, як ви зрозуміли необхідність включення хоча б одного 
продукту з кожної групи до страв на кожний прийом їжі, подумайте 
про те, скільки продуктів кожного виду потребує кожна особа. їжі 
має бути достатньо для того, щоб кожний отримав принаймні 
потроху кожного виду. 

Нам треба бути обережними, щоб не повторити помилки, зро-
бленої групою з десяти жінок, які одного разу готували страву з 
рису. Ці жінки використали кілька чашок рису, дві ложки томатно-
го пюре і невелику кількість м'яса. Коли страву було зроблено, 
вони вирішили: «Ця страва містить продукти з груп «Енергія», 
«Захист» і «Ріст». Це корисна страва, і її самої достатньо для їжі. На 
жаль, в їхній страві не було достатньої кількості томатного пюре, а 
також м'яса стільки, щоб кожна жінка отримала три- чотири його 
шматки або достатньої кількості томатного пюре. Коли вони 
дізналися про певні потреби людини у кожному продукті, вони 
стали обачливіше ставитися до приготування страв, які готували 
для своїх сімей. 

Щоб мати у раціоні достатньо продуктів з кожної групи, буває 
доцільним купувати дешеві продукти з кожної групи, щоб 
раціонально використати наявні гроші. 
Зверніться до таблиці з переліком продуктів кожної групи. Визначте, які саме 
продукти з кожної групи надто дорогі для вас, якщо купувати їх в достатній 
кількості для того, щоб всім вистачило? Визначте по кожній групі, якими саме 
дешевими продуктами можна замінити дорогі? 

Способи приготування корисної їжі 
СКЛАДАННЯ МЕНЮ 

Перед купівлею продуктів розробіть меню на кілька прийомів їжі. 
Переконайтеся, що ви правильно розрахували кількість продуктів 
з кожної групи на всіх. Корисно складати такий план письмово, 
записувати перелік продуктів для кожного прийому їжі. 

СКЛАДІТЬ СПИСОК ПОКУПОК 

Для цього складіть список продуктів, які необхідно придбати, з 
визначенням кількості кожного з них. Такий список не тільки допо-
може придбати все необхідне, але й уникнути витрат грошей на 
дорогі, або насправді не потрібні нам продукти. Наприклад, слід 
уникати включення у список содового напою або цукерок, які 
дорогі й некорисні. 

За допомогою ретельного планування кількості продуктів і 
відвідувань крамниць можна рідше робити покупки, витрачаючи 
цей час і сили на іншу важливу роботу, як робив удовець з дванад-
цятьма дітьми. Він знав, що за браком часу не зможе відвідувати 
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продовольчу крамницю щодня, а тільки двічі на тиждень. 
Ретельно плануючи сімейний раціон, він точно знав, що саме куп-
вати кожного разу. Він правильно зберігав продукти, щоб його 
сім'я вживала їх свіжими. 

КУПУЙТЕ СЕЗОННІ, НЕДОРОГІ ПРОДУКТИ 

Купуйте продукти, коли їх багато, бо тоді їхня ціна найменша. 
Якщо можна, купуйте деякі продукти з надлишком у їхній сезон, 
коли їх багато і вони недорогі. Сушіть або заготовляйте їх іншим 
способом, щоб вживати їх пізніше. Важливо, що таким чином ми 
заздалегідь готуємося до наступного сезону, коли певних 
продуктів може не бути вдосталь. 

ВИРОЩУЙТЕ САД ТА ТРИМАЙТЕ ТВАРИН 

Багато сімей мають сади і городи. Якщо сім'я не має багато землі, 
можна вирощувати кілька рослин навіть у ящику на вікні або у 
дворі. Маленькі сад і город забезпечать сім'ю овочами і фруктами 
на час сезону. Якщо сім'я має достатньо великий сад, вона зви-
чайно вживає частину продуктів свіжими, а решту запасає. 
Поширеним методом заготівлі фруктів і овочів є сушіння. 

У багатьох країнах люди також розводять свійських тварин і 
птицю, щоб краще забезпечити себе необхідною їжею. Звичайно, 
розводять качок, курей, кіз, корів, свиней, кролів, інших тварин, а 
також рибу. Тварини забезпечують нас продуктами з групи «Ріст». 

Вирощування врожаю в саду і на городі, розведення тварин—все 
це потребує планування. Наприклад, слід заздалегідь подбати 
про місце утримання тварин, про корм для них, а також вирішити, 
хто доглядатиме їх,—таке планування допоможе забезпечити 
сім'ю повноцінним харчуванням. 

РЕТЕЛЬНО ПЛАНУЙТЕ БЮДЖЕТ 

Інший вид планування, який сприятиме забезпеченню достат-
ньою кількістю корисної їжі, це планування грошових витрат на 
речі, не пов'язані з харчуванням. Обдумуючи способи витрат 
наявних грошей, можна дійти рішення, що розумніше купувати 
продукти, щоб зберегти здоров'я, ніж витрачати гроші на 
радіоприймач або наручний годинник. Також можна уяснити, що 
краще використовувати гроші на різноманітні продукти з трьох 
основних груп, ніж на закуски або содовий напій. 
Як саме можна скористатися інформацією цього уроку, якщо ще не маємо 
сім'ї? 

Висновок 

Багато користі для здоров'я і сімейних стосунків можна мати, 
регулярно плануючи сімейний раціон і харчуючись разом. їжа 
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буде корисною, якщо в ній міститиметься принаймні по одному 
продуктові з кожної з трьох основних груп. Кількість кожного про-
дукту на кожний прийом їжі для окремої людини має бути достат-
ньою. Щоб забезпечити правильне харчування, при якому ми 
будемо здоровими, а наші діти правильно розвиватимуться, 
потрібно планувати купівлю або вирощування продуктів. 

Завдання 
Спробуйте впродовж цього тижня планувати поживне харчування 
для вашої сім'ї. Переконайтеся, що страви на кожний прийом 
містять продукти з трьох основних груп. Переконайтеся, що кож-
ного продукту достатньо для кожного члена сім'ї під час кожного 
прийому їжі. Плануйте наперед для вашої сім'ї способи отриман-
ня необхідної кількості різноманітних продуктів, які б забезпечили 
міцне здоров'я. З цією метою вирощуйте сад, якщо це можливо, 
сушіть або іншим способом запасайте продукти в сезон. 
Проаналізуйте витрати грошей і по можливості переплануйте ці 
витрати так, щоб мати більше грошей на корисні продукти харчу-
вання. 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Перегляньте урок 22, «Харчування для сім'ї» та урок 25, «Домашнє 

садівництво», Жінка Святих Останніх Днів, Основний підручник для жінок, 
Частина А. 

2. Різні народи по-різному звикли комбінувати продукти в стравах. Якщо у 
вашій місцевості використовують чотири або більше груп продуктів, адап-
туйте відповідні місця тексту цього уроку, згідно з кулінарними традиціями 
вашої країни. 

3. Доручіть комусь із сестер виготовити таблицю, в якій перелічено три 
основних групи продуктів і відмічено користь від них. Нехай сестра вклю-
чить до кожної групи продукти, як показано на ілюстраціях 5-а, 5-6 та 5-в. їй 
же доручіть зробити огляд таблиці перед класом. Після цього присутні 
в класі мають відповісти на такі запитання: 
Які три основні групи продуктів? 
Яку саме користь ми одержуємо від кожної групи? 
Які саме місцеві продукти належать до кожної з цих груп? 
Які ви знаєте місцеві основні продукти? 

4. Підготуйте таблицю, вказавши кілька видів страв, до яких входять продукти 
з трьох груп. 

5. Порекомендуйте сестрам також звертатися до підручника: Жінка Святих 
Останніх Днів, Основний підручник для жінок, Частина А, уроки 26, 25 
та 21, «Домашнє виробництво», «Домашнє садівництво» та «Керування 
сімейними фінансами» відповідно. 

6. Визначте, хто з присутніх у класі читатиме і переказуватиме історії з цього 
уроку. 
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Охорона 
материнства та 
дитинства 
Мета цього уроку—забезпечити належну турботу про матір і дитину. 

Догляд за вагітною жінкою 
Сім'я з Філіппін переживала велике горе, коли померла їхня 
перша дитина. Згодом їх було навернено до євангелії і вони 
приєдналися до Церкви. Коли жінка знову завагітніла, вона запи-
тала місіонерів Благодійної Служби, що їй потрібно робити, щоб 
мати здорову і нормальну дитину. Вислухавши їх, вона сказала: 
«Якби ж я тільки знала, що потрібно робити, то не втратила б свою 
першу дитину». 

Під час своєї другої вагітності вона виконувала всі необхідні 
рекомендації, і в неї народилася прекрасна, здорова дитина. 
Вона назвала її своїм «мормонським немовлям». Сусіди 
відзначали, що ніколи не бачили такої здорової дитини. 

Жінка, яка готується стати матір'ю, має унікальну нагоду участі у 
створенні тіла для духовної дитини Небесного Батька. Наше 
фізичне тіло настільки важливе, що назване храмом для Духа (1 
До Коринтян 3:16-17). Потрібно робити все можливе, аби допо-
могти тілові кожного з наших дітей правильно сформуватися. 
Жінка може багато чого робити під час вагітності або ще й раніше, 
щоб допомогти своїй дитині народитися сильною й здоровою. На 
цьому уроці ми вивчимо, що можна зробити на користь і матері, і 
дитині. 

ВЖИВАЙТЕ КОРИСНІ ПРОДУКТИ 

Важливо, щоб вагітна жінка вживала різноманітні корисні продук-
ти. Правильне харчування має величезне значення для ще нена-
родженої дитини. Це настільки важливо, що навіть молоді, 
неодружені жінки повинні готувати свій організм до материнства, 
ретельно добираючи їжу. Це зміцнить її здоров'я, і, одружившись, 
вона зможе виносити здорових дітей. Якщо молода жінка вживає 
різноманітні корисні продукти у достатній кількості, її здатність 
народити здорову дитину зросте. Якщо вона не відмовиться від 
виробленої звички до раціонального харчування після заміжжя і 
під час вагітності, то продовжуватиме їсти належні продукти та 
навчить таким самим хорошим звичкам харчування своїх дітей. 
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Запитайте у молодих жінок: Що можна робити вже тепер, щоб підготуватися 
до життя в шлюбі і народження дітей? 

УНИКАЙТЕ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 

Вагітна жінка повинна уникати вживання шкідливих речовин. 
Певні речовини, згадані у Слові Мудрості, є шкідливими для всіх, 
але найбільше—для майбутньої дитини, якщо їх вживає вагітна 
жінка. 
Що це за шкідливі речовини? (Чай, кава, алкоголь і тютюн) 

Під час вагітності жінки повинні з обережністю вживати будь-які 
ліки. Ліки, корисні в інших випадках, можуть шкідливо вплинути на 
майбутню дитину, залежно від того, в який час вагітності їх вжито. 
Тому розумно не вживати ніяких ліків, окрім приписаних лікарем, 
який знає про вагітність жінки. 

РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЬТЕ МЕДИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ 

Жінка повинна звернутися до лікаря або в поліклініку, як тільки 
в неї з'явилася підозра на вагітність. Звичайно, лікар або медсе-
стра запропонують їй протягом вагітності регулярно обстежува-
тися. Працівники охорони здоров'я, лікарі й медсестри, навчені 
розпізнавати різні відхилення від норми під час вагітності. Тому 
розумно регулярно обстежуватися. За цієї умови медичний 
працівник одразу помітить якісь відхилення і допоможе матері 
негайно вжити запобіжних заходів. 

Буває, що жінка робить усе можливе для свого фізичного благо-
получчя, але почувається не так добре, як їй хотілося б. їй слід 
знати, що зміни в організмі можуть впливати на її емоції, і що для 
деяких вагітних жінок нормальним є почуття щастя, яке потім 
змінюється на почуття смутку. Часто жінка погано себе почуває 
протягом перших трьох місяців вагітності. Часом у неї болить 
спина або є відчуття важкості в ногах. Жінка повинна намагатися 
бути впевненою в собі. Якщо вагітна жінка пам'ятає про своє важ-
ливе покликання матері, це допоможе їй бути щасливішою. Дух 
Господній також допоможе їй мати радісніший настрій. Вона 
повинна молитися, шукаючи проводу Святого Духа та спілкування 
з Ним, пам'ятаючи, що у народженні дитини вона та її чоловік 
поєднуються з Небесним Батьком у священному процесі та 
переживанні творіння. 
Як це допоможе нам знати, що емоційні зміни під час вагітності є нормальни-
ми? (Запобігає тривозі з приводу змін. Допомагає виявити проблеми і 
дізнатися, як справитися з ними). 
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Урок 10 

ВІДПОЧИВАЙТЕ І РОБІТЬ ВПРАВИ 

Члени сім'ї повинні допомагати вагітній матері, якщо вона недо-
бре почувається. Вагітна жінка швидше стомлюється і має довше 
спати. Можливо, їй треба буде подрімати протягом дня і раніше 
лягти спати увечері. 

Оскільки вправи корисні всім, вагітна жінка може продовжувати 
виконувати звичайні вправи. Проте ці вправи вагітна жінка може 
замінити щоденною прогулянкою. Разом з прогулянкою є багато 
інших видів корисних вправ. Лікар може давати поради жінці 
щодо підходящих вправ на час вагітності. 
Яку саме допомогу ви можете надати своїй матері, родичці, подрузі або 
сусідці, яка вагітна? 

ДОТРИМУЙТЕСЯ ЧИСТОТИ 

Чистота важлива для всіх, але найбільше—для вагітної жінки, як 
захід запобігання хворобам. Важливим є використання чистої 
води для пиття і приготування їжі. Миття рук після очищення 
організму від виділень та перед приготуванням їжі—завжди 
розумна річ. Також є хорошою практикою часто митися, щоб утри-
мувати у чистоті все тіло, митися і одягати чисту одежу перед 
відвідинами лікаря або поліклініки. 
Що саме вам варто зробити, завагітнівши, щоб бути впевненою, що новона-
роджена дитина буде здоровою? 

Пологи 

Під час народження дитини важлива чистота. Тіло матері має 
бути чистим. Ті, хто допомагають при пологах, повинні мати чисті 
руки і одежу. Одяг, який під час пологів використовується для 
дитини та оточуючих, повинен бути стерильним. Ті, хто допомага-
ють при пологах у лікарні, центрі материнства чи вдома, повинні 
мати спеціальну підготовку і знати, що робити, а також 
розпізнавати, коли матері та дитині необхідна додаткова медична 
допомога. 
Де саме ваші жінки народжують дітей? Чи чисті ці місця? Чи є в них люди, 
підготовлені для допомоги при пологах? Якщо ці місця не досить чисті, куди б 
було краще звернутися? Що можна зробити, щоб поліпшити стан існуючих 
закладів? 

Післяпологовий догляд за матір'ю 
НАЛЕЖНИЙ ВІДПОЧИНОК 

Після народження мати може відчувати втому і незручності. 
Працівники охорони здоров'я мають її поінформувати, скільки 
днів їй треба уникати важкої роботи. їй і тепер слід багато 
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відпочивати. Членам сім'ї потрібно продовжувати допомагати їй, 
щоб вона мала достатній відпочинок. 

ПРАВИЛЬНА ДІЄТА 

Продукти, які мати споживає після пологів, важливі для її здо-
ров'я. Вона повинна вживати у їжу всі корисні продукти, до яких 
звикла. Мати, яка вигодовує груддю дитину, має вживати більше 
продуктів з кожної групи продуктів, щоб у неї було достатньо 
молока. Продукти з кожної групи важливі для здоров'я її дитини, 
їй також необхідно вживати багато рідини. Іноді матері помічають, 
що певні вживані ними продукти розстроюють шлунок немовляти, 
що п'є грудне молоко. Значить, слід уникати цих продуктів, забез-
печивши необхідне харчування за рахунок інших продуктів у 
належній кількості і різноманітності. 
У який спосіб можна допомогти своїй матері, родичці, подрузі або сусідці, яка 
має немовля? 

Догляд за немовлям 

ПРОДУКТИ 

Правильне харчування важливе для немовляти. Грудне молоко, 
особливо в перші дні після народження —найкраща їжа для дити-
ни. Рідко, коли дитина неспроможна переносити молоко матері. 
Коли це трапляється, матері потрібно шукати годувальницю, або 
підібрати спеціально збалансовану суміш для своєї дитини. Готові 
суміші дорогі, їх слід вживати тільки переконашись, що вони чисті 
й безпечні для дитини. Часто діти потребують додаткового 
питва, особливо за умов жаркого і сухого клімату. їм можна дава-
ти чисту воду у чистій пляшці зі стерильною соскою. Звичайно 
новонароджені діти вживають стільки, скільки їм треба, потім 
перестають пити. Оскільки діти, яких годують материнським 
молоком, часто не люблять пити з пляшки, і через це не вживають 
необхідного їм додаткового питва, можна напувати їх чистою 
водою з чистої ложки. Найкраще давати їм чисту воду, а не при-
смачувати її цукром або чимось іншим. Немовлятам слід надава-
ти можливість регулярно зригувати під час їжі, щоб запобігти 
накопиченню у них шлункового газу, виблюванню їжі та страждан-
ням від болю у шлункові. Більшості дітей можна дати зригнути, 
просто кладучи їх на своє плече, поплескуючи і потираючи їм 
спину. 

ДОТРИМАННЯ ЧИСТОТИ 

Чистота важлива для дітей, тому що вони ще не можуть протисто-
яти хворобам. Якщо можливо, дітей слід щодня купати. Спочатку 
мийте обличчя, голову і шию, потім руки й ноги. Треба ретельно 
мити складки на ногах і руках і закінчити купання дитини миттям 
промежини. Купати можна навіть маленьких немовлят, але з 
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Урок 22 

обережністю, захищаючи їх від протягів і холоду. За деяких 
кліматичних умов можна застосовувати миття та сушіння однієї 
частини тіла дитини перед миттям іншої частини. Під час такого 
купання корисно тримати немовля загорненим у суху тканину. 

Якщо дитина носить підгузник, важливо тримати його чистим, 
одразу змінюючи її підгузник, коли він вогкий або забруднений. 
Перед тим, як покласти чистий, свіжий підгузник, треба завжди 
ретельно мити промежину. Ретельне прання підгузників, поло-
скання їх у чистій воді і сушіння на сонці допоможе зменшити под-
разнення. 

ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕКИ 

Дітям потрібне безпечне місце для сну—дитяче ліжко, коробка 
або спеціальне ліжко з бортами для запобігання падінням. 
Розумно, щоб дитина лежала на твердому; ніколи не залишайте її 
саму, якщо є небезпека, що вона може підповзти або підкотитися 
до краю і впасти. Немовлята також потребують захисту від мух, 
комах і тварин. 

Якщо у матері у вашій місцевості є проблеми з захистом немовлят від таких 
небезпек, що, на вашу думку, можна зробити, щоб усунути їх? 

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ'Я 

Немовлята потребують постійної турботи про їхнє здоров'я. 
Регулярно відвідуйте з немовлям лікаря, щоб зробити потрібні 
йому щеплення для захисту від певних хвороб. Працівник охорони 
здоров'я може також визначити, чи нормально розвивається 
дитина. 

ВИЯВЛЕННЯ ЛЮБОВІ 

Потрібно, щоб немовлята відчували, що вони бажані й любимі. 
Можна виявляти любов до них, тримаючи їх на руках, і пригортаю-
чи їх, і навіть говорячи до них заспокійливим тоном. 
Як саме можна дати дитині знати, що ми її любимо? 

Щоб допомогти дитині вчитися і розвивати свій розум, потрібно 
говорити до неї. Батьки і старші діти у сім'ї можуть пояснювати 
прості речі маленьким дітям у таких висловах, як «це квітка», «то 
курка» або «подивись на хлопчика». Також можна допомогти 
дитині вчитися, даючи їй іграшки. Навіть найменші діти навчають-
ся від гри ними. Іграшки повинні бути кольоровими; ними можуть 
слугувати звичайні предмети, які є вдома. Ці іграшки мають бути 
чистими, оскільки дитина бере предмети до рота, не повинні мати 
гострих країв або частин, які можуть зламатися або які можна 
проковтнути. 
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Висновок 
Правильне харчування, догляд за здоров'ям, безпека, достатній 
відпочинок і вправи важливі для вагітних жінок, матерів і дітей. 
Роблячи все належне, аби досягти цього, ми виконуємо свій 
обов'язок забезпечити кожну нову духовну дитину нашого 
Небесного Батька здоровим тілом. Однак навіть за умови дотри-
мання усіх правил, матері і діти все-таки можуть захворіти. Не 
завжди можна зрозуміти, чому саме так сталося, але багатьом 
хворобам можна запобігти, забезпечивши хороший догляд за 
матір'ю і немовлям. 

Завдання 
Обдумайте на цьому тижні свої звички, які забезпечують здо-
ров'я. Якщо ви вагітні або плануєте мати дітей у майбутньому, 
почніть вживати необхідних заходів, щоб кожна ваша дитина мала 
найкращий шанс народитися з сильним і здоровим тілом. З'ясуй-
те, чим ви можете допомогти комусь з вагітних жінок або матерів 
відразу після пологів, а потім, якщо можливо, надайте таку допо-
могу. Подаруйте безпечну іграшку знайомій дитині і виявіть до неї 
свою сильну любов. 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Перегляньте урок 23, «Харчування матері та дитини» і урок 24, «Запобігання 

хворобам», Жінка Святих Останніх Днів, Основний підручник для жінок, 
Частина А. Якщо сестри мають питання, відішліть їх за відповідями до 
одного з цих уроків. 

2. Продумайте, що саме з цього уроку потрібно особливо підкреслити для 
певних людей у вашій місцевості. Визначте, які саме хороші звички є поши-
реними. Заохочуйте матерів продовжувати розвивати хороші навички. 

3. Призначте когось із сестер читати або переказувати історії чи уривки 
з Писань, вміщені до цього уроку. 
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Перша допомога 
Частина 1 

Цей урок допоможе вам дізнатися, як уникнути нещасливих 
випадків, поводитися спокійно і розважливо, якщо такі випадки 
трапляються, І в разі необхідності надати першу допомогу. 

Турбота про наші часові тіла 
Як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми визнаємо, 
що важливими є як часове, так і духовне здоров'я. Дізнаючись, 
як уникати нещасних випадків і що робити, коли вони трапляють-
ся, ми набуваємо більшої підготовки для того, щоб захистити 
наші часові тіла і потурбуватися про них. Також важливо знати 
основи і мати навички першої допомоги. Маючи таку підготовку, 
ми краще служитимемо іншим і будемо благословляти і себе і 
інших. 
Попросіть когось із присутніх переказати притчу про милосердного самаря-
нина (див. Лк. 10:25-37). 

Прочитайте Лк. 10:34 

Що зробив самарянин? (Надав першу допомогу, як це було відомо і практику-
валося в його час у тих місцях). 

Як відвернути нещасний випадок 
Нещасний випадок—це несподівана подія, яка комусь завдає 
шкоди. Нажаль, цією шкодою стає фізичне страждання, горе або 
смуток, які ми відчуваємо після нещасного випадку, ми прагнемо 
не допустити його повторення. Ми розуміємо, що могли б 
відвернути нещасний випадок, не чекаючи, доки хтось постраждає 
від нього. 

Старійшина Лорен К. Данн з Першого Кворуму Семидесятників 
розповідав про нещасний випадок, який стався з його дочкою, хоч 
він і поперджував її про небезпеку. 

«У нас є трирічна донька, яку ми ніжно любимо. Нещодавно я пра-
цював за своїм письмовим столом вдома, а вона гралася в кімнаті 
зі склянкою води, яка стояла на столі. Коли вона піднімала ту 
велику склянку своїми маленькими пальчиками, я неодноразово 
застерігав її, що їй слід бути обережною і не упустити склянку; це 
вона зрештою і зробила. Склянка розбилася вщент, вдарившись 
об підлогу, і в різні боки полетіли осколки... 
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Оскільки вона часто грається боса, я забрав її з кімнати і доклав 
усіх зусиль, щоб підмести всі крихти скла. Але мене не полишала 
думка, що може я не зібрав усі осколки скла, і згодом, коли вона 
гратиметься у тій кімнаті, ці маленькі ніжки можуть знайти 
непомічені мною осколки, і вона ще раз постраждає» (In Confe-
rence Report, Oct. 1969, pp. 13-14. Also quoted by Leon R. Hartshorn, 
comp; in "Splinters of Glass", Outstanding Stories by General Author-
ities, vol. 2, pp. 93-94). 

Часто нам здається, що наказавши комусь бути обережним, ми 
зробили все, щоб відвернути нещасний випадок. Однак, більш 
ефективним способом запобігання їм є наші дії щодо уникнення 
небезпечної ситуації. 
Що могли б зробити батьки або старші діти, аби відвернути випадок, подібний 
до того, про який йшлося вище? (Перемістити небезпечний предмет за межі 
досяжності; знайти що-небудь безпечніше для гри дитині, ніж склянка; дати 
дитині використати предмет безпечним шляхом, таким як пиття з нього, сидя-
чи на підлозі, замість того, щоб просто гратися з ним). 

Мабуть з усіма нами траплялися нещасні випадки вдома. 
Оскільки більшість таких випадків трапляється в домі або біля 
нього, давайте розглянемо деякі з поширених причин, а також 
наші запобіжні дії. 

НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ 

Деякі речовини, які ми тримаємо вдома, отруйні, якщо потрапля-
ють у наш організм. Наприклад, отруйним є гас та інші види пали-
ва, які ми використовуємо для приготування їжі. Пестициди також 
шкідливі, якщо потрапляють до організму або надто довго зали-
шаються на шкірі. Інші небезпечні речовини—луг (який викори-
стовується для виробництва мила), хлорка, очисники та спирт. 
Які небезпечні рідини або порошки люди вашої місцевості мають у себе 
вдома? 

Ще один вид небезпечних речовин —це ліки. Ліки корисні для хво-
рих людей, але при неправильному використанні можуть бути 
небезпечними. Нерозумно зберігати ліки після того, як хворобу, 
від якої їх було приписано, вилікувано. З часом вони втрачатимуть 
лікувальний ефект, який мали на час придбання. Якщо 
невикористані ліки зберігаються, можна забути, для лікування 
якої хвороби їх було призначено, і, застосувавши їх проти іншої 
хвороби, можна погіршити ситуацію. Через те що ліки, приписані 
від хвороби якійсь певній особі, можуть не підходити комусь 
іншому, краще, якщо ліки вживаються тільки тим, кому їх було 
приписано. Небезпечним є також неправильне дозування ліків. 
Особливо важливо слідкувати за тим, щоб діти приймали тільки 
призначену кількість ліків, яка звичайно набагато менша за дозу 
для дорослих. 
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Важливість зберігання всіх ліків поза межами досяжності малень-
ких дітей пояснюється в такій історії: 

Одного дня, коли маленький хлопчик захворів, мати з батьком 
доставили його до лікарні. Лікар обстежив дитину і приписав їй 
ліки. Прийшовши додому хлопчикові батьки залишили його 
в кімнаті одного, а самі зайнялися справами поза будинком. 
Дитина знайшла пляшку з ліками і випила їх усі одразу. Вживати ж 
їх передбачалося всього по дві чайні ложки через чотири години. 
Коли батьки повернулися до кімнати, вони застали його тяжко 
хворим. Ніякі заходи не допомогли. Дитина померла. 
Що повинна робити сім'я, щоб запобігти таким нещасним випадкам? Як 
кожний з членів сім'ї може запобігти подібним випадкам? 

Ми тримаємо у себе вдома багато небезпечних речовин, тому що 
вони корисні за умови належного використання. Проте, ми 
повинні робити все можливе, щоб запобігти помилковому вжи-
ванню їх з їжею чи питвом або надто тривалому стиканню з ними. 
Треба чітко писати назву речовини на посудині, в якій вона 
зберігається. 
Покажіть ілюстрацію 23-а, Наліплення ярликів на посудини з небезпечними 
речовинами. 

Простий малюнок може застерегти від вживання отрути. Ті, хто не 
вміють читати, можуть вивчити, що символ або малюнок означає 
«Небезпечно!» або «Отрута!» 

Небезпечні речовини повинні зберігатися високо на полиці або у 
зачиненій шафі, де їх не зможуть дістати діти. 

Встановіть відповідні протиотрути для отрут, які є у вас вдома або 
у вашій місцевості. Дізнайтесь, куди слід телефонувати для отри-
мання професійної допомоги і що робити самому в разі чийогось 
отруєння. 
Що можна зробити у себе вдома, щоб відвернути отруєння? 

НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ 

У багатьох з нас вдома є небезпечні предмети з гострими чи 
загостреними краями. Наприклад, ножі, ножиці та інструменти є 
потенційно небезпечними. Потрібно виробляти певні навички у 
користуванні ними, щоб зробити свій дім безпечнішим. 

Завжди слід класти гострі предмети поза межами досяжності 
маленьких дітей. Навіть якщо ми залишили ніж у небезпечному 
місці лише на мить, маленька дитина все ж може взяти його і 
поранитися. 
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23-а (= 23-а) Наліплення ярликів на посудини з небезпечними речовинами. 
23-6 (= 23-Ь) Жінка передає ножиці дівчинці. 



Покажіть ілюстрацію 23-6, Жінка передає ножиці дівчинці. 

Деякі інструменти можуть становити небезпеку і при 
користуванні. Контролюйте рухи, користуючись ножем, якщо 
поруч є інші, щоб запобігти втрачанню контролю та випадково не 
поранити їх. Наприклад, візьміть за звичку передавати ножа 
іншому так, щоб гострий кінець не був спрямований у його бік. 
Слід вивчати й інші правильні способи користування ножами та 
носіння їх та інших небезпечних інструментів, а також вчити дітей 
правильним способам безпечного носіння й використання 
подібних інструментів. 

Сірниками слід користуватися обережно. Гра з сірниками або 
недбале використання їх може призвести до великих збитків і 
руйнування. Зберігайте сірники поза межами досяжності дітей. 
Де саме потрібно тримати кожен з цих небезпечних предметів, щоб 
відвернути нещасні випадки? 

Як запобігни неправильному використанню небезпечних предметів нами або 
нашими дітьми? 

НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ 

Небезпечні ситуації, які можуть закінчуватися нещасними 
випадками, різні в кожній місцевості і навіть у кожному домі. 
Однак, деякі ситуації є загальними, і їх можна змінити, щоб 
відвернути нещастя. 

Багатьох травм люди зазнають через те, що стають на нестійку 
підставку, намагаючись дістатися до високого місця в будинку чи 
в дворі. Щоб уникнути травм, користуйтеся безпечними і 
надійними підставками, або укріпіть опору. Витративши час на це, 
ми зможемо запобігти серйозним травмам. 

Травми можуть також статися, якщо повсковзнутися на чомусь 
розлитому на підлозі і не витертому. Також легко впасти, перече-
пившись через щось поставлене не на місці. Діти можуть зали-
шити м'яч або іншу іграшку на сходинці, і хтось може не помітити 
її. У деяких сім'ях усталеним є правило завжди класти речі на свої 
місця відразу. Це значно зменшує можливості падіння, перече-
пившись за предмет, залишений у несподіваному місці. 
Які ситуації, що викликають падіння, є типовими у вашій місцевості? 

Що конкретно можна зробити для запобігання нещасним випадкам? 

Не залишайте дітей без догляду, якщо вони можуть ошпаритися 
гарячою водою, або якщо є загроза, що дитина може потонути. 
Також не дозволяйте дітям гратися з електричними приладами, 
якщо є небезпека бути враженим електричним струмом або 
обпеченим. 
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Нещасні випадки вдома часто трапляються у зоні приготування 
їжі. У деяких сім'ях, де їжу готують над вогнем на підлозі або 
землі, маленькі діти часто обпікаються, підходячи надто близько 
до вогню. Безпечніше готувати їжу на підвищенні. При такому 
способі приготування їжі маленькі діти не дотягнуться до вогню; 
крім того, пил і бруд з наших ніг не потрапить у їжу, що зробить її 
чистішою і безпечнішою для вживання. 

У сім'ях, де їжу готують на плиті на іншій високій поверхні, треба 
дбати про те, щоб ручки посуду, в якому готується їжа, не були 
повернутими назовні. Діти можуть дістати і схопити ручку горщи-
ка, а потім перевернути гарячу їжу або рідину на себе. 
Чи часто у вашому домі трапляються нещасні випадки, пов'язані з приготу-
вання їжі? Якщо так, що потрібно зробити, щоб ці випадки порідшали? 

Іноді свічки, ліхтарі або плити розміщують надто близько до 
речей, які можуть горіти. Наприклад, віконні занавіски, що розду-
ваються вітром біля відкритого вогню, можуть спалахнути. 
Коробка, яка зберігається занадто близько від печі або каміна, 
може зайнятися, якщо запалено великий вогонь. 
Як саме можна усунути такі проблеми у вашому домі? 

Визначте й інші небезпечні ситуації, які можуть викликати нещасний 
випадок. 

Що можна зробити, щоб уникнути небезпеки? 

Спокійна і розсудлива поведінка під час нещасних 
випадків 
Важливо зберігати спокій, допомагаючи травмованому. Потрібно 
залишатися спокійним і намагатися заспокоїти пораненого навіть 
за серйозної травми. Жертва часто реагує так, як ті, хто її оточу-
ють. Якщо ми плачемо або впадаємо в істерику, вона може поду-
мати, що її поранення серйозніше, ніж воно є насправді. Це може 
настільки збентежити постраждалого, що він навіть вважатиме, 
що вмирає, і заважатиме наданню медичної допомоги. Надання 
першої допомоги у спокійній манері зменшить до мінімуму або 
відверне шокову реакцію постраждалого. Потрібно знати, що 
саме слід робити при найбільш поширених травмах, щоб діяти 
цілеспрямовано і зі знанням. Періодично потрібно тренуватися 
в наданні першої допомоги, як це описано в урокові 24, «Перша 
допомога, Частина 2». Ми повинні навчати цьому старших дітей у 
своїх сім'ях, щоб підготувати їх на випадок критичних ситуацій. У 
таких ситуаціях корисно постійно молитися подумки, щоб краще 
підготуватися до отримання натхненного керівництва. 
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Що потрібно мати для першої допомоги 
Крім убезпечнення своїх домівок з точки зору нещасних випадків 
і засвоєння способів надання першої допомоги, ми можемо 
підготуватися, зберігаючи у себе вдома набори для першої допо-
моги. Потім, якщо трапиться непередбачений випадок, ми змо-
жемо з допомогою цих запасів швидко надати допомогу. 

Хоч предмети першої допомоги, які мають бути у кожній сім'ї, 
періодично змінюються, всеж основними предметами мають 
бути такі. 

МИЛО 

Мило необхідне для промивання ран від бруду, крихт і скла. Окрім 
мила, виділенного для щоденного користування, слід відкласти 
кілька його шматків, щоб скористатися ним у непередбаченій 
ситуації, щоб запобігти занесенню інфекції. Той, хто надає першу 
допомогу, повинен ретельно мити руки з милом, щоб запобігти 
занесенню інфекційних мікробів. 

ЧИСТА ВОДА 

Якщо постійне водопостачання не гарантовано, припасіть посу-
дину з чистою водою, а також усе необхідне для промивання ран. 

АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ 
Вони діють сильніше за мило і воду і краще запобігають 
інфекціям. Поширеними антисептичними засобами є спирт або 
двопроцентна настойка йоду. 

ЧИСТА ТКАНИНА 
її можна використати для бинтів. Щоб зробити з такої тканини 
бинти, пропрасуйте її, доки вона не прогріється наскрізь або 
навіть припалиться. Чистими руками слід обережно накласти 
прасовану, а зверху—іншу тканину. Це утворить надійну пов'язку 
для кровоточивої рани. 

ЗАСОБИ ДЛЯ ВИКЛИКАННЯ БЛЮВОТИ 

Це є частиною першої допомоги при отруєнні деякими речовина-
ми. їх можна придбати в аптеці і тримати в наборі для першої 
допомоги. 

ОСВЯЧЕНА ОЛІЯ 

Даючи благословення хворим або пораненим, носії священства 
вживають освячену олію. Зверніться до провідників священства, 
щоб ті допомогли вам дістати пляшечку з освяченою олією. 
Тримайте її разом з набором першої допомоги для використання 
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носіями священства в критичному становищі або інших 
відповідних ситуаціях. 

АПТЕЧКА 

Перелічені вище запаси треба тримати у зачиненій чистій і сухій 
аптечці. Аптечку слід тримати у такому місці, де її не зможуть 
дістати та відкрити діти. Слід навчити старших дітей деяким 
принципам першої допомоги і переконатися, що вони в разі непе-
редбаченого випадку знайдуть набір для першої допомоги. 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕРЕВ'ЯЗКИ 

Якщо це можливо, слід також запасти лейкопластир, марлю, бинт 
тощо, якщо вони є в продажу. 

Висновок 

Можна запобігти багатьом нещасним випадкам, убезпечуючи 
наші домівки. Наприклад, небезпечні речовини потрібно 
зберігати таким чином, щоб від них не постраждав ніхто, насам-
перед діти. Небезпечні предмети можна зберігати й використо-
вувати так, щоб нікого не поранити. Можна усунути небезпечні 
ситуації, наглядати за діями своїх дітей, щоб бути певними, що 
вони у безпеці, а також тримати у своїх домах аптечки з наборами 
для першої допомоги. Потрібно вміти надавати першу допомогу 
пораненій людині спокійно і з розумом. 

Завдання 

Цього тижня уважно огляньте свій дім. Після використання 
кладіть небезпечні речовини і предмети в надійне місце. Усуньте 
небезпечні ситуації. Почніть збирати набір для першої допомоги, 
якщо ви ще не маєте його. 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Обговоріть, які саме ситуації з числа описаних у цьому уроці, характерні у 

вашій місцевості. Виділіть ті місця з уроку, які найбільше знадобляться. 
Похваліть сестер за дії з безпеки, які вони вже застосовують. 

2. Попросіть когось із сестер підготуватися до короткого викладу притчі про 
милосердного самарянина (Лк. 10:25-37). 

3. Якщо хтось із сестер цікавиться, як саме носії священства благословляють 
хворих або поранених, відішліть їх до уроку 12, «Обряди Священства», 
Жінка Святих Останніх Днів, Основний підручник для жінок, Частина А. 

4. Призначте когось із сестер читати або переказувати історії та уривки з 
Писань, рекомендованих до уроку. 
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Перша допомога 
Частина 2 

Цей урок допоможе вам навчитися надавати першу допомогу при 
найбільш поширених травмах. 

Підготовка до надання першої допомоги 
Найкраще—це запобігти травмам. Багато прикладів шляхів 
запобігання нещасним випадкам і травмам було обговорено 
в уроці 23, «Перша допомога, Частина 1». Проте, незважаючи на 
всю обережність, деякі поранення все-таки траплятимуться, і 
всім нам (а найбільше—матерям) треба навчитися, як надавати 
першу допомогу під час деяких з них, найбільш поширених. 

Щоразу при пораненні кого-небудь, визначте і зробіть найне-
відкладніше в цій ситуації, щоб врятувати життя потерпілого. 
Найперше—винесіть його з небезпечного місця; наприклад, з 
палаючого будинку. Далі—відновіть йому дихання. Після цього 
зосередьтеся на припиненні сильної кровотечі. Четверте, 
перевірте, чи немає в нього отруєння. Виведіть із шокового стану. 
Далі визначте, яка ще додаткова допомога потрібна. Якщо травма 
важка, шукайте медичної допомоги. Якщо поруч з потерпілим 
виявилося кілька чоловік, то один з них може шукати медичної 
допомоги, а інші водночас відновлюють дихання і зупиняють кро-
вотечу. Надаючи першу допомогу, не забувайте про дотримання 
спокою і підбадьорюйте потерпілого наскільки можливо. 
Чому потрібно відновити дихання потерпілого раніше, ніж притупити до при-
пинення кровотечі? 

Чому припиняти кровотечу треба раніше, ніж виводити з шокового стану? 

Як відновити дихання 

Дихання може припинитися внаслідок певних хвороб, отруєння 
певними речовинами, удару електричним струмом, потоплення, 
серцевого приступу, передозування деяків ліків чи наркотиків, 
або при нестачі кисню. В таких випадках слід негайно відновити 
дихання, щоб запобігти руйнуванню мозку. Найефективнішим 
способом є застосування штучного дихання рот у рот. Його 
роблять, продуваючи повітря з вашого рота через рот 
потерпілого в його легені. Поясніть присутнім в класі їхні дії у 
таких ситуаціях, нехай кваліфікований медичний персонал 
проінструктує їх: 
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1. Швидко і обережно витріть внутрішню поверхню рота 
потерпілого, щоб усунути все, що може зупинити його дихання. 
Якщо необхідно, відсуньте йому язик від задньої стінки горла. 

2. Відведіть потерпілому голову так, щоб його підборіддя було 
спрямоване догори, відкриваючи прохід повітря у легені. 

3. Затисніть потерпілому носа, щоб запобігти витокові повітря 
через нього. Помістіть свого рота над ротом потерпілого і вдуйте 
повітря у його легені. Дихайте в рот потерпілого приблизно у 
такому ритмі, як ви звичайно дихаєте самі. Якщо постраждала 
маленька дитина, накрийте разом її рот і ніс своїм ротом, коли ви 
видихаєте в легені. Подихи робіть менші але частіші. 

4. Стежте за грудьми потерпілого, і коли побачите, що груди 
почали підніматися, припиніть робити штучне дихання. Звільніть 
рота потерпілого, щоб він міг видихнути. Якщо впродовж десяти 
хвилин він не почне дихати сам, перевірте його очі. Якщо зіниці 
сильно розширені і не звужуються, і не розширюються, реагуючи 
на зміну освітлення, (коли ви затуляєте очі рукою), припиніть 
застосування штучного дихання. Якщо очі потерпілого не реагу-
ють протягом десяти хвилин, найбільш імовірно, що його вже не 
оживити. 

Як зупинити кровотечу 

Дуже важливо якнайшвидше зупинити сильну кровотечу. Це 
можна зробити, притискаючи долонею до рани товсту прокладку 
з тканини. Для цієї мети найкраще послужить чиста тканина з 
вашого набору для першої допомоги. Якщо такої тканини немає, 
скористайтеся іншою тканиною або власною рукою і затисніть 
рану. Натискання уповільнить або припинить кровотечу. Якщо 
прокладка з тканини просякає кров'ю, додайте ще тканини, не 
забираючи тієї, що вже є на рані, і продовжуйте затискати рану. 
Підняття зони поранення вище за рівень серця також уповільнить 
кровотечу. Якщо рана велика, то, найвірогідніше, її треба буде 
зашивати і лікувати у клініці. 

При слабких кровотечах, очистіть рану водою з м'яким милом. 
Промийте її під струменем чистої води і закрийте кількома шара-
ми чистої тканини. Затисніть рану на кілька секунд, доки не при-
пиниться кровотеча. Щоб рана не забруднювалася, накрийте її 
чистим бинтом (Див. Advanced First Aid and Emergency Care, 
American National Red Cross [Garden City, N. Y.: Doubleday and Co., 
1973], p. 38). 

Є такі рани, що хоч і не кровоточать, але є глибокими. Ці рани 
можуть бути завдані кігтем, стрілою, кулею тощо. Оскільки глибокі 
рани важко очистити милом з водою, пораненій людині треба 
зробити ін'єкцію, щоб запобігти правцеві, Глибокі рани інколи 
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бувають настільки серйозними, що призводять до смерті. Людині 
з глибокою раною треба негайно проконсультуватися у місцевій 
поліклініці, чи потребує вона ін'єкції проти правця. 

Необхідно стежити за ознаками інфікування рани, включаючи 
почервоніння, припухання, нагноєння, пульсуючий біль, червоні 
смуги, що розходяться від рани, або розвинення гарячки. Якщо 
наявна будь-яка з цих небезпечних ознак, негайно звертайтеся 
по медичну допомогу. 

Як поводитися при отруєнні 

Отруєння є досить поширеним явищем. Часто жертвами випад-
кового отруєння бувають маленькі діти, бо вони цікаві й беруть 
багато чого до рота. Дорослі також можуть бути жертвами випад-
кових отруєнь. 

Якщо людина отруїлася через рот, то насамперед його повністю 
слід очистити від залишків отрути. Тільки після цього, залежно від 
отрути, слід надавати конкретну допомогу. Після першої допомо-
ги потерпілому слід надавати ще й медичну допомогу. 

Отрути спалюють або руйнують тканини організму, шкодять йому 
й іншими шляхами. Лікування від отрут, що не руйнують тканин, 
вимагає, щоб потерпілий виблював, випивши велику кількість 
води. Особливі блювотні препарати діють через 15 або більше 
хвилин. На цей час комусь обов'язково треба бути біля 
потерпілого. Якщо ви не маєте цих препаратів, викличте блювоту 
натисканням на задню частину язика потерпілого вашим пальцем 
або ложкою. При цьому йому потрібно нахилитися вперед, щоб не 
захлинутися блювотиною. Якщо потерпілий втрачає свідомість, 
поверніть його на бік, щоб не дати йому захлинутися. Після блю-
вання дайте потерпілому протиотруту, щоб залишки отрути 
пройшли організм, не завдавши йому шкоди. Протиотрутами 
можуть служити активоване вугілля або крихти, зібрані з припале-
ного хліба. На додаток, дайте потерпілому проносне або склянку 
солоної води, щоб допомогти швидше вивести з його організму 
залишки отрути. 

Луг, бензин і гас—це деякі з отрут, що спалюють або руйнують 
тканини організму. Якщо людина прийняла одну з цих отрут, не 
примушуйте її блювати. Блювання може викликати додаткове 
руйнування тканин. Замість цього дайте потерпілому випити 
велику кількість води або молока, щоб сприяти розбавленню 
отрути. Проносне також буде корисним. 

У деяких місцевостях може існувати небезпека від отруйних рос-
лин, морських тварин, риб, змій або комах. Місцеві медичні 
працівники можуть навчити, яка саме перша допомога потрібна 
при цих отруєннях. 
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Урок 10 

Як допомагати в разі шоку 

Шок—це реакція організму на поранення або стрес, він звичайно 
є наслідком тяжкого поранення, а іноді —погіршення стану здо-
ров'я або глибокого емоційного розладу. Шок може статися під 
час поранення чи стресу, або через деякий час після цього. Під 
час шоку дихання і пульс потерпілого можуть уповільнитися 
настільки, що це може викликати смерть. Завжди пам'ятайте, що 
під час поранення буває шок. Якщо запобігти факторам, які 
викликають шок, то можна відвернути його. 

Організм людини у шоковому стані часто зазнає численних змін. 
Шкіра стає блідою, синюшною, вогкою і холоднуватою. Людина 
може рясно пітніти, особливо навколо рота, на лобі та на долонях 
рук. Пульс стає частим і надто слабким, щоб його можна було 
відчути на зап'ястку (але його можна відчути збоку на шиї). 
Дихання прискорюється. Для шокового стану характерні також 
слабкість, неспокій, тривога і спрага. Іноді потерпілого нудить і він 
блює. 

Важливо зробити все можливе, щоб звести шок до мінімуму. 
Якщо шокова реакція потерпілого глибока, він поступово робить-
ся апатичним і несприйнятливим. Шкіра стає плямистою. Очі 
набувають відсутнього виразу, а зіниці —розширюються. 
Потерпілий може втратити свідомість. Якщо під час 
непритомності температура тіла знижується, людина може 
померти. 

Виведення з шокового стану включає утримання потерпілого 
в лежачому стані, в теплі та спокої; таку допомогу потрібно нада-
вати після відновлення дихання і зупинення сильної кровотечі. 
Запишіть ці три вимоги на дошці. 

ТРИМАЙТЕ ПОТЕРПІЛОГО У ЛЕЖАЧОМУ ПОЛОЖЕННІ 

Якщо потерпілого поранено в обличчя або в рот, якщо він непри-
томний або блює, найкраще повернути його голову або й усе тіло 
на бік. В такому положенні рідина, (виділення) стікатимуть з рота. 
Покажіть ілюстрацію 24-а, Положення потерпілого при різних пораненнях 

Якщо потерпілий має поранення голови або утруднене дихання, 
трохи підніміть його голову. 

Якщо потерпілий не має поранень голови, спини або шиї, треба 
трохи підняти йому ноги, щоб поліпшити кровообіг. 

Якщо поранення не помітні і їх складно визначити —найкраще, 
щоб потерпілий лежав рівно. 
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ТРИМАЙТЕ ПОТЕРПІЛОГО В ТЕПЛІ 

Потерпілого треба вкрити ковдрою або чимось іншим, щоб 
запобігти втраті тепла організмом. 

ПІДТРИМУЙТЕ СПОКІЙ У ПОТЕРПІЛОГО 

Людина, яка надає першу допомогу, повинна триматися спокійно 
і підбадьорювати потерпілого, навіть якщо той має тяжкі ушкод-
ження. Така поведінка може значно зменшити шок. 

Якщо потерпілий втратив багато крові, або його організм зневод-
нено, йому треба дати бульйону або безалкогольного напою. 
Однак, так слід робити, тільки якщо потерпілий знаходиться 
в повній свідомості, не блює і не має черевних поранень, які б 
вимагали хірургічного втручання. 

Допомога при електротравмах 
При електротравмах струм проходить через тіло і може виклика-
ти зупинку дихання або зміни серцебиття. Потерпілого треба 
негайно забрати від джерела електроенергії, але його тіла не 
можна торкатися тоді, коли через його тіло проходить струм. 
Якщо струм не можна вимкнути, потерпілого треба відокремити 
від джерела електроенергії сухою дерев'яною жердиною або 
дошкою. Наприклад, для того, щоб відсунути потерпілого від дже-
рела електроенергії, або джерело електроенергії—від нього, 
можна скористатися дерев'яною рукояткою віника без металевих 
деталей. Після цього потерпілому негайно треба зробити штучне 
дихання рот у рот або надати іншу першу допомогу. 

Допомога при опіках 
Нещасні випадки, пов'язані з опіками, є поширеними, особливо 
серед дітей та людей похилого віку. Незначні опіки часто 
викликані занадто тривалим перебуванням під сонцем або 
нетривалим контактом з гарячими предметами, гарячою водою 
або парою. Звичайно червоніє і трохи опухає шкіра, з'являється 
біль. Обпечене місце треба негайно помістити у холодну воду, 
щоб полегшити біль. Невеликі опіки звичайно швидко загоюють-
ся, оскільки пошкоджуються тільки зовнішні шари шкіри. 

Серйозніші опіки супроводжуються пухирями і почервонінням, 
тому що нагрів проникає глибше і викликає збирання рідини під 
шкірою. Обпечене місце слід занурити у холодну воду, щоб змен-
шити пекучість і запобігти дальшому пошкодженню глибших 
шарів шкіри. Треба бути обережним, щоб не розірвати пухирів та 
не внести інфекції. Якщо опік великий, слід звернутися за додат-
ковою медичною допомогою. Для того, щоб захистити опік, треба 
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користуватися чистою, просторою пов'язкою, але бинтів застосо-
вувати не можна, бо потім їх буде важко зняти. 

У випадку серйозних опіків, які руйнують вглиб кілька шарів і 
велику площу поверхні шкіри, а іноді навіть обвуглюють шкіру, 
необхідна медична допомога. Такі опіки можуть бути від палаючо-
го одягу, окропу, тривалого контакту з гарячими предметами або 
електричним струмом. В результаті втрачається велика кількість 
рідини з тіла, і виникає значна небезпека зараження. 

Одяг, який прикіпів до місця опіку, не треба відривати. Замість 
цього всю зону опіку треба вкрити свіжовипраним і випрасуваним 
простирадлом або іншою чистою тканиною, якщо це не забере 
надто багато часу і не зашкодить своєчасному наданню медичної 
допомоги. Покриття опіку чистою тканиною допоможе звести 
загрозу зараження до мінімуму. Потерпілому слід також надати 
допомогу від шоку. Якщо ступні або ноги його сильно обпечені, 
тримайте їх піднятими і не дозволяйте йому ходити. Якщо 
обпечені руки—підніміть їх вище рівня серця. Якщо тяжко обпече-
не обличчя, тримайте потерпілому у сидячому положенні і 
спостерігайте, чи не виникає труднощів з диханням. Якщо 
потерпілий у свідомості і його не нудить, дати йому бульйону 
або безалкогольного напою. Пам'ятайте, що треба спокійно, не 
виказуючи тривоги, підбадьорювати потерпілого. 

Наслідки серйозних опіків можна зменшити, якщо діяти швидко. 
Якщо на людині спалахнула одежа, негайно качайте по землі, 
траві чи на килимі, або загорніть її в ковдру. Це погасить вогонь. 
Коли вогонь загашено, надайте потерпілому першу допомогу від 
опіків, як про це вже йшлося. 

Серйозні опіки також може бути викликано такими хімікатами, як 
луг. Допомога полягає у якомога швидшому змиванні хімікату 
великою кількістю води і продовженні промивання враженої 
ділянки тіла протягом щонайменше п'яти хвилин. Не промиті 
хімічні опіки мають тенденцію погіршуватися, тому потрібна 
швидка медична допомога. Якщо хімікатами вражено очі, 
потерпілого треба покласти на бік і промити очі водою (тримаючи 
повіки відкритими), щоб змити хімікати. 

Допомога при переломах кісток 
Іноді падіння або сильний удар можуть викликати тріщину або 
перелом кістки. Потерпілий може чути хруст кістки, відчувати біль 
чи обм'якання, або мати відчуття рипіння. Якщо можливо, до 
потерпілого слід викликати медичну допомогу, оскільки пересу-
вання людини в такому стані може викликати додаткові пошкод-
ження. Проте, якщо потерпілого треба транспортувати до місця 
надання медичної допомоги, необхідно, щоб пошкоджена кістка 

200 



Урок 22 

перебувала в стані спокою. Використайте шину—міцну проклад-
ку, яку прив'язують до місця перелому, щоб утримати його від 
зсування і захистити кістку від подальшого пошкодження, а також 
зменшити біль. Один із способів накладання шини полягає у 
створенні прокладки для пораненої кінцівки і закріпленні її на 
здоровій частині тіла. Наприклад, поламану ногу можна 
прив'язати до іншої ноги або поламану руку—до грудей. 

Як шину можна використати дошку, трость, палку, скручену ков-
дру або картон. Шина має бути досить довгою, щоб запобігти 
зсуванню кістки. Підкладіть під шину тканину або одяг і застосуй-
те ремені, краватки, хусточки або стрічки з розірваної тканини, 
щоб прив'язати шину в потрібному місці. Прив'язуйте шину 
досить міцно, щоб вона утримувала дві частини переламаної 
кістки від зміщення, але не настільки туго, щоб уповільнити 
кровообіг. 
Покажіть ілюстрацію 24-6, Потерпілого піднімають і переносять. 

Якщо можливо, покладіть що-небудь холодне на травмоване 
місце, щоби зменшити опух. Підняття поламаної кінцівки вище 
рівня серця також дозволяє зменшити опух. 

Переміщення потерпілого 
Перенести потерпілого, який має серйозні поранення, можна з 
допомогою ковдри, килима і просто на руках. Помічники заходять 
з обох боків, а одна людина рівно тримає голову потерпілого. 
Одна людина повинна керувати, щоб забезпечити одночасність 
підіймання і переміщення потерпілого всіма помічниками. Інакше 
потерпілий може ще більше постраждати через зайвий і некоор-
динований рух. 
Покажіть ілюстрацію 24-в, Носилки, виготовлені з ковдри та з піджаків. 

Носилки можна нашвидку зробити з двох палиць або жердин, 
таких як ручки мітли, і ковдри. Замість носилок—можна також 
використати піджаки, застібнувши їх і просунувши жердини через 
рукави. 

Застереження: Якщо ви встановили, що потерпілий має поранен-
ня шиї чи спини, його не можна пересувати доти, доки його життя 
знаходиться у небезпеці. Якщо все ж треба його перенести, це 
слід робити з найбільшою осторогою з допомогою кількох чоловік 
або носилок, щоб звести до мінімуму рух шиї і хребта. 

Висновок 
Дуже важливо навчитися ясно розуміти, чого саме потребує 
поранена людина у критичному стані. Найважливіше, що треба 
зробити,—це вилучити потерпілого з зони небезпеки, відновити 
дихання, зупинити кровотечу і допомогти від шоку. Потім, в разі 
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необхідності, треба подавати іншу невідкладну допомогу. Може 
також знадобитися додаткова, медична допомога. 

Засвоєння процедур першої допомоги, описане в цьому уроці, 
дасть нам змогу краще підготуватися до надання такої допомоги 
у критичних ситуаціях. 

Завдання 

Навчіть членів своєї сім'ї процедур невідкладної допомоги. Нехай 
вони тренуються у виконанні цих процедур, щоб вміти подати 
першу допомогу у критичних випадках. 

Підготовка вчителя 

Перед проведення заняття: 
1. Порадьтеся з місцевими працівниками охорони здоров'я щодо конкретних 

заходів першої допомоги, які вони рекомендують вживати у випадках 
травм, поширених у вашій місцевості. Нехай вони навчать сестер правиль-
но робити процедуру оживлення диханням рот у рот. Поділіться цією 
інформацію з сестрами під час навчання. 

2. З'ясуйте, яка саме додаткова медична допомога придатна у критичних 
випадках. Якщо місцеву поліклініку відкрито тільки у певний час протягом 
дня, з'ясуйте, куди можна звернутися по медичну допомогу в інший час. 

3. Підготуйте дошку та крейду. 
4. Нехай клас розіграє в особах деякі можливі критичні ситуації у такий 

спосіб, щоб присутні у класі застосували на практиці процедури першої 
допомоги, які вони вивчили. Вони повинні вчитися вирішувати, яка саме 
перша допомога необхідна, і надавати її. Наприклад, розіграйте ситуацію, 
коли дочка приходить до матері з пораненою рукою. Рана сильно кровото-
чить. Нехай хто-небудь виступить у ролі пораненої дочки, а хтось інший— 
матері і продемонструє всі кроки допомоги у випадку поранення. 

5. Визначте, хто з присутніх сестер буде брати участь у викладанні цього 
уроку. 

24-6 (= 24-Ь) Потерпілу жертву піднімають і переносять 
24-в (= 24-с) Носилки, виготовлені з ковдри та з піджаків 
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Домашні запаси Урок 25 

Мета цього уроку—допомогти вам і заохотити вас до програми 
створення домашніх запасів. 

Чому потрібно створювати домашні запаси 
Президент Спенсер В. Кімбол надав нам таку пораду щодо 
домашніх запасів: 

«Ми знову підтверджуємо давню пораду, яку завжди давала 
Церква: збирати і тримати річний запас—річний запас основних 
продуктів для себе.. . 

Ми заохочуємо сім'ї мати запас на поточний рік; і ми кажемо 
знову й знову, і повторюємо ще і ще уривок з Господнього 
Писання, де він каже: «Чому ви звете мене: «Господи, Господи, і не 
робите того, про що я кажу?» ("Family Preparedness", Ensign, May 
1976, p. 125). 
Як саме пророки порадили нам поступати щодо створення запасу основних 
продуктів? 
(Якщо державними правилами забороняється запасати продукти, змініть цей 
урок, щоб пристосувати його до місцевих потреб і обставин). 

Президент Дж. Рубен Кларк молодший, колишній член Першого 
Президентства Церкви, сказав: 

«Нехай глава кожної сім'ї перевірить, чи забезпечена вона 
достатньо їжею і одягом, і якщо можливо, то й паливом, 
принаймні на рік вперед» (In Conference Report, Apr. 1937, p. 26). 

Порада мати річний запас їжі, одягу та інших необхідних речей -
це розумна порада з кількох причин. Місто або цілий район може 
спіткати лихо, таке як повінь, землетрус або хуртовина, які 
відрізають людей від доріг і припиняють транспортування 
продуктів та інших речей до магазинів. Перешкодити перевезен-
ню продуктів можуть політичні заворушення чи страйки водіїв 
вантажівок, відправників вантажів морем або залізничників. У 
багатьох країнах траплялися і можуть ще трапитися інші види 
лиха, такі як голод від посухи, урагани, повені і навіть війни. Коли 
такі катастрофи вражають усе суспільство, продукти та інші при-
паси не можна придбати навіть маючи гроші. Сім'я також може 
попасти в критичне становище через хвороби або безробіття, що 
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призводять до нестачі заробітку, а це змушує покладатися на 
домашні запаси. 

Сестра Черрі Лі Девіс та її сім'я отримали свідчення про 
важливість домашніх запасів, попавши в критичну ситуацію. 
Брата і сестру Девіс було навернено до Церкви і вони знали про 
потребу мати домашні запаси, але вони не збиралися найближ-
чим часом приступити до створення їх. Плануючи дальній переїзд 
до нового дому, вони вважали, що не варто створювати домашні 
запаси до переїзду. Проте, сама не розуміючи чому, сестра Девіс 
все ж почала робити певні запаси продуктів. Кожного разу, 
відвідуючи крамницю, вона купувала деяких продуктів трохи 
більше, ніж було потрібно. Невдовзі ними було заповнено кухон-
ний буфет, і продукти треба було складати вже у спальні. Коли 
чоловік запитав її, що вона робить, вона відповіла: «Запасаю про-
дукти». Він запитав, для чого вона це робить, і вона лише 
відповіла: «Тому, що треба». Вона не могла вказати жодної іншої 
причини. Вона казала: «Чим більше я про це молилася, тим 
більше бакалійних товарів купувала, Глибоко в душі я відчувала 
спокій; це тепле почуття приходило до мене за мою послушність». 

Сестра Девіс вивчала способи заготівлі продуктів, відвідуючи 
заняття по домоводству, збираючи і випробовуючи багато 
рецептів. Коли нарешті вона відчула, що вже добре вміє це роби-
ти, в неї з'явилося нове почуття: треба купувати ще, ще і ще. Вона 
так описувала свою поведінку: «Для чого? Я питала у молитві, але 
відповіді не було. Я просто мусила здобувати ще. Так я і робила, 
збентежена, спантеличена, але послушна. Я тільки уявляла собі, 
скільки ж місця займуть ці продукти у вантажівці, яку ми збирали-
ся найняти для переїзду до свого нового дому». 

Коли сім'я Девіса нарешті вирушила до свого нового дому, вони 
ледве розмістили всі свої меблі та п'ятнадцять чи двадцять ящиків 
з продуктами у найняту вантажівку. Після того, як вони оплатили 
вантажівку, зняли житло і мали ще інші витрати, в них залишилося 
дуже мало грошей. Понад усе це, брат Девіс не одразу знайшов 
роботу. А коли знайшов її, то заробляв настільки мало, що після 
сплати по рахунках у них нічого не залишалося на їжу. Тепер 
сестра Девіс знала про причину всього свого запасання 
продуктів: фактично це був запас їжі на найтяжчий період їхнього 
подружнього життя. 

Згадуючи про ті місяці, коли вони споживали запасені продукти, 
вона каже: «Я посміхаюся. Я так противилася запасанню 
продуктів, а Господь у своїй безмежній мудрості й любові все-
таки направив мене і дав дуже корисний урок через це маленьке 
чудо підготовленості» ("Our Small Miracle", Ensign, Aug. 1978, p. 21). 
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Урок 10 

Які часові благословення одержала сім'я Девіс у результаті створення 
домашніх запасів? 

На додаток до благословеня матеріальної підтримки в критичні 
часи, запасання продуктів принесе й духовні благословення. 
Щоразу, коли ми слухаємося будь-якої заповіді або поради про-
рока, наші свідчення і віру може бути посилено. В результаті свого 
послуху можна отримати духовні нагороди, яких і не сподівалися. 
Які духовні благословення отримала сім'я Девіс? 

Інша сім'я, яка мала добре продуманий домашній запас, втрати-
ла все своє майно під час великої повені, і вся їхня худоба потону-
ла. Та незважаючи на великі втрати, вони казали: «Якщо 
тримаєтеся заповідей, будете краще підготовленими до 
несподіванок... Хоча весь наш запас їжі було знищено, наші душі 
були спокійними, бо ми виконали все, що сказав пророк. Ми 
також підготовлені духовно і тепер можемо зустріти будь-яку 
несподіванку» (Gerry Avant and Karlyn Holland, "LDS in Texas Safe 
after Flood," Church News, 12 Aug. 1978, p. 4). 

Річний запас 
Сім'ї можуть зберігати на майбутнє багато чого, але домашній 
запас, про який ідеться в цьому уроці, стосується продуктів, одягу 
та, якщо потрібно, палива. Наша мета—забезпечити потреби 
своєї сім'ї упродовж цілого року. Більшість людей вважають 
складним або неможливим невідкладне збирання необхідного 
запасу на цілий рік. Проте, річний запас—це реальна мета, якщо 
все зберігається упорядковано. Для того, щоб досягти мети ство-
рення річного запасу, спочатку буде розумним створити запас на 
менший строк. Створення домашнього запасу на один тиждень 
може бути великим досягненням для деяких сімей. Для інших 
сімей не буде ніякою проблемою створення домашнього запасу 
на три тижні, два місяці або рік. Досягнувши мети —створення 
запасу на кілька днів—сім'я може встановити нову мету і працю-
вати задля її здійснення, доки ми не матимемо річного домаш-
нього запасу. 
Яку реальну мету могла б поставити ваша сім'я спочатку? 

Запасання продуктів 
Президент Кворуму Дванадцятьох Езра Тефт Бенсон каже нам: 

«Господь попередив нас про голод, але праведні послухаються 
пророків і зроблять принаймні річний запас продуктів для вижи-
вання .. . 
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Одкровення про те, що необхідно запасати продукти, може бути 
так само цінним для нашого часового спасіння тепер, як для 
людей у часи Ноя сісти у ковчег... 

Я знаю, що ця програма добробуту має Боже натхнення. Я бачив 
на власні очі спустошення від голоду й злиднів, коли за вказівкою 
Президента Церкви провів рік у розділеній війною Європі в кінці 
другої світової війни, без своєї сім'ї, роздаючи продукти, одяг і 
постільну білизну нужденним членам Церкви. Я заглядав у запалі 
очі святих, які були майже на останній стадії голодування. Я бачив 
вірних матерів, які несли на руках своїх дітей, віком трьох і чоти-
рьох років, бо ті не могли ходити через недоїдання... Я бачив 
дорослих чоловіків, які плакали, гладячи руками зерно пшениці і 
боби, що їх прислали їм .. . святі з Америки» ("Prepare Ye", Ensign, 
Jan. 1974, pp. 69, 81-82). 

Оскільки їжа надзвичайно важлива для міцного здоров'я і навіть 
для самого життя, вона є найважливішою частиною програми 
створення домашніх запасів. Розумно запасати основні продукти, 
які звичайно вживають в сім'ї, і знати, як готувати продукти для 
цього запасу, щоб запобігти псуванню продуктів у критичних 
ситуаціях. Запасайте різні продукти, оскільки їхня різноманітність 
підтримує під час критичних ситуацій хороший стан здоров'я. 
Розміри запасів слід визначати потребами вашої сім'ї. 
Які з уживаних у вашій сім'ї продуктів ви вмієте приготувати для зберігання у 
вашому домашньому запасі? 

Запаси продуктів не можуть зберігатися довго; це означає, що ми 
повинні в першу чергу споживати ті продукти, які закладено 
раніше і замінювати їх на свіжі. Ця заміна має бути постійною. 
Як можна поновлювати запас продуктів? 

Одним із шляхів поновлення запасу продуктів є проставлення дат 
на пакетах з продуктами в міру їхнього надходження. Ставте 
щойно придбаний продукт на полицю за тими продуктами, які 
купувалися раніше. Це полегшить вам використання раніше 
придбаних продуктів першими. 

Продукти можна зберігати різними способами. 
Перелічіть деякі зі способів зберігання продуктів (див. Урок 26, «Домашнє 
виробництво», Жінка Святих Останніх Днів, Основний підручник для жінок, 
Частина А. (Засолювання, консервування, сушіння, збереження у погребах). 

Які способи зберігання продуктів найкраще підходять до умов вашої 
місцевості? 

Вибираючи спосіб зберігання продуктів, зважте на витрати, 
потребу у спеціальному обладнанні та надійність методу. 
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Урок 22 

Обміркуйте, чи це новий для вашої місцевості спосіб, чи його 
успішно застосовували багато людей впродовж тривалого часу. 

Консервовані продукти потрібно зберігати так, щоб вони були 
чистими і безпечними для споживання. Є кілька способів 
зберігання продуктів, яких треба завжди додержуватися, неза-
лежно від способу їх приготування. 

1. Зберігайте продукти в прохолодному і темному або затіненому 
місці, подалі від сонця. 

2. Захищайте продукти від сирості. Сушені продукти зіпсуються, 
якщо відсиріють. Продукти, приготовлені іншими способами, 
також псуються від надлишкової вологи. 

3. Захищайте продукти з допомогою пакетів і контейнерів. 
Найкращі контейнери захищають продукти від проникнення 
пилу, а також від комах, пацюків, птахів. 

Визначте у своєму домі прохолодні, темні або затінені місця. 

Як захистити продукти від надлишкової вологи? (Металеві консервні банки, 
пластикові мішки, коробки або порожні скляні пляшки). 

Як захистити продукти від пилу і тварин? (Міцні контейнери, які щільно закри-
ваються. Високо підвішуйте контейнери з продуктами або ставте їх на високі 
полиці. Піднімайте контейнери над підлогою чи землею з допомогою метале-
вих ніжок, щоб запобігти проникненню в них тварин. 

Зберігання води 

На випадок критичних ситуацій треба зберігати і воду. Почніть з 
профільтрованої води. Зберігайте воду в чистому, щільно закри-
тому скляному посуді або у важкому пластиковому контейнері. 
Хоч воду, яка зберігається у такий спосіб, можна зберігати необ-
межено довго, краще поновлювати її запас кожні кілька місяців. 
Якщо ви не певні, що вода з запасу безпечна для використання 
після її зберігання, її слід прокип'ятити протягом щонайменше 
десяти хвилин. Воду також можна стерилізувати, додаючи неве-
лику кількість розчину хлорного вапна або хлорки у пропорції дві 
краплі хлорного вапна або хлорки на літр води або половину 
чайної ложки хлорного вапна чи хлорки на 19 літрів води (See 
Relief Society Courses of Study, 1973-74, p. 102). 

Зберігання одягу 
Корисно створювати запас одягу. Запасання одягу важливе для 
сімей з рухливими, підростаючими дітьми, бо вони швидко виро-
стають із нього. Одяг всіх членів сім'ї також може зноситися. Одяг 
треба також запасати там, де клімат різко континентальний. 
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Для деяких сімей з дітьми було б слушним берегти одяг, з якого 
виростає одна дитина, щоб його носила наступна дитина. Одяг, з 
якого виростають або який зношують діти та дорослі, можна 
переробляти на одяг для молодших членів сім'ї. Також корисно 
запасати тканину для виготовлення нового одягу. Голки, нитки та 
інші предмети для шиття повинні бути частиною домашнього 
запасу, щоб можна було ремонтувати розірваний одяг. До домаш-
нього запасу має входити мило, як для прання одягу, так і для осо-
бистої гігієни. 
Який одяг вам було б корисно мати у запасі, виходячи з ваших власних обста-
вин? 

Якщо ви самотня жінка, як саме вам слід виконувати програму створення 
домашнього запасу, навіть якщо ви не маєте власного господарства? 

Старійшина Езра Тефт Бенсон, перебуваючи у Німеччині після 
закінчення другої світової війни, набув досвіду, який ілюструє 
цінність повної програми створення домашнього запасу. Відразу 
після звернення до групи у кількості понад п'ятсот святих, він 
«запросив всіх матерів вийти наперед. Кожній дав брусок мила. 
Коли цей простий подарунок давали їм у руки, дехто ронив сльо-
зи вдячності... 

Потім попросили вийти наперед усіх вагітних жінок або тих, які 
мали немовлят... Кожній з них старійшина Бенсон дав великий . . . 
апельсин... Ці матері не могли повірити своїму везінню. 

Одна з цих жінок побачила котушку ниток і голку, які старійшина 
Бенсон дістав зі свого чемодана разом з іншими речами, які він 
розподіляв... Вона [запитала]... чи могла б вона отримати 
котушку ниток і голку замість апельсина... За кілька хвилин ця 
жінка поверталася на своє місце з нитками та голкою. У централь-
ному проході, інша [сестра]. . . зупинила її і сказала: «Я знаю, що 
ви охоче поділитеся голкою та нитками з нами. Вони нам теж дуже 
потрібні» (Bonnie J. Babbel, "The Habit of Being Grateful", Instructor, 
Sept. 1970, pp. 318-19.) 

Ці люди тяжко страждали від втрати деяких простих але дуже 
важливих речей. Можна захиститися від таких надзвичайних 
страждань, застосовуючи повну програму створення домашніх 
запасів. 

Зберігання палива 

У домашньому запасі потрібно мати також паливо. Паливо буде 
потрібне для приготування їжі в непередбачених випадках. Крім 
того, воно також необхідне в певних деяких кліматичних зонах для 
обігрівання будинків у холод. 
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Урок 22 

Якими способами можна запасти паливо для приготування їжі в наших 
місцевих умовах? 

Які саме запаси потрібно створити, щоб обігрівати будинок у холодний 
період? 

Висновок 
Нам дано пораду запасати продукти, одяг, паливо та все інше 
необхідне, те, що потрібно для надання першої допомоги, шиття, 
для того, щоб подбати про сезонні потреби наших сімей. Навіть 
якщо нам здається неможливим зібрати відразу все необхідне, 
можна почати програму створення домашніх запасів з невелико-
го, відповідно до обставин, або з придбання кількох додаткових 
предметів під час кожних закупок. Коли нашу сім'ю підготовлено з 
допомогою програми створення домашніх запасів, можна чекати 
на отримання великих духовних і часових благословень. Господь 
порадив нам: «Якщо ви підготовлені, то не будете боятися» 
(УЗ 38:30). 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Подяка Богові за пророка, 
за цю натхненну програму добробуту і за святих, які настільки 
вправні,., що можуть забезпечити себе та ще й поділитися з 
іншими. Який чудовий шлях—стати спасителем на Горі Сіон!» 
("Prepare Ye", Ensign, Jan. 1974, p. 82). 

Завдання 

Обговоріть разом з своєю сім'єю програму створення домашніх 
запасів. Почніть розробляти конкретні плани створення їх. 
Перелічіть продукти, які, на ваш погляд, слід включити до неї, 
зважте свої можливості та вирішіть, як найкраще консервувати і 
зберігати їх. Обдумайте також, що саме з палива, одягу та іншого 
необхідного слід включити до цього плану. 

Писання для додаткового читання 

Буття 41-45 (Єгиптяни та ізраїльтяни врятувалися від голоду 
завдяки Йосиповому запасу продуктів). 

Підготовка вчителя 

Перед проведення заняття: 
1. Перегляньте Урок 26: «Домашнє виробництво», Жінка Святих Останніх 

Днів, Основний підручник для жінок, Частина А, і підберіть підходящі спосо-
би консервування і зберігання продуктів. Попросіть когось із сестер під час 
уроку перелічити способи консервування продуктів, використовуючи 
інформацію, наведену у згаданому джерелі. 
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2. Дізнайтеся якомога більше про продукти, які добре зберігаються у вашій 
місцевості. З'ясуйте, які способи консервування і зберігання вважаються 
найкращими. Поговоріть зі старшими людьми, які знають про традиційні 
шляхи зберігання продуктів. Якщо можливо, законсервуйте чи в іншій 
спосіб зробіть запас деяких продуктів, відповідно до способів, вивчених у 
цьому уроці, і продемонструйте їх сестрам. 

3. Якщо ви недостатньо знаєте про те, як зробити воду безпечною для пиття, 
попросіть місцевих фахівців охорони здоров'я навчити вас ефективно 
робити це. 

4. Урок 21, «Управління сімейними фінансами», Урок 22, «Харчування для 
сім'ї», та Урок 25, «Домашнє садівництво» у книзі Жінка Святих Останніх 
Днів, Основний підручник для жінок, Частина А та Урок 22, «Догляд за 
матір'ю та дитиною» цього підручника допоможуть вам відповісти на запи-
тання про використання грошей, харчування і садівництво. 

5. Призначте когось із сестер читати і переказувати історії й уривки з Писань, 
використаних до цього уроку. 
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Спільне 
сімейне дозвілля 

Цей урок допоможе вам і вашій сім'ї досягти більшої взаємної 
любові та єдності завдяки спільному дозвіллю. 

Сім'ї потрібно мати спільне дозвілля 
Покажіть ілюстрацію 26-а, Ця сім'я насолоджується спільною грою. 

Нехай дві наперед призначені сестри поділяться своїми найщасливішими 
сімейними спогадами. 

Обговоріть ілюстрацію 26-а. Зазначте у класі, що важливою частиною життя за 
ЄвангелІєю є спільне сімейне дозвілля. 

Це добре видно з оповідання глави однієї з сімей. 

«Одного дня я попросив свого сина занести іграшки у дім. Я зди-
вувався, почувши від нього, що він «дуже стомився»... Потім у 
моїй свідомості промайнула думка про попередній день, коли мій 
син попросив мене поборотися з ним. Що я йому відповів? Що я 
«дуже стомився». І ще я був «дуже стомлений», коли він запропо-
нував мені пограти з ним у м'яча. 

Через кілька днів я попросив свого сина зібрати і прибрати свій 
одяг. Цього разу він був «дуже зайнятий». Я згадав, що коли він 
хотів почути казку перед сном... я теж виявився «дуже зайнятим». 
Я пообіцяв собі проводити більше часу з своїми синами. їм недо-
статньо було тільки моїх обіймів, поцілунків і слів про любов. їм 
треба було також стрибати, боротися і гратися разом зі мною. 

Тепер я більше беру участі у їхніх заняттях... 

Я побудував тунелі та зймки з піску і грався разом з ними 
іграшковими вантажівками. Спільні молитва і гра допомогли мені 
розвинути чудові стосунки з ними. 

Від усього, що потребує зусиль, приходить винагорода. Моя 
винагорода прийшла після особливо приємної півгодини, прове-
деної з сином. Він обхопив мене руками за шию, ніжно поцілував 
мене у щоку і сказав: «Я люблю тебе, тату» (Dan L. Johnston, 
"Daddy, I'm talking to you", Ensign, Sept. 1978, p. 71). 
Що зробив цей батько для зміцнення своєї сім'ї? 

Більшість часу ми витрачаємо на те, що вважаємо важливим. 
Наша повсякденна робота, церковні покликання, відпочинок та 
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інше, що забирає багато часу, є важливим. Проте, не це може 
бути найціннішим у житті. Як ви відповіли б на такі питання: 

1. Що у моєму житті є найважливішим? 
2. Чи витрачаю я достатньо часу для того, щоб робити 

найважливіше у житті? 
3. Як зробити так, щоб мати більше часу для сім'ї? 

Слід визнати, що найважливіше у житті, — це сім'я, бо вона вічна. 
Незважаючи на різні обставини, потрібно якомога більше часу 
проводити з сім'єю. 

Сімейне дозвілля зміцнює взаємну любов і єдність 
Дехто може пригадати з свого дитинства відчуття великої радості 
від спільної роботи з сім'єю. Одна жінка розповіла про спостере-
ження: 

«Подумки оглядаючись на своє дитинство і підліткові роки, я 
майже з благоговінням воскрешаю ті приємні спогади про те, що 
ми—діти, мати і батько, робили с ім'єю.. . Я не обміняла б спогади 
про наші сімейні вечірки та інші сімейні розваги на всі теперішні 
театри, кегельбани і ресторани . . . 

Я маю намір зробити все можливе, щоб планувати для своєї сім'ї 
дозвілля, яке наповнить наш дім духом Господнім так само, як дім 
моїх батьків. Я хочу, щоб в моїх дітей було велике благословення 
мати такі самі спогади, як ті, настільки дорогі для мене» (Family 
Home Evening Manual, 1968, pp. 184-85). 

Так само, як ця жінка, ми всі повинні намагатися забезпечити 
подібні відчуття для своїх сімей. Іноді позасімейні розваги не є 
прийнятними, бо вони не сприяють єдності й любові в домі та 
близькості до нашого Небесного Батька. Провідники нашої 
Церкви визнають зростання потреб у спільних сімейних розвагах, 
і потрібно виконувати цю їхню пораду, добиваючись, щоб сім'я 
якомога більше часу була разом. 

Старійшина Езра Тефт Бенсон сказав: «Спасибі Богові за радощі 
сімейного життя. Я завжди казав, що не може бути справжнього 
щастя окремо від хорошого дому або поза ним. Там найсолодші у 
житті вплив і дружба» [God, Family, Country, p. 178). 

Можна розважатися вдома, граючись або роблячи щось корисне 
разом. Це можна робити просто і не витрачаючи грошей. 
Як ви можете розважатися сім'єю? 

Брат Джордж Д. Даррент, глава сім'ї, який хотів, щоб його сім'я 
розважалася разом, сказав: 
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«Коли мене було покликано на президента місії, я боявся, що у 
найвирішальніший час у житті моїх восьми дітей я не матиму 
достатньо часу для того, щоб бути хорошим батьком. Я зрозумів, 
що бути батьком— це важливіше Господнє покликання, ніж бути 
президентом. Це означало, що збираючись присвятити себе 
місіонерському служінню, я був ладний подвоїти свою відданість 
дітям.. . 

Однією з перших справ було закинути довгу верьовку на гілку 
величезного ясеня, що височів перед нашим ґанком. Спритний 
старійшина заліз і прив'язав верьовку до гілки. Так у нас в домі 
місії з'явилася величезна гойдалка. Разом з гойдалкою у моїх 
молодших дітей негайно знайшлися друзі. 

Потім з'явилися баскетбольна стойка і пісочниця. Наш двір пере-
творився на місце розваг, де я проводив багато часу з дітьми і де 
вони провели три щасливі роки. Я вважаю, вони завжди з радістю 
згадуватимуть цей час у Кентуккі та Теннессі» (Love at Home, 
Starring Father, pp. 18-20). 

Сім'ї, які займаються справами разом, можуть розвивати стосун-
ки близькості та любові. Розважаючись разом, вони вчаться 
також разом працювати, разом вирішувати проблеми і разом 
молитися. 

Іноді в сім'ї виникають проблеми з розвагами. Можуть виникнути 
розбіжності в думках. Дехто з дітей може навіть сперечатися або 
битися. Іноді батьки сприймають своїх дітей надто серйозно або 
чекають від них надто багато. Буває важко зробити водночас усіх 
членів сім'ї однаково щасливими. Часом навіть може виникнути 
думка, що не варто влаштовувати щось спільне. Однак, такі про-
блеми не є причиною для відмови від спільних розваг. їх треба 
вирішувати так, щоб всі члени сім'ї почувалися добре. Подолання 
відмінностей може допомогти нашим сім'ям згуртуватися. Слід 
пам'ятати, що справжня цінність спільно проведенного часу 
полягає в розвагах разом і задоволенні один одним. 

Сімейні заходи можуть стати традицією. Якщо сім'я робить разом 
певні справи, з часом так встановлюються традиції, багато з 
яких—щорічні. Це можуть бути сімейні зустрічі, святкування днів 
народження, святкові вечірки, відпустки, відвідування визначних 
місцевостей, сімейні музичні групи та хоббі. 

Президент Кімбол і його сім'я встановили свої власні особливі 
традиції. Його дружина, сестра Камілла Е. Кімбол, розповідає про 
одну з таких різдвяних традицій. 

«Напередодні Різдва ми традиційно збиралися сім'єю. Я з 
приємністю читаю різдвяну історію, вміщену в Євангелію від 
Луки, а потім діти та онуки інсценують її. Діти люблять розігрувати 
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ролі. На минуле Різдво Президент Кімбол, зображаючи Йосипа, 
одягся у костюм, який ми привезли з Палестини, я ж одяглася у 
типове вбрання іудейки, яке ми також придбали там, і представ-
ляла Марію. Я впевнена, що наші онуки та правнуки довго 
пам'ятатимуть історію, яку вони вперше інсценували напередодні 
Різдва» (In Conference Report, Denmark, Finland, Norway, and Swe-
den Area Conference 1974, p. 58; also quoted in Relief Society Courses 
of Study 1978-79, p. 87). 

Сім'ї з задоволенням зберуться разом, маючи на це якийсь 
офіційний привід, як ось: дати ім'я новонародженій дитині, на 
хрищення, висвячення на священство, у зв'язку з відбуттям на 
місію та поверненням додому, з приводу закінчення навчання, на 
весілля та з інших особливих нагод у житті членів сім'ї. 
Яку користь ви мали від участі у сімейних заходах? 

Слід описувати успішну сімейну діяльність у сімейних записах і 
особистих щоденниках, включаючи до них відповідні фотографії 
та інші свідчення. Оглядаючись назад і згадуючи спільні розваги, 
ми зближуємося між собою і наша взаємна любов міцніє. 

Сімейне дозвілля вимагає планування 
Щоб сімейні розваги були успішними, потрібно їх планувати і 
належно готувати. 
Як саме можна планувати змістовні сімейні заходи? 

Наведені далі пропозиції можуть бути корисними для планування 
сімейних розваг. Під час домашнього сімейного вечора у 
присутності всіх членів сім'ї обговоріть види улюблених розваг і 
складіть їх список. 

Якщо розглянуто пропозиції усіх членів сім'ї, то кожен з них 
відчуватиметься важливим. Розваги повинні бути такими, щоб у 
них могли взяти участь більшість, якщо не всі члени сім'ї. 

Після розгляду пропозицій усіх членів сім'ї нехай вони виберуть 
одну пропозицію зі списку. Потім визначте конкретну дату для її 
здійснення. Запишіть цю дату у сімейному календарі, щоб упев-
нитися, що суперечок не буде. Дайте кожному можливість допо-
могти у підготовці, зробивши його відповідальним за певне 
доручення. 

Одна сім'я, виконуючи ці поради, на своєму сімейному домаш-
ньому вечорі вирішила, що кожен з її членів має запропонувати 
одну ідею стосовно сімейного служіння іншим, одну ідею щодо 
поліпшення дому і місця навколо нього та одну ідею щодо 
відпочинку. Після того, як кожний член сім'ї вніс пропозиції, їх 
приймають голосуванням, вибираючи такі: 

2 1 7 



Служіння: Сім'я прибрала двір удівця, спекла торт з написом «Зі 
щасливим поверненням» і прийшла з ним до вдівця тоді, коли 
його син повернувся додому з місії. 

Поліпшення житлових умов: Сім'я відремонтувала одну з кімнат 
свого будинку, обклеївши її шпалерами, пофарбувавши вікна й 
двері тощо. У ремонті брали участь усі члени сім'ї. 

Відпочинок: Було вшановано кожного члена сім'ї у визначений 
день упродовж року. Дні було визначено під час планувальних 
зборів на сімейному домашньому вечорі. Кожен член сім'ї у свій 
день мав привілей замовляти улюблені страви і визначати сімейні 
розваги. Хтось із членів сім'ї любив плавання, інший—гру в м'яча, 
а дехто—пікніки; але що б не було вибрано, всі члени сім'ї мали 
розважатися разом. 

Одна сім'я планувала свої розваги, збираючи пропозиції у велику 
паперову сумку з написом «Торба сімейних розваг». Кожний член 
сім'ї записував на аркуші паперу назву якоїсь однієї сімейної роз-
ваги. На кожному сімейному домашньому вечорі з торби витягали 
один аркуш паперу з записом. Вказаним на ньому видом розваги 
вся сім'я насолоджувалася упродовж усього наступного тижня. 
Як найкраще організувати обрану розвагу? 

Розгляньте такі пропозиції: 

Рекламуйте у своїй сім'ї обрану розвагу. Зробіть плакати та 
вивіски. Говоріть про це з захопленням. 

Якщо на заплановану розвагу потрібні кошти, почніть збирати їх: 
нехай гроші вносить кожний. 

Обговоріть з домашнім учителем свої плани. 

Залучайте усіх. Дайте доручення кожному членові сім'ї. 

Організувавши розвагу, намагайтеся отримати від неї повну 
насолоду. 

Після закінчення корисно обмірковувати, як можна поліпшити 
сімейні розваги. Обдумайте такі питання: Що б зробило їх 
успішнішими? Чи зблизили вони нас? Відповіді на ці запитання 
допоможуть вам усунути повторення того, що себе не виправдо-
вує. Потім усім разом, сім'єю, можна обговорити, у який спосіб 
ще краще провести наступне дозвілля. 

Хоч і важливо планувати сімейні розваги, однак слід визнати, що 
деякі з них не потребують планування. Вони можуть відбутися і 
без підготовки у належний час або коли сім'я готова до них. 
Наведіть приклади незапланованих сімейних розваг. 
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Що вам слід робити, щоб підтримувати атмосферу щастя і веселощів у 
своєму домі? (Набудьте або далі розвивайте здатність сміятися з власних 
помилок. Не сприймайте надто серйозно помилки інших. Будьте настільки 
добрими до них у разі їхніх помилок, як ви бажали б, щоб вони ставилися до 
вас. Зверніть увагу членів сім'ї на те, чим вони роблять вас щасливими. 
Щедро застосовуйте слово «дякую». Принаймні раз на день висловлюйте чле-
нам сім'ї свою любов. Заохочуйте членів сім'ї влаштовувати один одному 
приємні сюрпризи. Розповідайте про удачі окремих членів сім'ї: діти люблять 
слухати розповіді про власні вдалі справи). 

Дозвілля має відповідати потребам, інтересам і 
здібностям сім'ї 

Дозвілля може включати багато чого. Так само, як немає двох 
однакових сімей, немає і однакових видів розваг, яким члени всіх 
сімей віддавали б перевагутаякими б насолоджувалися. Будь-яка 
розвага стане цікавою, якщо вона заінтересує всю вашу сім'ю. 
Чим визначаються вид розваг, якими насолоджується ваша сім'я? (Вік, 
потреби, інтереси, захоплення, щоденна робота, місцевість, пора року тощо). 

Одна жінка розповіла, як її сім'я узгодила свою відпустку з потре-
бами. 

«Провчившись без відпочинку чотири роки в коледжі, ми з 
чоловіком зарання почали готуватися до першої оплачуваної 
відпустки. Я шила ковдри з клаптиків тканини і виставляла їх на 
продаж у ремісничому магазині, доки ми не наскребли грошей на 
придбання намету. Ми проштудіювали багато брошур і припасли 
все необхідне, щоб розбити табір. 

Упродовж трьох місяців ми на кожному сімейному домашньому 
вечорі половину часу витрачали на складання переліку необхідної 
провізії і мріям про життя в туристичному таборі, так що навіть 
наша трирічна Алісія смакувала з нами той відпочинок 
заздалегідь. Вона була в такому ж захопленні, як і ми, і невдовзі я 
стала свідком, як вона намагалася розказати про туристське 
життя нашому однорічному хлопчикові... 

Одного ранку, за три тижні до від'їзду, ми прокинулися вранці від 
крику дитини, яка захворіла на вітряну віспу. Двома тижнями 
пізніше, за тиждень до від'їзду, Алісію вкрив висип. З тяжкими 
зітханнями розчарування ми намагалися пояснити їй, що не 
можна їхати в табір з вітряною віспою... Вона наполягала: «Ні, 
тату. Ще ж шість днів! Ви ж обіцяли!» 

Ми з чоловіком переконані, що обіцянка дитині є священною, і 
в той момент нас обох осяяла однакова ідея. Шість днів по тому 
діти сиділи в уявній машині, яку імітували старанно розставлені 
кухонні стільці, і їхали до уявного парку, який зручно розкинувся 
посеред нашої загальної кімнати. Зсунувши всі меблі до стін, ми 
змогли прив'язати петлі для кілків до ніжок столів і канапи. 
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Розбивши у такий спосіб намет, ми один за одним увійшли до 
нього і насолоджувалися нашим довгоочікуваним від'їздом у 
табір, який ми чудово влаштували, не виходячи з дому!» (Gayle Е. 
Walker, "The Camp-In", Ensign, July 1976, p. 63). 
Як ця сім'я пристосувала свою відпустку до сімейних потреб? 

У Писаннях сказано, що «на все свій час, і година своя кожній 
справі під небом», що включає і «час веселитися» (Екклезіяст 3:1, 
4; див. також 2 - 3 і 5 -8) . В наших домівках часто має звучати сміх 
і ми щодня маємо обмінюватися посмішками. Незалежно від віку 
членів сім'ї і здібностей слід знаходити спільні способи розслаби-
тися й розважитися. 

До багатьох необхідних обов'язків у сім'ї, де є маленькі діти, 
можна підходити як до ігор, наприклад до таких, як догляд за 
садом, прибирання дому, миття посуду. Перетворення роботи на 
гру підтримує захоплення та інтерес до неї на високому рівні. 

Гармонійно поєднавши розваги з потребами, інтересами, 
життєвими умовами та обдаруваннями членів сім'ї, всі ми будемо 
насолоджуватися життям, у якому зрівноважено працю, 
відпочинок і гру. 

Висновок 

Сім'я повинна бути найважливішою частиною нашого життя. 
Одним із засобів, з допомогою якого можна зміцнити сімейні сто-
сунки, є планування і проведення спільного дозвілля. Життя має 
багато серйозних сторін, і з метою дотримання балансу потрібно 
виділяти прийнятний для кожного члена сім'ї час, щоб розважа-
тися разом. При цьому ми вчимося повноцінному спілкуванню 
між собою і можемо як через власний приклад, так і словами 
дієвіше навчати один одного принципам євангелії. 

Наша сім'я може існувати вічно. Ми всі повині вже тепер робити 
все, щоби стати вічною сім'єю. Якщо ми ще не виділили належно-
го часу для спілкування з членами сім'ї, слід, не відкладаючи, зро-
бити це. 
Поділіться своїми думками про важливість розважатися разом з сім'єю. 

Завдання 
Під час сімейного домашнього вечора організуйте сімейні розва-
ги. Заведіть сімейний календар і складіть розклад розваг на кож-
ний місяць. Потім повною мірою насолоджуйтеся розвагами у 
сімейному колі. 
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Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Запропонуйте двом сестрам поділитися з класом своїми найщасливішими 

сімейними спогадами. 
2. Будьте готовими поділитися власними відчуттями щодо важливості 

спільного сімейного дозвілля. 
3. Дістаньте дошку і крейду. 
4. Призначте когось із сестер читати і переказувати уривки з Писань, вміщені 

в цей урок. 

2 2 1 



Піклування 
про домівку 

Урок 27 

Цей урок має заохотити вас виконувати пораду пророка про 
поліпшення матеріального і духовного середовища у вашому 
домі. 

Потрібно утримувати свої домівки в чистоті й охайності 
Покажіть ілюстрацію 27-а, Приклад чистої та акуратної домівки. 

Одна сестра одразу після повернення з Голландії, повідомила: 

«Одне з вражаючих спостережень, зроблене нами під час пере-
бування в Голландії,—це те, що будинки в цій маленькій країні 
мають витончену індивідуальність. Підвіконня в тих червоних 
цегляних будинках з червоними черепичними дахами завжди 
заставлено рядами горщиків з квітами, найчастіше з геранню. 
Вікна великі і ніколи не закриті шторами або жалюзями. Ці сяючі 
вікна доповнюють блиск індивідуальності будинків. Богато 
будинків мають назви. Над дверима часто закріплено таблички з 
назвами, такими як Сонячний Куток, Сонячний Промінь, Сонячний 
Котедж, Мирна Гавань, Спокій або Мирний Закуток... Тепло, 
радість і приємність разом з миром, спокоєм і задоволенням! ЦЕ 
ТЕ, ЩО РОБИТЬ БУДИНОК ДОМІВКОЮ!» (Daryl V. Hoole, The Art of 
Homemaking, pp. 117-118). 
Які почуття у вас викликає чистий і акуратний дім? 

Як через утримання вашого дому і подвір'я у чистоті та охайності виявляється 
ваша вдячність до Небесного Батька? 
Чисті вікна, яскраві квіти в горщиках, підвісні кошики та зовнішні ящики для 
рослин надають будинкові індивідуальних рис. Старанно доглянутий сад, 
чисте подвір'я, охайні огорожі та господарські будівлі засвідчують, що ми 
виконуємо свій обов'язок дбати про своє оточення. 

Коли Адам і Єва були в Еденському саду, їм було дано настанову 
«прибирати його і доглядати за ним» (Дорогоцінна Перлина, 
Мойсей 3:15). Господь вимагає цього від нас тепер так само, як від 
них вимагав тоді. Від нас чекають і вимагають, щоб ми слідкували 
зачистотою і прикрашали будь- яке місце, що його ми займаємо на 
цій землі. Чи ми домовласники, чи наймачі, ми повинні відчувати 
відповідальність за утримання власності чистою, охайною і при-
вабливою. Потрібно також правильно доглядати за нашими тва-
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ринами, утримуючи загородки для худоби, стайні та обори у 
чистоті й порядку, в належному стані. 

«Розповідають, що Президент Бригам Янг, заохочуючи людей 
однієї з громад належно прибирати й утримувати свої будинки і 
подвір'я, відмовився ще раз прибути до них для проповіді, висло-
вившись приблизно так: «Ви не слухали мене, коли я закликав вас 
дати лад своїм будинкам і подвір'ям. Двері дотепер не навішено, 
стайні все ще не відремонтовано, огорожі все ще обвалено 
в багатьох місцях» (Spencer W. Kimball, '"Why Call Me Lord, Lord, 
and Do Not the Things Which I Say?'" Ensign, May 1975, p. 5). 

Президент Кімбол часто нагадував членам Церкви про 
необхідність прибирати, ремонтувати і прикрашати свої домівки. 
«А тепер ми просимо вас прибрати свої домівки.. . Ми заохо-
чуємо кожного з вас прибирати та утримувати у найкращому 
стані належну вам власність» ("God Will Not Be Mocked", Nov. 1974, 
p. 4). «Хоч би якими не були ваші обставини, нехай ваші будинки 
з прилеглими будівлями відбивають акуратність, красу і щастя» 
("Family Preparedness", Ensign, May 1976, p. 125). 

Президент Девід О. Маккей також радив робити наші домівки 
привабливими і докладати до цього більше зусиль (Gospel Ideas, 
pp. 485-86). Наші діти будуть щасливі і горді приводити додому 
своїх друзів, якщо дім —це місце, де є тепло, дружба і щастя. 
Яка користь від прибирання і ремонту того, що навколо вас? 

Якщо наші домівки охайні та впорядковані, зростають їхні 
цінність, безпека і краса. 

Потрібно всією сім'єю поліпшувати свій дім 
Прочитайте УЗ 132:8. 

Порядок необхідний на небесах; якби було інакше, панував би 
хаос. Порядок так само необхідний у наших домівках. Президент 
Кімбол сказав: «Добре плануйте і виконуйте свої плани акуратно і 
систематично» ("Family Preparedness", Ensign, May 1976, p. 125). 
Покажіть ілюстрацію 27-6, Дівчата працюють, щоб прикрасити рідний дім. 

Брат і сестра Делл Фокс придбали дім у Портсмуті, Нью-Гемпшір. 
Дім, споруджений 1805 року, і перебудований у 1826 році після 
пожежі, потребував значного ремонту. «З дому витягли гори мот-
лоху. Побілку і фарбування здійснювали всією сім'єю, у цьому 
брали участь сімнадцятирічний Хейді, шістнадцятирічна Ерін, 
чотирнадцятирічний Натан та одинадцятирічний Пейдж, викону-
ючи свою частку роботи ... 
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Брат Фокс пояснив, що не всі вікна й двері були достатньо 
щільними, тому легкий вітерець гуляв по кімнатах... 

«Це було жахливо,—сказав Пейдж і після невеличкої паузи 
додав,—Але ми любимо свій дім»,.. «Тепер це мормонська 
домівка»,—сказала Ерін» (A Romance between Home, Family", 
Church News, 19 Aug. 1978, p. 5). 
Чому батьки і діти відчували стільки захоплення і щастя від своєї домівки? 

Що мала на увазі Ерін, назвавши свій будинок «мормонською домівкою»? 
Чому дім має бути прикладом для сусідів? 

Щоб поліпшити свій дім, необов'язково прагнути дорогого уме-
блювання. Часто можна зробити щось корисне зі старих або 
невикористаних предметів. 

Працюючи разом, можна відремонтувати або переробити старі 
меблі, придбані в комісійних крамницях або під час розпродажу. 
Можна пофарбувати стіни, стелі та двері, пошити покривала для 
ліжок, зробити подушки та зіткати килими. 

Три прості заходи допоможуть нам багато чого досягти у наших 
домівках. Спочатку потрібно всією сім'єю оглянути дім, щоб вия-
вити місця, які потребують ремонту, прибирання, фарбування або 
переустрою. 

Потім потрібно сім'єю спланувати виконання цих завдань. 
Важливо визначити для роботи спочатку одне якесь місце. Потім 
потрібно зібрати необхідні матеріали й інструмент, щоб виконати 
заплановану роботу. Для цього слід залучати всіх членів сім'ї, 
доручаючи їм виконувати посильні завдання. 

Нарешті, ми маємо працювати разом, сім'єю. Кожний член сім'ї, 
залучений до роботи, повинен пишатися і відчувати задоволення 
від своєї частки завершеної роботи. У такий спосіб кожний план 
може давати втіху і бути корисним для всієї сім'ї. Можна виконати 
багато справ, якщо сім'я згуртується і працюватиме разом. 
Які малозатратні або зовсім безкоштовні заходи по поліпшенню та прикра-
шенню домівки може здійснити ваша сім'я? 

Ми повинні нести духовність у свій дім 
Покажіть ілюстрацію 27-в, Швейцарський храм. 

Що справляє на вас найбільше враження у зовнішньому вигляді храму? Чому 
храми утримуються такими чистими і красивими? 

В Ученні і Завітах сказано: якщо що-небудь нечисте допускається 
у Господній дім, там не буде слави Господньої, бо Господь не 
перебуватиме в нечестивих храмах (див. УЗ 94:9; 97:15-17). Від 
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того, що ми прагнемо мати Господнього Духа у його святих хра-
мах, ми утримуємо їх чистими та красивими і нагадуємо кожному, 
хто входить, бути гідними богослужіння в ньому. Нам також 
потрібен Господній Дух у наших домах. Тому потрібно виконувати 
пораду Президента Кімбола утримувати наші будинки так, щоб 
вони були зсередини й зовні якомога привабливішими. 

Приємне і впорядковане оточення значно допоможе нам насо-
лоджуватися життям. «Сестра розповідає про складний період 
свого життя, коли вона втратила друзів і сім'ю через її навернен-
ня до Церкви. Вона казала: «Я була змушена найняти маленьку 
квартиру. Коли я дивилася на оточуючі занедбаність і безладдя, 
на мене нападала глибока депресія. Раптом я почула внутрішній 
голос, який казав: «Господній дім — це дім порядку». Я відкинула 
кайдани жалю до себе, засукала рукава і працювала, доки мій 
маленький дім не став чистим і веселим. Мереживна скатерти-
на—остання згадка про моє попереднє життя, додала 
привабливості столу Народився новий дух дому» (Relief Society 
Courses of Study 1978-79, p. 69). 
Що найпростіше можна зробити, щоб ваш дім став привабливішим і 
духовнішим? 

Рослини, зрізані квіти та музика приносять красу в наш дім. Всі 
ми, у кожній країні, маємо якісь особливі таланти, такі як виши-
вання, стьобання, ткацтво, робота з макраме, аранжування квітів 
тощо. З допомогою цих даних Богом талантів і здібностей ми 
можемо творити красу навколо себе. Ми маємо особливі 
здібності пом'якшувати грубе і надавати блиску тьмяному. Ми 
виконуємо особливу роль хазяйки дому. 
Що ви відчуваєте, прибираючи, впорядковуючи, поліпшуючи або наводячи 
блиск краси у вашому домі чи дворі? 

Крім поліпшення й прикрашення свого дому потрібно створити 
в ньому мирну, спокійну обстановку. 

Старійшина Бойд К. Пекер з Кворуму Дванадцятьох сказав нам: 

«Ви можете багато зробити для створення у вашому домі атмос-
фери миру, затишку, шанобливості, спокою і безпеки. Ви можете 
взятися за це негайно. 

І навпаки, ви можете створити щось сварливе, холодне... і 
неприродне. Тисячами різних способів ваш вибір впливатиме на 
ваших дітей. Ви можете задати тон. Він може бути тихим і мирним, 
і за таких умов зростатимуть спокій і могутня сила, або ж він буде 
зухвалим, гучним і все тугіше закручуватиме в малих дітях пружи-
ну психологічного напруження, аж доки ця пружина одного дня не 
лопне» (Eternal Marriage, Brigham Young University Speeches of the 
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Year, 14 Apr. 1970, p. 8; також цитується Neil and Joan Flinders in "A 
Home is Also a House", Ensign, Nov. 1973, p. 20). 

Можна поліпшити духовне середовище у своїх домівках, прийма-
ючи і застосовуючи принципи Євангелії Ісуса Христа. Провідники 
Церкви часто нагадували нам про наші обов'язки нести 
духовність у сім'ї: 

Моліться разом, сім'єю, увечері та вранці 
Зберігайте святість Дня Суботнього 
Регулярно всією сім'єю відвідуйте Церкву 
Раз на місяць постіться з особливою метою 
Разом вивчайте Писання 
Сплачуйте повну десятину 
Проводьте сімейні домашні вечори 
Безкорисливо любіть і служіть один одному 
Як життя за принципами Євангелії може підвищувати духовність у вашому 
домі? 

Якщо ми живемо згідно з ученням Спасителя, то маємо його Духа, 
і наші домівки дарують нашим сім'ям м'яку, приємну і привабливу 
атмосферу. 

Висновок 

Пророк дав нам Господні настанови: прибирати, фарбувати, 
лагодити і прикрашати наші будинки та іншу власність. 
Працюючи спільно сім'єю, щоб прикрасити те, що навколо нас, 
ми здобуваємо уміння і навички, які допомагатимуть нам все 
життя. Витрачаючи час і зусилля на поліпшення наших будинків та 
іншої власності, ми більше цінуватимемо їх. 

У Писаннях сказано, що Господній Дух не може перебувати 
в місці, де панує безладдя на нечистота. Якщо ми робимо свої 
доми веселими, чистими і гостинними, любимі нами люди бажа-
тимуть бути в них. Коли ми живемо в гармонії з принципами 
євангелії, Дух Господній приносить нам мир і спокій. 

Завдання 
Під час сімейного домашнього вечора всі разом огляньте дім і 
двір, щоб виявити, що треба прибрати, упорядкувати, викинути, 
пофарбувати або полагодити. Виконуйте дані в цьому уроці 
вказіки з тим, щоб у цьому місяці виконати принаймні одне 
завдання. Заохочуйте дітей прибрати у шухляді, навести порядок 
у стінній шафі, підмести або прибрати кімнату. Висловіть гордість 
і подяку за внесок, зроблений кожною дитиною. Поставте за мету 
поліпшувати духовну атмосферу у своєму домі за рахунок 
постійного застосування принципів євангелії у вашому сімейному 
житті. 
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Писання для додаткового читання 
УЗ 42:41 (все утримувати в чистоті) 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Підготуйтеся, щоб допомогти присутнім сестрам визначити місця у їхніх 

будинках або навколо них, які вимагають прибирання і ремонту. 
2. Прочитайте Жінка Святих Останніх Днів, Основний підручник для жінок, 

Частина А, Урок 20, «Уміле ведення домашнього господарства» і Урок 31, 
«Створення в сім'ї атмосфери духовності». 

3. Призначте когось із сестер читати та переказувати історії та уривки з 
Писань, рекомендовані до цього уроку. 

230 



Служіння 
в Церкві 

Урок 28 

Цей урок має підготувати вас прийняти покликання на служіння 
в Церкві.  

Можливості для служби у Господній Церкві 
Президент Х'ю Б. Браун, колишній радник у Першому 
Президентстві Церкви, одного разу розповів таке: 

«Це трапилося у Лондоні, коли я працював координатором серед 
військовослужбовців. Я надіслав старшому капеланові великого 
табору під Ліверпулем таку телеграму: «Прибуваю завтра вранці 
0 десятій. Сповістіть про проведення зборів усіх мормонів». 

Коли наступного ранку я прибув, то на мене чекало сімдесят п'ять 
молодих чоловіків. . . 
З натовпу вийшов чоловік, який, привітавшись зі мною за руку, 
сказав: «Я той, кому ви надіслали телеграму. Я капелан цього 
табору. Вона затрималася і прибула тільки вранці (тобто у неділю 
вранці). Після її отримання я навів довідки,—і зробив це ретельно. 
Я з'ясував, що в цьому таборі сімдесят шість мормонів. Сімдесят 
п'ять з них—тут, один у шпиталі». 
Він сказав: «Я хотів би, містере Браун, щоб ви мені сказали, як 
вам це вдається. В цьому таборі є триста чоловіків з моєї церкви, 
1 навіть якби я попередив їх за шість місяців, то й тоді вони не 
змогли б досягти такого рекорду. Скажіть мені, як вам це 
вдається». 
«Добре,—сказав я,—якщо ви прийдете на наші збори, ми пока-
жемо вам, як це робимо». Отже, він супроводжував мене до 
казарми, де на нас чекали сімдесят п'ять молодих чоловіків. Я 
запросив священика сісти поряд зі мною. 

Я спитав: «Хто з вас, хлопці, був на місії?» Половина з них підняли 
руки. Я сказав шістьом з них: «Благословіть та роздайте прича-
стя». Іншім шістьом я сказав: «Приготуйтеся говорити». Я погля-
нув на свого колегу-священика, який сидів з відкритим ротом. 
Такого він ще не бачив... 
Я запитав:« Хто може диригувати?» Більшість з присутніх підняли 
руки. Я вибрав одного. «Хто може грати на цьому маленькому 
органі?» І знову піднялося багато рук, і одного було обрано... 
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Ми продовжували збори. Молоді люди говорили з силою і переко-
нанням ... Коли вони закінчили говорити, я сказав: «Брати, наші 
збори закінчуються ...» 

Вони запропонували: «Давайте проведемо збори свідчень...» 
Я звернувся до свого колеги-священика: «Розумію, що це незвич-
но для вас. Ми вже тут дві години і збираємося бути разом ще 
впродовж двох. Ми зрозуміємо вас, якщо ви захочете піти». 

Він поклав руку мені на коліно і сказав: «Прошу сер, дозвольте 
мені залишитися.» І я, звичайно, погодився, після чого ці молоді 
люди протягом двох годин без перерви свідчили про істинність 
Є вен гелії... 

Нарешті зустріч підійшла до кінця. Ми закрили збори, і цей свяще-
ник повернувся до мене і сказав: «Містере Браун, уже двадцять 
один рік я, як священик, навчаю Євангелії, але це було найбільше 
духовне враження в моєму житті». Він знову повторив: «Як вам це 
вдається? Як ви знаєте, кого саме з цих хлопців запросити висло-
витися?» 

Я відповів: «Не мало ніякої різниці, кого саме запросити вислови-
тися. Вони всі були готовими» (An Eternal Quest - Freedom of the 
Mind, Brigham Young University Speeches of the Year, 13 May 1960, 
pp. 14-17; also quoted by Leon R. Hartshorm, comp., in "Thank You, 
God", in Outstanding Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 12-15). 
Що той священик помітив такого, що відрізняє нашу Церкву? 

До чого були підготовлені молоді люди? 

Як вони підготували себе? 

Чому важливо готуватися до церковного служіння? 

«У Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів немає професійного 
духовенства, що є звичайним для інших церков... Всі члени 
Церкви можуть бути покликаними виконувати службу і брати 
участь у діяльності Церкви» (Boyd К. Packer, "The Secret of Service", 
Improvement Era, June 1966, p. 551). 

З організацією філій, приходів і колів, члени Церкви покликаються 
виконувати обов'язки в цих підрозділах. 

Як саме нас покликають служити у Церкві 
Наші церковні провідники мають обов'язок покликати членів 
виконувати обов'язки у Церкві. Вони знають вимоги, необхідні для 
виконання всіх обов'язків і бажану кваліфікацію, яку повинні мати 
члени Церкви, щоб виконувати їх. З цими думками провідники 
Церкви з молитвою обмірковують список підходящих осіб, шука-
ючи і отримуючи натхнення і провід Господній, щоб здійснити 
кожне покликання. 
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Урок 10 

Яким повинно бути наше ставлення до способу, за яким Господь 
обрав нас і інших, щоб займати Церковні покликання? (Ми 
повинні охоче робити те, про що просить нас Господь. Ми не 
повинні критикувати наших провідників, а повинні залюбки 
підтримувати їх.) 

Як тільки провідник свя щенства обирає нас, він покликає на 
приватне інтерв'ю. Упродовж нього він перевіряє, як 
відповідальності нашого нового покликання пов'язані з персо-
нальними й сімейними обставинами, щоб допомогти нам визна-
чити чи виникнуть у нас проблеми часу, підготовки, відвідання 
зборів, пересування і т. ін., які є невід'ємною частиною нашого 
покликання. Ми повинні зрозуміти того, кому відповідаємо, а 
також визначити тих провідників, які можуть нам допомогти. Іноді 
сім'ю просять виказати підтримку особі, яка отримує покликання. 
Як саме можна отримати впевненість у тому, що отримане покликання—від 
Бога? 

Як саме можна отримати допомогу у виконанні наших 
покликань 
Навіть розуміючи, що покликання служити прийшло через нат-
хнення, іноді ми відчуваємо себе нездатними, нездібними або 
недостатньо сміливими. В Писаннях сказано, що Енох, Мойсей, 
Єремія та інші Господні обранці також переживали почуття 
нездатності (див. Мойсей 6:31; Вихід 4:10; Єремія 1:6). 
Покажіть картку: «Саме з служіння ми дізнаємося, як служити» (Спенсер В. 
Кімбол, "Small Acts of Service," Ensign, Des., 1974, p. 2). 

Щодо нашого почуття нездатності до виконання покликань 
Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Я дізнався, що ми вчимося 
служити через служіння. ... Нам важливо відкинути своє і бути 
щиро зацікавленим у тому, що дав нам Бог як частину нашого 
покликання.» (Spencer W. Kimball, "Small Acts of Service", Ensign, 
Dec. 1974, pp. 2-3). 
Як саме Президент Кімбол пропонує нам вчитися служити? Як він радить 
перемагати почуття нездатності? 

Набути впевненості допоможе розуміння, що Господь знає наші 
здібності, таланти й можливості, і що саме знаючи це, він визначив 
наші покликання. 
Єпископ філії, президент округу або колу можуть дати нам благо-
словення, які допоможуть нам виконувати нове покликання. Це 
благословення передається рукопокладанням під час призна-
чення. 
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Покликаючи нас служити в Церкві, ніхто не сподівався, що ми 
робитимемо це самотужки. Ми будемо отримувати підтримку, 
силу і допомогу від Господа. Він сказав нам, що ми можемо мати 
Його Духа «через молитву віри» (УЗ 42:14). Нам також обіцяно, що 
якщо ми достойні, то будемо «навченими з неба... і . . . 
наділеними владою» (УЗ 43:16). 

Коли старійшину Л. Том Перрі було покликано до Кворуму 
Дванадцятьох, він сказав: «Якщо ви живете згідно з ученням 
Євангелії, Господь завжди з вами. Я переконався у цьому, бо коли 
я виконував своє домашнє завдання, коли я вчився і був 
підготовлений, Господь завжди підтверджував мій вибір напрям-
ку, у якому збирався іти» ("News of the Church", Ensign, May 1974, 
p. 121; Relief Society Courses of Study 1977-78, p. 51). 
Чому важливо мати Дух Господній для допомоги у своїх покликаннях? (Якщо 
вас покликано виконувати Господню роботу, він дасть вам потрібні силу і нат-
хнення). 

Провідників філії, приходу, округу та колу, інших чинів священ-
ства—всіх було покликано, щоб вони допомагали у виконанні 
наших доручень. Ми повинні шукати їхньої допомоги і дослухати-
ся їхніх порад. Ми повинні відвідувати збори, на яких вони настав-
ляють, навчають і надихають нас. 
Хто з числа провідників уже надавав вам допомогу? 

Крім Писань, для навчання й провідництва у покликаннях ми 
маємо церковні підручники і посібники. Церква публікує також 
промови на Генеральних і регіональних конференціях, виголошені 
Пророком та іншими Генеральними Авторитетами. Багато з цих 
промов надруковано в Церковних журналах. Потрібно вивчати 
інструкції та поради, дані у цих натхненних посланнях наших 
провідників, і виконувати їх. 
Як можна набути впевненості у виконанні вашого покликання, виконуючи 
поради Генеральних Авторитетів і використовуючи затверджені матеріали 
Церкви? (Це допоможе вам знати, що ви викладаєте істинне вчення і керуєте 
іншими так, як бажає Господь). 

Наш особистий обов'язок щодо виконання покликань 
Беручи на себе якийсь обов'язок у Господній Церкві, ми стаємо 
Господніми управителями. Це означає, що він довірив нам вико-
нання особливих обов'язків, і ми є його представниками у цьому 
питанні. 

Це також означає, що ми відповідаємо перед Господом за виявле-
ну нам довіру. Кожному з нас доручені організаційні обов'яки, 
пов'язані з нашим покликанням. 
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Урок 22 

Прочитайте УЗ 72:3,4. 

Хто повинен звітувати перед Господом за свої організаційні обов'язки? (Всі). 

Що обіцяє Господь тим, хто вірний у своїх обов'язках і покликанні? (Вони 
будуть гідними успадкувати Батькову обитель). 

Прочитайте УЗ 107:99-100. 
Чому важливе кожне покликання в Церкві? Чому ви повинні працювати якомо-
га краще, служачи в Церкві? (Господь заповідав нам вивчати свої обов'язки і 
виконувати їх так добре, наскільки це можливо. Ледачий не буде гідний благо-
словень). 

Висновок 
Сестра Белл С. Спеффорд, колишній генеральний президент 
Товариства Допомоги, сказала: «Запрошення Господа «Йди за 
мною» приходить до нас у ці дні так само істинно, як воно прихо-
дило до його найперших учнів... Його робота має тривати. її роз-
виток залежить від зусиль, які на неї витрачаємо. Вимагаючи 
наших зусиль, він терпимо ставиться до наших недоліків. Кожен з 
нас покликаний виконувати особливу роботу, зважаючи на власні 
можливості. Наш обов'язок - прийняти ці покликання, щоб зро-
стати у служінні йому» (Women in Today's World, p. 67; також наве-
дено у Relief Society Courses of Study 1976-77, p. 111). 

Ми маємо багато можливостей служити Господові в його Церкві, і 
повинні прагнути виконувати свої організаційні обов'язки в такий 
спосіб, як цього бажав би Господь. 

Завдання 
Пам'ятайте, що Господь надихає своїх провідників покликати нас 
до церковного служіння. У виконанні покликань потрібно шукати 
допомоги від Господа, наших провідників, у Писаннях та затвер-
джених підручниках. Потрібно охоче приймати повну відпові-
дальність за своє провідництво. Перелічіть письмово способи, 
з допомогою яких ви можете поліпшити служіння у вашому 
покликанні. 

Писання для додаткового читання 
Іоанн 15:16 (приносити плоди). 
Дії 1:24 (Господь обирає своїх слуг). 
До Євреїв 5:4 (люди покликані Богом). 
УЗ 105:35-37 (голос Духа виявляє обраних). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 28, «Служіння». 
2. Перегляньте у цьому підручнику урок 12, «Організація Церкви». 

235 



3. Підготуйте плакат з надписом: «Ми вчимося служити через служіння» 
(Spencer W. Kimball, "Small Acts of Service", Ensign, Dec. 1974, p. 2). 

4. Призначте когось із сестер читати і переказувати історії та уривки 
з Писань, рекомендованих до цього уроку. 
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Розвиток 
провідництва 

Урок 29 

Мета цього уроку—допомогти вам стати кращими провідниками і 
їхніми послідовниками. 

Потреба у хороших провідниках і їхніх послідовниках 
Президент Спенсер В. Кімбол розповідав таку історію про вплив 
провідників на своїх послідовників: 
«Багато років тому, коли я входив до президентства колу Св. 
Джозефа в Арізоні, одного Суботнього Дня я проводив призна-
чення на посаду у приході Іден. Приміщення було невеликим, і 
більшість людей розміщувалася близько до нас, а ми сиділи на 
підвищенні, піднятому над підлогою приблизно на півметра. 

Під час зборів мою увагу привернули сім хлопчиків з переднього 
ряду. Я був у захваті від них. Відмітивши це, я переключився на 
інше. Однак невдовзі моя увага знову зосередилася на них. 
Мені здалося дивним, що кожен з семи хлопчаків піднімав свою 
праву ногу і клав її на ліве коліно, потім за хвилину всі одночасно 
змінювали позу і клали ліву ногу на праве коліно. Це здалося мені 
дивним, але не більше. 

За хвилину або дві всі семеро почали зачісувати своє волосся 
правою рукою, потім вони підперли голови руками, а ще пізніше— 
знову поклали ногу на ногу. 
Все це здалося досить дивним і привертало увагу, поки я обдуму-
вав свій виступ на зборах. Аж тут мене ніби громом ударило. Та ці 
ж хлопці передражнювали мене! 
Того дня я отримав урок на все життя: ми. . . повинні бути дуже 
уважними, тому що інші дивляться на нас і шукають в нас приклад 
для себе» ("The Davids and Goliaths , Ensign, Nov. 1974, p. 79). 
Люди завжди шукають когось, за ким піти,—когось, хто вів би їх. 
Провідник—це людина, яка йде попереду інших, щоб вказувати 
їм шлях або вести їх, або показувати їм, як щось робити. 
Провідник не тільки говорить іншим, але й показує своїм прикла-
дом, що і як робити. Провідник допомагає іншим зростати. 
Покажіть ілюстрацію 29-а, Сестра вчить приготуванню їжі. 

Ми дивимося на своїх батьків, друзів, інших членів суспільства і 
провідників Церкви, шукаючи вказівок і провідництва. Ми дослу-
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хаємося їхніх слів і спостерігаємо їхні дії. Часто ми будуємо своє 
життя за їхніми порадами або наслідуємо те, що вони роблять і 
що ми бачимо. Вчителі керують нами, навчаючи нас, і ми вчимося 
наслідувати їхню науку. 
Які характерні риси мають люди, яких ви прагнете наслідувати? (Щирість, 
упевненість у собі, турбота про інших, оптимізм, набожність, віра в Господа, 
скромність, підтримка інших). 

(Перелічіть ці риси письмово на дошці). 

Що ми як послідовники можемо робити на допомогу нашим провідникам? 
Можуть виявитися корисними такі поради: 

Слухайте свого провідника 
Слідуйте його праведним вказівкам 
Виконуйте свою частку роботи 
Охоче допомагайте іншим 
Досягайте успіху в спільному з іншими членами Церкви 
євангельському служінні 
Поділяйте обов'язки свого провідника 
Будьте надійними 
Ставтеся до свого провідника з розумінням 

Як саме розвиток цих якостей допоможе вам стати хорошим провідником, а 
також хорошим послідовником? 

Кожний з нас—провідник. Кожна людина колись, десь, у певний 
спосіб керує іншою людиною або групою людей. Наше життя 
зв'язане з життям інших людей, і ми впливаємо на них, хочемо ми 
цього чи ні. Наш вплив, який є неповторним, —це і є наше 
провідництво. 

Як провідники, ми не завжди обов'язково повинні займати 
формальну посаду в організації—Церковній або громадській, Є 
багато нагод для провідництва, вони можуть виникати в усіх 
сферах нашого життя: вдома, серед друзів, серед сусідів або 
в суспільстві, а також у Церкві. 
Якими способами можна проявити себе провідником у себе вдома, в своєму 
оточенні? 

Оскільки у той чи інший спосіб кожен з нас є провідником, важли-
во вчитися бути хорошими провідниками. Набуваючи необхідних 
навичок у провідництві ми вдосконалюємося, а також поліпшуємо 
свої стосунки з друзями та членами сім'ї. Як провідники своїх 
сімей, батьки повинні прагнути ставати кращими провідниками 
власних сімей. Здатність до провідництва допомагає жити 
в гармонії зі своїми сім'ями, друзями й сусідами. 

29-а (= 29-а) Сестра навчає готувати їжу 
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Оскільки Церква досягла усіх частин світу і Господня робота про-
довжує поширюватися, багатьох із нас буде покликано керувати 
іншими. 

Старійшина Стерлінг В. Сілл з Першого Кворуму Семидесятників 
підкреслив значення хорошого провідництва, сказавши: «Солдат 
може сильніше битися, продавець—продати більше товарів, 
дитина—краще вчитися в школі, а місіонер—навернути до 
Церкви більше людей, якщо кожен з них працює під проводом 
людини, яка знає, як навчати, надихати, виховувати, наглядати, 
любити, заохочувати та робити інші важливі речі, які притаманно 
чинити хорошим провідникам» ("The Problem is Always the Same", 
Ensign, Mar. 1973, p. 34). 

Кожен з нас може розвивати в собі здатність до керування, якщо 
працюватиме над цим. Ми повинні готуватися, вивчаючи на 
практиці принципи хорошого провідництва. Ми повинні жити 
згідно з цими принципами. 

Ісус як ідеальний провідник 
Покажіть ілюстрацію 29-6, Ісус Христос і апостоли 

Ісус Христос був взірцевим провідником, бо він навчав цілковито 
слідувати волі Батька. Для того, щоб стати істинно дійовими 
провідниками, потрібно вчитися дослухатися вказівки Спасителя: 
«Приходь і йди слідом за Мною» (Мр. 10:21). Це вимагає виконан-
ня всього того, що чинив Спаситель. 

1. Ісус готувався. Він постився, молився і вчився, завжди намага-
ючись дізнатися про волю Батька. Нас заохочують учитися й готу-
ватися (УЗ 88:118-119). Через піст, молитву й навчання ми також 
можемо дізнатися про волю нашого Небесного Батька і розшири-
ти свої можливості під його керівництвом. 

2. Ісус любив людей, яких очолював. Любов, можливо, є 
найважливішою рисою провідника, бо вона дозволяє йому щиро 
дбати про тих, кого він веде. Якщо він їх любить, він буде прагну-
ти допомогти їм поліпшити життя, перейматиметься їхніми потре-
бами і схоче допомогти їм у досягненні цілей. Як члени Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів, усі ми маємо одну загальну 
мету—повернутися до життя з нашим Небесним Батьком у 
целестіальному царстві. У будь-який час або спосіб, виконуючи 
свої обов'язки провідників, але тільки через любов ми зможемо 
допомогти іншим досягти цієї мети. Любов, це могутня рушійна 
сила. Старійшина Ніл А. Максвел сказав, що «провідництво—це 
любов у дії» ("... Л More Excellent Way", p. 44). Ми повинні 
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пам'ятати вказівку Спасителя: «Як Я вас полюбив, так любіть 
один одного й ви!» (Іоанн 13:34). 
Чому в роботі з іншими любов ефективніша за силу? (Люди відповідають 
любов'ю на любов). 

Як здатність любити може посилити нас як провідників, насамперед вдома? 
(Це допоможе нам уникати незгод. Це допоможе нам завоювати добре став-
лення тих, кого ми ведемо). 

3. Ісус роз'яснював учням мету своєї роботи. Він допомагав їм 
усвідомити їхню роль у його роботі та зрозуміти важливість 
обов'язків. Так само й ми повинні дати тим, хто під нашим 
провідництвом, бачення мети нашої роботи і допомогти їм 
зрозуміти власні обов'язки. 
Як саме можна допомогти дітям зрозуміти своє призначення в сім'ї, щоб це 
допомогло їм краще наслідувати приклад батьків-провідників? (Вони 
дізнаються, що в сім'ї їх виховують і допомагають у всьому, і стануть більш 
слухняними). 

4. Ісусове провідництво було побудоване на основі свободи вибо-
ру. Він не примушував своїх учнів іти за ним. Він запрошував їх 
прийти до нього. 

Свобода вибору—це один з найголовніших принципів євангелії 
Ісуса Христа. Намагаючись змусити когось іти за нами, ми засто-
совуємо метод Сатани. Якщо ми керуємо у спосіб Христа, то 
повинні залишати іншим свободу вибирати. Говорячи про те, чого 
він чекав від своїх учнів, Ісус був дуже чесним. Керуючи, ми 
повинні дати іншим знати, чого саме ми від них чекаємо і чого 
вони можуть чекати від нас. Доручаючи їм щось, ми повинні точно 
пояснити їхні обов'язки, визначити час, необхідний для виконання 
доручення, сказати, які саме збори вони повинні відвідувати, і що 
саме вони мають виконувати. Потрібно поважати їхню свободу— 
прийняти чи відхилити це доручення. 
Чому важливо, щоб люди знали, чого від них чекають, перш ніж прийняти 
доручення? Як, даючи дітям конкретні вказівки, можна допомогти їм краще 
виконувати надане завдання? 

5. Ісус давав своїм учням змістовні завдання, які вимагали 
зусиль. Змістовні та варті уваги завдання допомагають іншим 
відчувати себе потрібними. Прохання щось зробити, аби тільки 
тримати когось зайнятим, звичайно не досягають позитивних 
результатів. Як провідники ми повинні допомагати своїм 
послідовникам відчувати, що доручена їм справа варта уваги. 
Керуючи, потрібно бути упевненими, що ми не витрачаємо час 
інших людей, доручаючи їм необов'язкові справи. Проте, кожен 
має визнати, що часом бувають необхідні, хоч і нудні завдання, і їх 
треба виконувати. Потрібно охоче приймати такі завдання, так 
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само як і ті, що здаються легшими або приносять визнання чи 
похвалу збоку інших. 

6. Ісус показав, що він був відповідальний як перед своїми 
цілями, так і перед своїми людьми. Він відчував обов'язок допо-
магати своїм людям у зростанні. Він прагнув не тільки побудувати 
царство свого Батька, але також піднести народ. Пророк Джозеф 
Сміт висловив таку саму ідею: «Я вчу їх правильним принципам, і 
вони керують собою» (as qouted by John Taylor in Millennial Star, 
13:339, 15 Nov. 1851). Це повинно бути нашою метою—допомогти 
нашим послідовникам зростати і одержувати піднесення. 
Чому, ведучи інших, важливо насамперед пам'ятати про їхнє піднесення? (Ми 
відповідаємо за те, що під нашим впливом роблять інші. Завести інших на хиб-
ний шлях—це серйозна провина). 

7. Ісус умів слухати. Він створював атмосферу любові та 
прихильності, що викликало в його учнів задоволення, бо він слу-
хав з любов'ю. Він витрачав час на те, щоб слухати їх і зрозуміти 
їхні потреби (Див. Лк. 7:1-10 та Іоанн 8:1-11). Ми також повинні 
виявляти таку турботу. 

8. Ісус часто допомагав своїм послідовникам формувати власні 
думки, ставлячи перед ними запитання. Це допомагало їм 
зрозуміти, чому саме він намагався навчити їх (Див. Мт. 16:13-19; 
19:16-22 та Іоанн 21:15-17). Щоб стати хорошими провідниками, 
ми повинні допомагати людям вирішувати їхні власні проблеми і 
вдовольняти власні потреби. Потрібно висловлювати впевненість 
у них, заохочувати самим знаходити рішення. Нам, як людям 
смертним, дуже складно весь час знаходити мудрі рішення само-
тужки. Ми черпаємо мужність і силу у допомозі інших. Ми також 
через щиру молитву шукаємо силу і допомогу, яка може надійти і 
надійде від нашого Небесного Батька. 

9. Ісус був послідовним у виконанні заповідей. Він не змінював 
норм своєї поведінки на догоду іншим. Його життя було зразко-
вим. Охоче наслідуючи його приклад і слідкуючи за праведністю 
своїх вчинків, ми станемо хорошим прикладом для наших 
послідовників. У всьому потрібно жити за нормами Євангелії 
(Nine steps, adopted from Neal A. Maxwell, "... A More Excellent Way", 
pp. 53-54). 
Чому власний приклад є важливою частиною провідництва? Як саме і чому 
саме ви навчаєте на прикладі свого способу життя? 

Наслідування Ісусового прикладу 

Одна дівчина так розповіла про вражаючий вплив праведного 
прикладу: 

«Протягом двох останніх шкільних років я через хворобу пропу-
стила половину занять у школі і Церкві. Відвідуючи ж їх, я не могла 
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брати участі в жодному заході. Оскільки за цих обставин я не 
могла знаходити друзів або цілком входити в їхнє життя, я була 
«одинаком». 

Лише одного разу я спробувала зламати стереотип—участю в . . . 
конкурсі промовців. Я єдина з приходу зголосилася, тому, не слу-
хаючи моєї промови, мене відправили на конкурс у кіл, де я 
зазнала жорстокої невдачі. Відтоді я вирішила не висуватися зі 
своєї шкаралупи, щоб знову не зазнати болю. 

Але моя учителька вирішила інакше. Вперше я мала учительку, 
яка не хотіла, щоби я мовчки сиділа в своєму кутку. їй доручили 
виконувати обов'язки голови програми банкету... колу, і найпер-
ше вона доручила мені бути тамадою, визначати предмет розмо-
ви і пропонувати теми для відповідей. Я спробувала відмовитися. 
«Ні, ти можеш,—переконувала вона мене, —я постійно допомага-
тиму тобі». 

Я настільки сильно любила її, що погодилася на все, що вона про-
понувала, хоча в душі вважала, що зазнаю невдачі. Спершу ми з 
нею докладно обговорили можливі теми. А згодом, коли ми 
зустрілися з дівочим комітетом, вона спонукала мене викласти їм 
мої ідеї. Сама вона ні на що не претендувала. Я написала свою 
промову і після її обережних пропозицій, зроблених з любов'ю, 
переписувала її багато разів, доки навіть сама не переконалася, 
що вийшло добре. 

«Але,—сказала я їй,—я не зможу стати перед трьомастами 
дівчатами і виголосити промову. Я справлю жалюгідне враження, 
я не гарненька, не приваблива і зіпсую весь ваш вечір. Обійнявши 
мене, вона сказала: «Дурниці! Ти будеш зіркою вечора!» 

Вона багато разів прослухала мою промову, одного разу—навіть 
у готелі, де мав відбутися банкет. Вона влаштувала так, щоб там 
був мікрофон, і я могла почути реальне звучання. Потім вона 
запропонувала подивитися сукню, яку я мала одягти. Того вечора 
вона принесла мені пояс, який не тільки пасував до сукні, але й 
підняв мій настрій. Вона попросила свого перукара зробити мені 
зачіску, яка була мені більш до лиця. 

Але найкращим було те, що перед самим початком вечора вона 
стала разом зі мною навколішки і розповіла Господові, що я — 
чудова дівчина, яка багато працювала і потребує Його допомоги, 
щоб зробити хорошу справу. Як же я могла зазнати невдачі, якщо 
мене оточувала така любов—Його та цієї жінки?» (Script for "А 
More Excellent Way", produced at June Conference, 1968, pp. 5-7) . 
Що робила ця провідниця, щоб допомогти молодій жінці? Напишіть відповіді 
на дошці та обговоріть кожну з них як характерну рису провідництва. 
(Відповіді можуть бути такі: планувала й готувала, організувала роботу, вияви-
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ла інтерес до молодої жінки, виявила любов, прислухалася до турбот молодої 
жінки і молилася з нею, була сповнена ентузіазму, висловила впевненість у 
дівчині і допомогла їй відчути впевненість у собі). 

Як ця провідниця наслідувала приклад Ісуса? 

Розвиток провідництва вдома 
Наші церковні провідники завжди з силою свідчили про 
важливість родини в розвиткові христоподібного провідництва. 

«Оскільки потреба у провідництві зростає в міру важливості уста-
нови, яку воно обслуговує, провідництво вдома набуває найбіль-
шого значення. «Ніякий інший успіх не може компенсувати провал 
вдома» (Президент Девід О. Маккей). «Основна організація, від 
якої залежить щастя кожного, —це сім'я» (Sterling W. Sill, "The 
Problem is Always the Same", Ensign, Mar. 1973, p. 34). 

Саме вдома ми вперше вчимося працювати з іншими, виконувати 
і давати завдання, просити допомоги. Ставлення до кожного 
з любов'ю і щирою турботою повинно переважати у сім'ї. 

Праведне домашнє оточення сприятиме розвиткові якостей, які 
допоможуть і батькам, і дітям стати хорошими провідниками. Ми 
можемо розвивати почуття власної гідності у членів своєї сім'ї, 
створюючи для них можливості для розвитку талантів і успішного 
виконання завдань, а потім вихваляючи їх за зусилля і 
підбадьорюючи їх. Діти розвивають почуття впевненості в собі, 
коли їм дають посильні доручення. Саме вдома ми вперше вчи-
мося розмовляти з іншими та сприймати їхні поради, вчимося 
розв'язувати конфлікти і долати труднощі. У себе вдома ми вчи-
мося наслідувати хороший взірець і бути хорошим прикладом для 
інших. 

Батьки повинні подавати приклад служіння в Церкві хорошим 
ставленням до служіння. Це має також стосуватися їхньої служби 
в родині та суспільстві. Приклад батьків заохочуватиме їхніх 
дітей ставати хорошими провідниками. Важливо, щоби дітей 
підтримували і заохочували в їхніх провідничих обов'язках. «Те, що 
ми знаходимо час у нашому родинному житті для невимушеного 
набування навичок провідництва, може згодом підготувати серця 
наших дітей до сприйняття обов'язків і випробувань провідництва 
в цьому житті» (Neal A. Maxwell, "... A More Excellent Way", p. 132). 
Як, даючи дітям завдання для підготовки сімейного домашнього вечора, 
можна розвивати їхнє уміння керувати? 

Як спільна сімейна праця розвиває уміння кожного члена керувати? 

Як старші діти можуть розвивати в сім'ї своє уміння керувати? 

Чому і батьки, і діти повинні бути хорошими провідниками у себе вдома? 
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Висновок 
Всі ми для когось провідники, чи то неофіційно—з товаришем, 
другом або коханою людиною, чи офіційно,—через призначення 
на посаду в Церкві, громадській або державній організації. Наші 
можливості, як Церковних провідників завжди зростають. Ми вчи-
мося ставати кращими провідниками, наслідуючи приклад Ісуса 
та провід Церкви. Найважливіші обов'язки батьківського 
провідництва—сімейні; в сім'ях ми повинні як особистим при-
кладом, так і словом заохочувати дітей ставати хорошими 
провідниками і допомагати їм у цьому. 

Завдання 

Згадайте когось, хто служив вам, навчав або вів вас. Запитайте 
себе, що доброго для вас зробила ця людина. Спробуйте розви-
вати саме ці якості у собі. 

На сімейній нараді сплануйте, як саме кожний член сім'ї може 
виступати в ролі провідника—на сімейних домашніх вечорах або 
під час інших сімейних заходів. 

Практикуйтеся, щоб стати хорошим провідником і хорошим 
послідовником у ваших стосунках в сім'ї, в суспільстві та в Церкві. 

Писання для додаткового читання 
Приповісті 4:11 (Бог веде правильними стежками). 
Іоанн 13:15 (наслідуйте приклад Христа). 
1 Нефий 3:7 (Бог допоможе нам виконати нашу роботу). 
Мосія 2:17 (служачи ближнім, ми служимо Богові). 
УЗ 58:26-28 (ми повинні творити добро). 
УЗ 121:41-44 (вказівки щодо христоподібного провідництва). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Приготуйте дошку і крейду. 
2. Призначте когось із сестер читати і переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Вчитися 
передоручати 
обов'язки 
Мета цього уроку—допомогти дізнатися про те, як саме мудре 
передоручення обов'язків допоможе краще виконати їх. 

Для провідництва важливо вміти розумно передоручати 
обов'язки 

«У молодості я часто любувався Самсоном—гарним, сірим 
в яблуко розкішним конем, такого зросту, що він, здавалося, 
височів наді мною. Але незважаючи на свої розміри, він був 
лагідним і дружелюбним і таким ласуном, що навчився вдячно 
кивати головою, коли його пригощали. Це був загальний улюбле-
нець. 

Самсон був корінним в упряжці і щодня біля підніжжя крутого 
пагорба чекав на великі вантажі, які треба було перевозити. 
Самсон завжди йшов попереду інших коней. Коли прибувала 
наповнена вантажівка, він поводив вухами і нетерпляче бив копи-
том: це обіцяло йому нагоду продемонструвати власну силу. 

Самсон любив показати себе. Коли доглядач вів його, щоб 
запрягти, він не чекав на інших коней—він бо Самсон! З опуще-
ною головою і коліньми, що майже торкалися землі, аж іскри 
летіли з-під копит, він практично сам тягнув вантаж, він фактично 
не допускав, щоб інші коні докладали зусиль до вантажу. 

Ми запитали Самсонового доглядача, чому він запрягає Самсона 
тільки як корінного, а не міняє його місцями з іншими кіньми. 
Доглядач відповів, що Самсон не тягне пристяжним, адже там він 
не може показати себе. Він не вміє взаємодіяти з іншими кіньми, 
а має бути тільки попереду і робити все сам. 

Врешті сталося, що в якийсь з днів замість Самсона біля підніжжя 
пагорба з'явився інший кінь. Зі сльозами я запитав про Самсона, і 
доглядач відповів, що він мертвий. Він загинув від розриву серця 
або, іншими словами, від перевантаження. 

Багато провідників подібно до Самсона хочуть самі робити всю 
роботу і забрати всю славу, тому відмовляються співпрацювати 
з іншими. Сила Церкви—це поєднана сила, і вона марнується 
тими, хто намагається самотужки тягнути весь тягар. 
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У Церкві немає місця самсонам, бо мудрі провідники діляться 
обов'язками!» (Fred W. Oates, Millennial Star, Mar. 1959, p. 129; see 
also adoptation in New Dimensions in Leadership, II, pp. 65-66.) 

Якщо ми мудрі провідники, то розділяємо тягар свого 
провідництва з іншими людьми. Передаючи їм певні обов'язки, 
ми фактично даємо їм можливість служити. Тесть Мойсея, їтро, 
дав йому важливу пораду щодо мети передання обов'язків іншим 
людям. 
Читайте Вихід 18:13-23. 

Які причини для передання обов'язків іншим Ітро навів Мойсееві? (Див. вірші 
18, 20-23). (Мойсей не міг самотужки виконати цю роботу, бо вона виснажила 
б його. Як для самого Мойсея, так і для інших було краще, щоб він отримував 
допомогу). 

Чи ці самі причини стосуються вас сьогодні під час виконання ваших покли-
кань у Церкві? 

Передоручаючи обов'язки, ми уповноважуємо інших представля-
ти нас. Ми надаємо їм силу і владу діяти замість нас. У Церкві ми 
можемо попросити їх провести збори, прочитати щось з Писань, 
розповісти історію, виготовити декорації тощо. У себе вдома 
можна доручити дітям допомогти з приготуванням їжі, прибиран-
ням, доглядом за садом або з чимось іншим. Ми передоручаємо 
обов'язки, бо знаємо, що не можемо зробити все самі. Чинячи 
так, ми забезпечуємо можливість іншим зростати й розвивати 
свої таланти. 

Якщо ми будемо розумно передоручати обов'язки, і самі прийма-
ти обов'язки від інших, то зможемо працювати з ними у злагоді. 
Всі ми зможемо краще служити нашому Небесному Батькові, 
тому що будемо виконувати свою роботу швидше й уміліше. 
Мудрі провідники досягають кращих результатів, покликаючи 
собі на допомогу людей з різними талантами і здібностями. 

Ісусів зразок передоручення обов'язків 

Президент ЕзраТефт Бенсон з Кворуму Дванадцятьох сказав, що 
«самі основи світу закладено через передоручення повноважень. 
Багато разів Ісус нагадував людям, що його місія на землі є місією 
передорученого повноваження. Звертаючись до Іудеїв у синагозі, 
Ісус сказав, що його послав Батько: «Бо Я з неба зійшов не на те, 
щоб волю чинити Свою, але волю Того, Хто послав Мене» (Іоанн 
6:38) {God, Family, Country, p. 133). 

Через своє учення та особистий приклад Ісус дав нам кілька 
уроків того, як мудро і дійово передоручати повноваження. 

Насамперед, Ісус заснував свою Церкву на основі переданої 
влади. Перебуваючи на землі, він покликав апостолів та 
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семидесятників допомагати йому в керівництві справами Церкви. 
Він також передав різні повноваження іншим. Всі мали допомага-
ти у заснуванні його царства і в своєму служінні розвивати 
особисті здібності. Передаючи повноваження, Ісус допомагав 
піднятися та піднестися окремим людям. Теперішня Церква діє за 
тим самим принципом. Ми допомагаємо виховувати інших у 
провідництві, розважливо передаючи їм обов'язки. Наслідуючи 
приклад Ісуса, ми також самі вчимося передоручати та виконува-
ти роботу. 

Прочитайте Мр. 1:16-18. 

Крім того, Ісус намітив обов'язки і відповідальність тих, кого 
обрав для допомоги у виконанні своєї роботи. Він не покликав їх 
на апостолів, не навчаючи їх після. Він розумів, що саме вимага-
тиметься від них, і вчив їх, що їм робити. Вій дав їм бачення того, 
що вони могли виконати. Він надихнув їх побачити випробування і 
нагороди, що приходять під час наслідування його. 
Чому тим, кому ви передаєте обов'язки, важливо дати зрозуміти, які саме 
випробування та нагороди вони матимуть під час виконання доручень або 
покликань? (Щоб допомогти їм досягти успіху. Вони охоче виконуватимуть 
роботу і робитимуть її добре, якщо розуміють її). 

Що робити для того, щоб зрозуміти, що і нагороди, і випробування приходять 
з кожним отриманим покликанням? (Наслідувати інших, хто досяг успіху у 
своїх покликаннях. Радитися з тими, хто подолав труднощі. Шукати поради 
тих, хто вас покликав. Докладати всіх зусиль). 

Передаючи обов'язки іншим, слід сказати, чого саме ми чекаємо 
від них, детально пояснивши їхні обов'язки. Потрібно наслідувати 
приклад Ісуса, коли він навчав апостолів перед тим, як послати їх 
виконувати його роботу. «Певний час після посвячення апостоли 
залишалися з Ісусом, який спеціально готував і навчав їх для май-
бутньої роботи; згодом їм було дано особливі доручення й посла-
но проповідувати та управляти владою свого священства» (James 
Е. Talmage, Jesus the Christ, p. 228). 
Чому важливо, щоб люди чітко зрозуміли, чого від них чекають, коли їх просять 
виконати конкретне завдання? (їхні шанси на успіх значно зростають. Вони не 
будуть знеохочені та не відмовляться від виконання завдання. Нерозуміння 
завдання може привести до нехтування деякими аспектами дорученої робо-
ти, через що вони можуть зазнати невдачі). 

Передавши і чітко пояснивши іншим їхні обов'язки або доручення, 
потрібно одразу ж виявити впевненість у їхній спроможності, 
надавши їм свободу у виконанні обов'язків. Однак, потрібно бути 
готовими відповісти на їхні запитання і надати їм допомогу. 
У чому полягає відповідальність провідника після переданіія обов'язку або 
доручення? У чому полягає відповідальність провідника перед людиною, якій 
він передав обов'язок? 
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Далі, Ісус вимагав звітів від тих, кому він давав доручення. 
Прочитайте Мр. 6:30. 

Про що апостоли розповіли Ісусові? (Про все, що вони зробили і чого навчали). 

Чому важливо отримувати звіти від тих, кому доручено обов'язки? (Щоб вико-
нати свою частину обов'язків, потрібно знати, як іде робота загалом. Потрібно 
знати, чи потребують допомоги ті, хто працює під нашим проводом). 

Потрібно вчитися в інших. Мудрий провідник розуміє, що повинен 
вчитися в інших людей, які мають корисні ідеї, і виясняє їхні 
пропозиції. Він допоможе людям відчути, що вони є важливою 
частиною організації або сім'ї. 

І нарешті, Ісус навчав, що провідники повинні хвалити або доко-
ряти з любов'ю. 

«Доручивши виконання якогось обов'язку, провідник не повинен 
забувати ні про людину, якій щось доручено, ні про власне 
обов'язок. Він повинен з зацікавленістю стежити, але не «загляда-
ти через плече». Він складає особливу хвалу, якщо її заслужено. 
Він підтримує, якщо це потрібно. Зрозумівши, що роботу не вико-
нують і тому потрібна заміна, він діє зі сміливістю і твердістю, але 
й з добротою. Якщо строк служби закінчено, він має висловити 
схвалення і вдячність» (Ezra Taft Benson, God, Family, Country, 
p. 140). 
Прочитайте Мт. 25:23. 

Яким чином можна виявити подяку і визнання інших? 

Передоручення наших обов'язків як допомога у їхньому 
виконанні 
Наші покликання і обов'язки часто вимагають від нас широкої 
сфери діяльності. Одним із шляхів досягнення успіху в такому разі 
є мудре передоручення обов'язків. Розвиваючись у Церкві, ми 
виявляємо більше можливостей для того, щоб поділяти виконан-
ня завдань з іншими і виконувати доручене нам. Потрібно не 
виходити за межі власних обов'язків та управління і не брати на 
себе обов'язків, доручених іншим. 

Президент Н. Елдон Теннер з Першого Президентства розповів 
таку історію на тему про передоручення обов'язків: 

«Моя дочка, яка служила президентом Товариства Допомоги 
колу,., одного дня підійшла до мене і сказала: «Знаєш, тату, 
здається, в мене не виходить організувати одну з моїх радниць 
виконувати доручені їй обов'язки. Я доручаю їй роботу, вона 
погоджується виконувати її, але.згодом виявляється, що нічого не 
зроблено і я сама мушу робити це». Я перепитав: «Невже?» Вона 
відповіла: «Легше зробити самій, ніж примусити її». Сівши поряд з 
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нею, я прочитав їй коротку лекцію, сказавши,.. що коли ти даєш 
доручення і передаєш відповідні повноваження, а потім власно-
руч виконуєш цю роботу, то ти їх [інших людей] звільняєш .. . Але 
ж так важливо, щоб ти навчила їх виконувати їхню власну роботу» 
(Relief Society Courses of Study 1976 - 77, pp. 121 -122). 
Про який саме аспект передоручення обов'язків нагадав президент Теннер 
своїй дочці? 

В чому полягає небезпека, коли ви виконуєте завдання власноруч після того, 
як передали їх комусь іншому? (Ми відбиваємо в них охоту доводити справу 
до кінця. Вони можуть відмовитися від інших доручень. Ми позбавляємо їх 
можливості розвиватися. Ми перевантажуємо себе). 

Уміння передоручити обов'язки, а потім з мудрістю дотримувати-
ся цього рішення, щоб не перевантажувати себе особливо важли-
ве для матерів. Як провідники дітей, вони повинні предавати їм 
обов'язки в межах сім'ї. Якщо дитина знає, що виконати певне 
завдання повинна тільки вона і ніхто інший, вона з більшою 
відповідальностю ставитиметься до цієї роботи. Мати, яка не 
дозволяє своїм дітям довести до кінця доручену роботу, позбав-
ляє їх позитивного, необхідного досвіду. 

Передоручення обов'язків полегшить виконання роботи вдома, а 
також у Церкві. Жодна мати не повинна робити всієї хатНьої робо-
ти тільки сама. Таке не йде на користь ні нам, ані нашим дітям. 
Спонукаючи своїх дітей робити творчі справи, ми виказуємо 
любов до них. Діти можуть багато чого робити вдома, якщо мати 
спланує та організує хатні завдання відповідно до їхніх 
здібностей. Діти, які мають постійні обов'язки, отримують хорошу 
підготовку, можливості для розвитку, а водночас і допомагають 
нам. Якщо наші діти беруть участь у підтриманні чистоти і 
упорядкуванні дому, то стають більш зацікавленими в цьому. 

Доручаючи дітям обов'язки, потрібно не забувати при цьому про 
посильність їх, щоб діти з успіхом могли виконувати їх і мати від 
цього задоволення. Потрібно високо оцінювати їхню роботу, хва-
лити й заохочувати їх. Важливо навчити їх відповідальності, 
умінню та надійності. 
Запитайте молодих неодружених жінок в класі: «Які обов'язки могли б вам 
дати у сім'ї? Як виконання цих обов'язків допомогло б вам підготуватися до 
материнства? 

Виконуючи домашні й церковні обов'язки, потрібно усвідомлю-
вати здібності інших. Якщо наші здібності вищі за здібності 
когось іншого, ми повинні з добротою допомагати. Якщо здібності 
якоїсь людини вищі за наші, ми повинні охоче навчатися у 
неї. Наймудріше для нас—працювати відповідно до власних 
здібностей та подавати іншим приклад для наслідування, завжди 
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прагнучи до співпраці з ними та допомагати заохочувати їх 
робити якнайкраще. 

Висновок 

Щоб успішно виконувати обов'язки провідництва у себе вдома, 
в Церкві та суспільстві, ми повинні вчитися передоручати 
обов'язки. Це вимагає від нас терпіння, вміння заохочувати. Ми 
повинні постійно застосовувати принципи передоручення 
обов'язків, яких навчав ісус, дбайливо намічаючи своїм людям 
їхні обов'язки, спостерігаючи за їхнім прогресом і висловлюючи 
визнання роботи, яку вони виконують. Якщо обов'язки й доручен-
ня передано нам, ми повинні зі старанністю докладати всі свої 
здібності, щоб успішно довести справу до кінця. Мудре передору-
чення обов'язків допоможе всім нам ефективніше виконувати їх, і 
таким чином краще служити нашому Батькові на Небесах. 

Завдання 
Перегляньте розподіл обов'язків у себе вдома. Удоскональте цей 
розподіл, застосувавши принципи, викладені у цьому уроці. 
Обміркуйте, як з допомогою передоручення обов'язків ви зможе-
те вивільнити час для кращого виконання роботи, за яку 
відповідаєте у своєму церковному покликанні. 

Писання для додаткового читання 
Лк. 10:2 (для Божої роботи потрібні робітники). 
УЗ 107:99-100 (служіть зі старанністю). 
УЗ 121:33-34 (розвивайте владу у покорі). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Приготуйте дошку і крейду. 
2. Призначте когось із сестер читати і переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендованих до цього уроку. 
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Як правильно 
вирішувати 

Урок 31 

Мета цього уроку—підготувати та навчити вас вирішувати з 
мудрістю. 

Чому ми мусимо вирішувати 
«Чому ми так повільно їдемо?»—з нетерпінням запитувала я, 
сидячи у щойно придбаному вже не новому пікапі, який рухався 
гравієвим шосе. 

Мама посміхнулася. «Чому такий великий поспіх?»—дражнила 
мене вона, неначе й не знала відповіді. 

«Я не можу вже дочекатися, коли ми купимо черевики»,—відповіла 
я. Я була дуже збудженою, бо минув майже рік відтоді,.. як мене 
брали до магазину купувати нові черевики . . . 

Місто з великим магазином було на відстані чотирьох довгих 
миль, і здавалося, що минула вічність, поки ми нарешті приїхали. 

Тільки-но авто зупинилося на стоянці, я вистрибнула з нього і 
забігла у магазин. Я швидко минула консервовані продукти, 
пройшла повз металеві вироби, і ще не дійшовши до взуттєвого 
відділу, вже побачила їх. Там на середній трохи нахиленій полиці, 
на сріблястій підставці стояла пара яскраво-червоних черевичок. 
Я на мить зупинилася і перевела дух у благоговінні перед красою 
їхнього кольору і вишуканістю ремінців... 

Мама наздогнала мене, і я повела її просто до полиці. 

«Можна мені ці?»,—з надією запитала я. Мама досить довго роз-
дивлялася черевички. 

«Вони не дуже практичні»,—зрештою сказала вона... 

«Я буду їх дуже берегти,—умовляла я,—дуже прошу». 

Підійшла продавщиця й поміряла мою ногу. 

«Червоні черевички менші на піврозміру,—сказала вона,—і це 
єдина пара, що залишилася. Однак,—додала вона, побачивши 
розчарування в моїх очах,— іноді розміри черевичок такого типу 
бувають трохи більшими за звичайні. Може ви б приміряли їх, 
щоб упевнитися?..» 

Мама переконувала мене, кажучи, що навіть якщо тепер черевич-
ки годяться, моя нога швидко росте... 
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Ці черевички з вистроченими носками і п'ятками були замаленькі, 
але я зуміла взути їх без надто великого зусилля і стояла, з захо-
пленням розглядаючи їх. 

«Можна їх мені?»—запитала я, не сумніваючись, що невдовзі 
зможу послабити крихітні ремінці, щоб у черевичках було зручно. 

Черевички не виглядали замалими, але мама була впевненою, 
що, як тільки мої ноги трохи виростуть, я не зможу їх узути . . . 

Мої мрії було відкинуто... У задумі наморщивши лоба, мама сту-
пила далі і взяла пару коричневих черевичок потрібного розміру. 

«Чому б тобі не приміряти ці?—сказала вона,—потім вирішиш 
сама». 

Я повеселіла духом. Хоч мені доводилося й раніше вирішувати, 
але ніколи ті рішення не були настільки важливими, як тепер.. . 

Взувши на одну ногу коричневий черевичок і зав'язавши шнурка, 
я помітила, що він облягав ногу краще порівняно з червоним, що 
був на другій нозі. Я роздумувала, намагаючись правильно 
вирішити, обмірковуючи позитивне і негативне кожної пари чере-
вичок. Коричневі черевички служитимуть довше і вони зручніші, 
але мають простий вигляд за фасоном і кольором, справді, вигля-
дали дуже звичайно і, крім того, нічим не відрізнялися від тих, 
в яких я ходила дотепер. Червоні черевички були гарними, і вони 
відрізнялися від мого попереднього взуття . . . Слід визнати, вони 
тиснули ноги, але я була згодною постраждати день або два. . . 
Отже, я вибрала червоні... 

Наступні два дні я, страждаючи ходила взутою в гарненькі чере-
вички. Потім на обох великих пальцях з'явилися пухирі, і біль став 
нестерпним... 

Зрештою я не витерпіла. Зі сльозами на очах, міцно затиснувши 
в руках червоні черевички, я пішла до мами. Мої губи тремтіли, 
але я була сповнена рішимості не плакати... Хвилину я стояла, 
намагаючись заспокоїтися і придумати,.. що б сказати. 

«Вони муляють і завдають болю»,—чесно випалила я. 

Мамина відповідь була настільки несподіваною, що я тільки й 
могла, що стояти мовчки з відкритим ротом. 

«Наші рішення не завжди правильні,—сказала мама,—й іноді 
страждання від болю допомагають нам бути мудрішими наступ-
ного разу, коли доведеться вирішувати щось важливе» (Lena Mae 
Hansen, "A Pinch of Hurt", New Era, Mar. 1977, pp. 49-50). 
Який урок отримала дівчинка? 

Як мати допомогла своїй дочці навчитися вирішувати? 
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Урок 29 

У яких саме випадках ви можете допомогти своїм дітям вирішувати? 

Навчити дітей з мудрістю вирішувати —це важлива частина 
батьківських обов'язків. 

Мудрі рішення 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: 

«Ми сподіваємося, що можемо допомогти нашим молодим 
чоловікам і жінкам зрозуміти,., що в деяких випадках нагода 
вирішувати дається лише один раз . . . Дещо з того, що я вирішив 
ще молодим,., стало мені за велику допомогу, бо мені вже не 
потрібно було повертатися до тих питань, які було вирішено оста-
точно. Можемо один раз і назавжди відмовитися від дечого 
в нашому житті! Можна вирішити один раз, що увійде в наше 
життя і стане його часткою, і потім не вирішувати знову і знову, на 
що зголоситися, а від чого відмовитися. 

Нерішучість і збентеженість—це атмосфера, в якій живе й діє 
Ворог. У такій атмосфері він зможе заподіяти так багато людських 
жертв.. . Якщо ви ще не вирішили, зважтеся вирішити!» ("Boys 
Need Heroes Close By", Ensign, May 1976, p. 46). 
Чому потрібно вчитися з мудрістю вирішувати? 

Кожного дня життя вимагає від нас багатьох вирішень; деякі з них 
даються легко, інші —ні. Деякі з цих рішень не мають важливих 
або вічних наслідків, інші ж можуть впливати на наше життя 
довічно. 

Ми маємо змогу вирішувати, бо нам було дано свободу і 
право вибору. (Див. урок 2 цього підручника: «Свобода вибору й 
підзвітність»). Разом з цим даром нам також дано відповідаль-
ність за наш вибір. Тому важливо серйозно обдумувати наслідки 
кожного рішення. 
Що саме в житті ми мусимо вирішувати? 

Назвіть можливі наслідки цих рішень? Запишіть їх на дошці напроти запису 
про відповідне рішення. 

Прочитайте 1 Цар. 18:21. 

Як саме рішення жити згідно із заповідями Божими може полегшити інші 
рішення? (Якщо ми зобов'язалися жити за Божими заповідями, то повинні 
лише вивчати його волю і на основі цього—вирішувати. Ми будемо оцінювати 
свої рішення за Божими нормами). 

Як рішення приєднатися до Церкви має вплинути на інші наші рішення? (Ми 
приймаємо закони і норми Церкви, і вони є основоположними у всіх подаль-
ших рішеннях). 

Деякі основні рішення, що ми їх ухвалили на початку життя, 
звільнять нас згодом від ухвалення багатьох складних повсякден-
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них рішень. Наприклад, вирішивши жити згідно зі Словом 
Мудрості, вже не потрібно вирішувати, чи взяти запропоновану 
сигарету або алкогольний напій. 
Які ще рішення можуть полегшити ухвалення інших рішень? (Рішення стосов-
но чесності, цнотливості та одруження у храмі). 

Багато з вирішеного в молоді роки має довічні наслідки. Одне з 
найважливіших рішень молодих людей стосується одруження. 
Тому рішення про побачення особливо важливі. 
Що саме може бути вирішальним при виборі чоловіка або дружини? (Рішення 
одружитися з кимось, хто є активним у Церкві, хто може забезпечити добро-
бут сім'ї, хто любить дітей, хто відслужив місію, хто є побожним). 

Чому важливо, щоб молоді жінки вчилися вирішувати з мудрістю й натхнен-
ням? 

«Ми постійно... вирішуємо. Наслідки визначають успіхи або 
невдачі нашого життя. Тому варто дивитися вперед, вибрати курс 
і бути принаймні частково готовим, коли настає момент 
вирішувати» (Thomas S. Monson, "'Finishers Wanted"', Ensign, July 
1972, p. 69). 

Як вирішувати з мудрістю й натхненням 
УСВІДОМЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ВИБОРУ 

«Ухвалення рішень—це, можливо, одна з найважливіших людсь-
ких дій. Нічого не відбувається доти, доки хто-небудь не ухвалить 
рішення» (EzraTaft Benson, God, Family, Country, p. 145). З цієї при-
чини важливо, щоб ми вчилися з мудрістю вирішувати. Для цього 
потрібно вчитися обдумувати можливі варіанти рішень. Це вклю-
чає збір фактів і оцінку того, якими будуть результати кожного 
можливого рішення. 

Президент Езра Тефт Бенсон з Кворуму Дванадцятьох запропо-
нував, щоб ми, вирішуючи щось, відповіли на такі шість принци-
пово важливих питань: 
«1. Чи може це рішення затримати або завдати шкоди духовному 

або моральному розвиткові? 
2. Чи не залишать наслідки цього рішення нещасливих або 

неспокійних спогадів? 
3. Чи воно не суперечить відкритій волі або заповідям Божим? 
4. Чи не зашкодить це рішення якійсь людині, сім'ї або групі? 
5. Чи стану я кращим від цього рішення? 
6. Чи можна отримати благословення від цього особли-

вого вчинку? [Див. УЗ 130:20-21]» {God, Family, Country, 
pp. 151-152). 

Як відповіді на ці запитання допоможуть вам з мудрістю вирішувати? 
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Урок 29 

Після обдумування можливих варіантів рішень і їхніх наслідків 
потрібно вибрати рішення, яке вважаємо найкращим. Часто це 
найтяжче зробити. 
Попросіть когось із сестер вибрати важливу проблему, яка вимагає 
вирішення. Запишіть її на дошці. Обговоріть можливі рішення цієї проблеми та 
їхні наслідки. 

РАДЬТЕСЯ З ГОСПОДОМ 

Розумні й натхненні рішення вимагають молитовного обдумуван-
ня, а також певних наших зусиль. Зробивши найкращий на наш 
погляд вибір рішення, слід остаточно зупинитися на ньому, тільки 
порадившись із Господом. 
Прочитайте Кн. Якова 4:10. 

Крім звернення за порадою до Господа потрібно радитися один з 
одним: чоловікам—з дружинами, батькам—з дітьми, як товари-
шам по Церкві і як друзям. Потрібно радитися один з одним, щоб 
рішення було виваженим і з урахуванням досвіду інших. Часто 
можна вирішити свої проблеми, читаючи Писання і користуючись 
записаним у них досвідом. 

Старійшина Бойд К. Пекер з Кворуму Дванадцятьох запропону-
вав: 

«Свою проблему спочатку опрацюйте у власній голові. Обдумайте 
її, проаналізуйте її. Зверніться до Писань. Помоліться про неї. Я 
зрозумів, що не можна форсувати важливі рішення. Потрібно 
дивитися наперед і мати бачення проблеми . . . 

Обдумуйте її не один день і ніколи не ухвалюйте важливих рішень 
відразу... 

Чи звертаєтеся ви до Господа з власними проблемами, щоб він 
підказав готове рішення? Чи опрацьовуєте ви проблему самі, 
читаючи одкровення [Писання], роздумуючи, молячись, а потім 
приймаєте рішення? 

Оцініть варіанти вирішення проблеми з точки зору правильності 
або неправильності, і тільки тоді вирішуйте. Потім запитайте 
Господа, чи правильне це рішення» ("Self-Reliance", Ensign, Aug. 
1975, pp. 88-89). 
Прочитайте УЗ 9:7-9. 

Які саме поради дано в цих віршах для ухвалення правильних рішень? 
(Подумки розібратися з ним; молитися, щоб з'ясувати, чи воно правильне). 

Як можна дізнатися, чи наше рішення правильне? («Якщо воно правильне, я 
зроблю, що у тебе палатиме у душі; тому ти відчуєш, що воно правильне»). 
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Навіть якщо ми зробили всі необхідні кроки і все-таки вирішили 
неправильно, про це можна дізнатися, звернувшись за порадою 
до Господа. 
Прочитайте УЗ 6:22-23. 

Який, за словами Господа, є ще один спосіб, крім згаданого в УЗ 9:7-9, упев-
нитися, що ваше рішення правильне? (На вашу душу зійде почуття спокою). 

Старійшина Лорен К. Данн з Першого Кворуму Семидесятників 
розповідав у зв'язку з цим про власний досвід. 

«Я пам'ятаю, як кілька років тому я мав ухвалити важливе 
рішення... Мені зробили важливу пропозицію щодо роботи, і я 
пройшовши усі необхідні кроки.., вибрав, на мій погляд, найкра-
щий варіант, після чого відмовився від тієї пропозиції. Наступні 
дванадцять годин стали для мене пекельними, поки я не 
зрозумів, що Господь намагався сказати мені, що моє рішення є 
помилковим. Цікаво, що люди, яким я відмовив, ще раз зателефо-
нували мені, запропонувавши ще кращі умови; я був би більше, 
ніж щасливим погодитися на будь-які умови з тих, що вони пропо-
нували мені першого разу! На основі цього прикладу видно, що 
проходячи всі попередні кроки, і повністю покладаючись на 
Господа, ми, в разі неправильного вибору, дуже скоро відчуємо, 
що це рішення надзвичайно складне для виконання! Так чи 
інакше, Господь направить нас у бажаному для нього напрямку» 
(Establish Divine Communication, Brigham Young University Speeches 
of the Year, 24 Mar. 1970, p. 4; також процитовано Leon R. Hartshorn, 
comp., in "I Had Made the Wrong Decision" in Outstanding Stories by 
General Authorities, vol. 2, pp. 94-95; курсив додано). 
На якому кроці у процесі ухвалення рішення наголошено в цій історії? 
Чому під час ухвалення рішень важливо відчувати підтримку Духа? 

Старійшина Меріон Дж.. Ромні так сказав про УЗ 9:7-9: «Це такі 
одкровення, якими можемо жити ми всі. Зовсім необов'язково 
робити серйозні помилки в житті. їх можна уникнути, слідуючи цій 
формулі. Вона стане керівною в усій нашій діяльності, якщо ми 
сприймемо її» ("Revelation", Improvement Era, June 1964, p. 506). 

Здійснення мудрих рішень 

Ухваливши мудрі і натхненні рішення, потрібно бути рішучими 
в своєму зобов'язанні виконувати їх. Слід розуміти, що правильне 
рішення включає зобов'язання здійснити його, адже багато 
складних обставин можуть відвернути нас від мети. Навіть якщо 
інші намагаються переконати нас відмовитися від свого рішення, 
потрібно виявляти стійкість. 

Нас не повинен вести Сатана, «саме як полову жене вітром, або 
корабель кидає хвилями, без вітрил або якоря, або без будь-чого, 
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чим можна було його вести» (Мормон 5:18). Ми повинні дотриму-
ватися певного напряму у житті, вирішивши і здійснюючи це 
рішення. 

З наведеного далі епізоду з життя молодої жінки видно, як вона з 
успіхом вийшла з ситуації, яка стала перевіркою її зобов'язання 
щодо раніше ухваленого рішення. 

«Катрін, молода дівчина, мала можливість отримати роботу на 
літо в туристичній фірмі. У її обов'язки входили б і подорожі по 
Карибському морю під час вихідних днів разом з членами клубу. 
Роботодавець, закінчуючи співбесіду з нею щодо цієї захоплюю-
чої роботи, сказав: «І ще одне. Ви носите надто довгу спідницю. 
Нашим клієнтам подобається, щоб їм прислуговували 
привабливі, молоді й гарненькі дівчата. Підкоротіть спідницю 
принаймні на тринадцять сантиметрів». Катрин відмовилася від 
роботи, але набула дечого значно ціннішого... Кажучи в цьому 
випадку «ні», вона сказала «так» широким духовним перспективам 
у собі, як жінка, що мала силу протистояти спокусі» (Maureen Jen-
sen Ward, "Growing Up Spiritually", Ensign, Dec. 1975, p. 55). 
Як тверде дотримання рішення завдаватиме напрям у вашому житті? 

Чи набуваєте ви нової сили, залишаючись твердими у своїх рішеннях? 

Чи ваша стійкість допомагає у майбутніх рішеннях? 

Висновок 

«Подорож за тисячу миль починається з першого кроку» [Lao-tse, 
The Simple Way, no. 64]. Отже необхідна постійна потреба у 
вдумливості в усьому, шанобливому, молитовному підході до всіх 
проблем. Немає мудрості, безпеки чи упевненості в будь-якому 
поспішному, негнучкому або короткозорому рішенні... Щоб 
зрозуміти найвище щастя, спокій і прогрес, що їх може дати Бог, 
наш люблячий Батько, ми повинні пам'ятати, що «дорога в тися-
чу» років,—подорож у саму вічність, —«починається з першого 
кроку». І ми повинні вдумливо, шанобливо, з молитвою підходити 
до всіх проблем, усіх виборів, усіх рішень» (Richard L. Evans, 
With One Step...", Improvement Era, Aug. 1961, p. 604). 

Ми повинні обмірковувати наслідки кожного рішення, перш ніж 
зробити перший крок. Якщо ми з молитвою ухвалили мудре й 
натхненне рішення, то водночас і зобов'язалися виконувати його. 

Завдання 
Кожній з присутніх у класі сестер доручіть провести свій урок про 
ухвалення рішень на сімейному домашньому вечорі, включивши 
до нього всі основні питання, наведені в тексті цього уроку. 
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Проаналізуйте деякі зі своїх щоденних рішень. Уясніть для себе, 
як можна підвищити власну здатність ухвалювати мудрі й 
натхненні рішення. 

Запишіть на аркуші паперу сім питань для оцінки можливих 
рішень, як їх представив Президент Бенсон. Вирішуючи щось 
важливе, завжди користуйтеся цими питаннями разом з УЗ 9:7-9 
та 6:22-23 як путівником. 

Писання для додаткового читання 

2 Неф. 10:23 (свобода дії). 
Енос 10 (голос Господній увійшов удушу Еноса). 
Алма 37:37 (радьтеся з Господом у всьому). 
УЗ 8 :2-3 (Святий Дух промовляє до серця й душі). 
УЗ 112:10 (Господь веде смиренних). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Прочитайте Основи Євангелії, розділ 8, «Молитва до нашого Небесного 

Батька» та розділ 22, «Дари Духа». 
2. Приготуйте дошку і крейду. 
3. Призначте когось із сестер читати та переказувати історії та уривки 

з Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Визначення 
особистих та 
сімейних цілей 
Цей урок має надихнути вас визначити свої цілі та працювати 
задля їхнього досягнення. 

Наша потреба у цілях 
Ціль—це зразок, майстерність, ідеал або мета, що їх має бути 
досягнуто. Ми ставимо ціль, вирішуючи досягти чогось особливо-
го. Досягнення деяких цілей, таких як чистота в кімнаті або 
засвоєння матеріалу книги, вимагає незначного часу. Інші цілі, 
такі як купівля нового будинку або встановлення любові й миру 
в сім'ї, можуть потребувати для здійснення багатьох місяців або й 
років. Цілі, досягнувши яких ми станемо достойними, щоб вічно 
перебувати з нашим Небесним Батьком, можуть вимагати всього 
життя. Деяких цілей навіть не можна досягти під час життя на 
землі, але вони можуть вимагати додаткового зусилля у майбут-
ньому. 

У Писаннях Небесний Батько повідомив про головну мету своєї 
роботи: «Ось, це моя робота і моя слава—приносити безсмертя і 
вічне життя людині» (Мойсей 1:39). Щоб дати Йому здійснити цю 
мету стосовно нашого життя, ми повинні поставити цілі, досяг-
нення яких зроблять наше життя продуктивним і щасливим, і які 
допоможуть нам повернутися до нашого Небесного Батька 
достойними, щоб жити з ним. 

Було сказано, що «якщо ви не знаєте, куди йдете, не має значен-
ня, яку дорогу ви вибираєте» (quoted by John Н. Vandenberg in 
"Straight Is the Gate", Improvement Era, June 1966, p. 533). 

Деякі люди часто марнують дні, місяці і навіть роки свого життя, 
ідучи шляхами, які не ведуть їх до гідних досягнень. Інші люди 
ставлять цілі і неухильно рухаються вперед, і це дає їм можливість 
багато досягти. 

Кожна вдала відпустка—це значною мірою результат досягнення 
цілей. Наприклад, вирушивши в подорож, ми повинні точно знати, 
де ми зараз, куди йдемо і як збираємося дістатися туди, куди 
плануємо. Цілі дають намір і напрям нашим діям. Вони допомага-
ють нам поліпшувати своє життя і досягати висот, які раніше зда-
валися недосяжними. 

Звертаючись до жінок Святих Останніх Днів, Президент Спенсер 
В. Кімбол порадив нам ставити цілі, які вимагатимуть від нас 
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«досягати і докладати всіх зусиль. . . . Зростання приходить, якщо 
ми ставимо високі цілі і намагаємося досягти зірок» ("Privileges 
and Responcibilities of Sisters," Ensign, Nov., 1978, p. 103). Він також 
сказав: «Ми віримо в поставлені цілі. Ми живемо цілями. . . . Ми 
повинні мати цілі, тому що вони необхідні для розвитку» (Regional 
Representatives' Seminar, Apr., 1975). 

Визначення особистих цілей 
Покажіть ілюстрації 32-а, Молода жінка; 32-6, Мати з дітьми; 32-в, Літня жінка. 

Нехай присутні в класі визначать по одній цілі для кожної з сестер, зображе-
них на малюнках. Запишіть ці три цілі на дошці. Подумайте про те, що саме 
кожна сестра могла б почати робити, щоб наближуватися до своєї цілі. 

Якою повинна бути найважливіша ціль вашого життя? 

Хоч кожна з нас по-своєму неповторна, головною ціллю в житті 
повинно бути одне—стати достойною піднесення в целестіаль-
ному царстві, повернутися до Небесного Батька і стати частиною 
його вічної сім'ї. Оскільки всі ми маємо свої особисті таланти, 
здібності та недоліки, кожна з нас потребує визначення своїх 
цілей, з допомогою яких можна досягти своєї головної цілі. 
Наприклад, декому з нас ще важко зрозуміти важливість сплачу-
вання повної десятини, тоді як для іншої сестри це не проблема. 
Декому з нас слід вчитися зберігати святість Дня Суботнього, тоді 
як для інших це не важко. Ми всі не завжди матимемо однакові 
цілі, тому що наші індивідуальні потреби не завжди однакові. 
Які цілі слід вибрати, щоб з їхньою допомогою досягти піднесення 
в целестіальному царстві, ставши частиною вічної сім'ї нашого Небесного 
Батька? Що вже тепер потрібно робити? Запишіть відповіді на дошці. 

Президент Спенсер В. Кімбол ділиться таким особистим 
досвідом у визначенні цілі, здобутому ним у чотирнадцятирічному 
віці. 

«Почувши, як провідник Церкви.. . говорив нам на конференції, 
що ми повинні читати Писання, і визнавши, що я ніколи не читав 
Біблії, тієї ж ночі, після завершення цієї проповіді, я повернувся у 
свій дім, розміщений за квартал, піднявся до своєї маленької 
кімнати на горищі, засвітив маленьку лампу, заправлену 
мінеральним мастилом, що стояла на невеликому столику, і про-
читав перші розділи Буття. Через рік я перегорнув останні 
сторінки Біблії, прочитавши кожний розділ у цій великій і 
славетній книзі . . . 

Я мав велике задоволення від того, що поставив ціль і досяг її» 
("Planning for a Full and Abundant Life", Ensign, May 1974, p. 88). 

32-a(=32-a) Молода жінка 
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Попросіть когось із сестер поділитися радістю від визначення й досягнення 
особистої цілі. Подумайте про те, як ви почувалися, досягши особистої цілі. 

Сестра Лелія Хіггінсон з Денвера, Колорадо, CLUA—віддана 
сестра Церкви, розуміла важливість визначення цілей. Після того, 
як вона пішла з життя, її чоловік, зібравши сім'ю разом, прочитав 
рядки зі щоденника, які вона написала тридцять років тому, ще 
молодою неодруженою жінкою. Записи в її щоденникові свідчили, 
що вона поставила праведні цілі. 

«Я хочу бути готовою допомагати в побудові царства Божого на 
цій землі.. . Сподіваюсь, що зможу довести це .. . 

Мета, якої я прагну протягом цього життя, —це бути допущеною у 
целестіальне царство у прийдешньому світі, і я ніколи не припиню 
працювати заради здійснення цієї мети. Я відвідувала церкву 
відтоді, як стала достатньо дорослою .. . 

Я хочу одружитися з чистим хлопцем-мормоном, який візьме 
мене до храму, і хочу бути достойною його. Сподіваюся, що зможу 
передати своїм нащадкам чисті, досконалі душу й тіло, знання 
євангелії та бажання досягти целестіальї юго царства. Я 
сподіваюся, що буду допущеною жити зі своїми улюбленими 
в наступному світі та що я зможу посильно допомагати тим, хто 
оточує мене, а також тим, хто пішов раніше, виконати за них хра-
мову роботу. Я хочу бути знаряддям для приведення нових душ у 
світ, стати достойною і хорошою матір'ю, взяти участь у створенні 
для них дому, де вони могли б радіти від таких самих благосло-
вень, від яких я раділа у своєму домі» (Quoted by John Н. Vanden-
berg, "Strait Is the Gate", Improvement Era, June 1966, p. 534). 
Які особливі цілі поставила перед собою сестра Хіггінсон? Запишіть відповіді 
на дошці. Які саме з цих цілей ви хотіли б поставити перед собою? 

Перед тим, як визначати особисті цілі, потрібно молитися й роз-
думувати. Потрібно просити в Небесного Батька допомоги, щоб 
знати свої слабкі місця, визначити, що саме треба поліпшити, а 
також якими мають бути наші цілі. Патріарші благословення 
також допоможуть нам зрозуміти, якими повинні бути наші 
особисті цілі. У визначенні їх нам допоможуть і вказівки 
провідників Церкви. Ми повинні виробляти позицію, про яку ска-
зав Президент Спенсер В. Кімбол на закритті Генеральної 
Конференції. 

«Я вирішив, що, повернувшись додому, буду намагатися стати 
кращим, ніж був раніше. Я слухав усі настанови і поради і 
сподіваюся, що кожен з присутніх, вирішив так само. . . Я закли-
каю вас. . . ще раз обдумати почуте; і настільки, наскільки вони 
(поради) стосуються вашого життя, спробуйте скористатися 
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ними, щоб повернути себе, —всіх нас,—до вдосконалення, якого 
чекає від нас Бог» ("Jesus the Christ", Ensign, Nov. 1977, p. 75). 

Визначення сімейних цілей 
Крім визначення особистих цілей ми повинні обговорити з своїми 
сім'ями і поставити цілі, яких маємо досягти сім'єю. Можна 
водночас працювати над досягненням деяких особистих і 
сімейних цілей. В сім'ї можна поставити загальну ціль— 
зміцнення любові, миру й щастя у домі. 
Які саме особливі сімейні цілі могли б допомогти у зміцненні миру в нашому 
домі? (Жити відповідно до своїх достатків; бути уважнішими один до одного; 
читати Писання сім'єю; лагідніше звертатися один до одного; радувати один 
одного; частіше вихваляти один одного; утримуватися від критики інших). 

Дехто за нас бажатиме налагодити вивчення Писань сім'єю або 
поліпшити відвідуваність Церкви й служіння в ній. Інші —працюва-
ти сім'ями, щоб зробити свої домівки чистішими і красивішими. 
Наші сім'ї можуть намагатися поліпшити використання грошей 
або приступити до програми створення домашніх запасів. 

Старійшина Ре'кс Д. Пінегер з Першого Кворуму Семидесятників 
розповідав про досвід з визначення сімейних цілей, який мала 
його сім'я. 

«Одного дня моя дружина поставила мені вражаюче питання. 
Вона запитала: «Ну, Рексе, ким ти насправді збираєшся стати?.. 
Які твої цілі, твої прагнення в житті?» Я подумав, що ніколи не 
ділився такими думками з нею. Це свого роду образа, і я 
зрозумів, що, мабуть, образив таки її. Отже, ми поговорили про 
свою сім'ю і потім вирішили, що саме маємо робити в житті , . . 
Нашим бажання було служити Господові і бути завжди там і тоді, 
де й коли він чекатиме нас. Але для здійснення цього повинні 
мати достатній прибуток, і, отже, ми поставили відповідні цілі. 
Вони вимагали переїзду, і ми його здійснили. Це означало додат-
кове навчання протягом тринадцяти років . . . Але ті цілі були друго-
рядними щодо сім'ї, другорядними щодо підтримання сімейної 
єдності» (Goals and Family Life, Brigham Young University Speeches 
of the Year, 1976, pp. 34-41), 

Визначення сімейних цілей допоможе зростати в своїх сім'ях 
в любові та єдності і допоможе досягти сімейного піднесення з 
нашим Небесним Батьком. 

Досягнення цілей 

Єпископ Джон X. Ванденберг сказав: «Я вважаю, що визначення 
цілі абсолютно необхідне для щасливого життя. Але ціль є лише 
частиною бажаного способу дій. Ми повинні знати, які дороги 
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обирати, щоб досягти цілі... Люди повинні брати на себе 
зобов'язання, записуючи свої цілі та здобутки в досягненні їх» 
("Straight Is the Gate", Improvement Era, June 1966, p. 534). 
Що це значить, —«знати, які дороги обирати, щоб досягти мети»? (Знати, що 
саме потрібно робити, щоб досягти мети). 

Які саме кроки в досягненні цілей перелічив єпископ Ванденберг? Запишіть 
цей перелік на дошці підзаголовком «Досягнення цілей». 

Проведіть такий дослід: Візьміть у руку п'ять або шість кульок або інших неве-
ликих предметів. Запропонуйте одній із сестер впіймати одразу всі кульки. 
Киньте їй їх усі. Мабуть, вона не впіймає жодної. 

Яка тут виникає аналогія з способами досягнення нашої мети? 

Продовжіть дослід, кидаючи сестрі по одній кульці, щоб вона могла впіймати 
кожну. Поясніть, що цей дослід показує, наскільки важливо крок за кроком 
просуватися до цілі. Сподіватися, що можна досягти всього відразу, не слід. 

Поставте себе й свого чоловіка на місце молодого подружжя, яке 
потрапило у таку уявну ситуацію. 

«На одному з своїх сімейних домашніх вечорів молоде подружжя 
вирішило розплатитися з боргом до Різдва. Але й через шість 
місяців, і через рік подружжя так само було у великих боргах без 
надії на зміни . . . 

Після року розладу планів і невдач у досягненні сімейної мети, 
подружжя вирішило точніше визначити свою ціль. Вони 
проаналізували витрати впродовж кількох останніх місяців і виз-
нали, що деякі з них не були необхідними . . . 

З другої спроби. . . це подружжя правильно визначило свої про-
блеми, точно визначило свою мету і вирішило, зафіксувавши це 
рішення письмово, що саме робити і від чого слід відмовитися, 
щоб досягти своєї мети. З допомогою поміркованого бюджету та 
молитовного зобов'язання вони досягли своєї мети навіть раніше 
встановленого крайнього строку» (Rodger Dean Duncan, "Do Your 
Family Goals Fizzle?" Ensign, Feb. 1971, pp. 59-60). 
Чому ця пара так і не спромоглася позбутися боргу протягом першого року 
після визначення своєї мети? Які саме дії допомогли їм досягти успіху? 
Додайте відповіді до написаних на дошці. (Обов'язково зафіксуйте: 
«Зафіксували це рішення письмово» та «Молилися про допомогу»). 

Прагнучи досягти достойних цілей, ми повинні в молитві шукати 
підтримки нашого Небесного Батька. 

На шляху до досягнення наших цілей ми іноді можемо розчарову-
ватися. 

«Можливо і вам доводилося почуватися подібно до однієї молодої 
матері, яка була обтяженою особистими проблемами, трудноща-
ми і розладами і відчувала себе нездатною впоратися з ними. 
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Урок 29 

Вона з чоловіком хотіла мати велику сім'ю. Тепер дуже 
сумнівалася, чи зможе контролювати дітей, якими Господь їх уже 
благословив... Вона плакала від розпачу, бо між ідеалом і влас-
ними досягненнями вбачала прірву. Вона була впевненою, що 
ніколи не підготується до піднесення, ніколи не стане доскона-
лою. 

Потім вона з каяттям у серці стала навколішки, щоб отримати 
допомогу від Господа. Незабаром на причасних зборах вона 
отримала відповідь. Прочитавши 1 Неф. 3:7, єпископ свідчив, що 
Господь не дає жодної заповіді, доки не приготує шлях для її вико-
нання. Невдовзі вона записала: «Після промови єпископа я поча-
ла читати Писання й молитися кожного дня. Я вирішила, що мені 
потрібно готувати себе, щоб могти просити Господа про допомо-
гу стільки, скільки мені потрібно. Тепер я так роблю і приголомше-
на змінами у своєму житті. Я люблю його! Я вже відчуваю себе 
щасливішою і більш задоволеною... Я не можу сказати, що ніколи 
не зазнаю невдачі, але я почуваюся краще, і я знаю, що постійно 
досягаю успіхів у багатьох сферах» [Relief Society Courses of Study 
1978-79, p. 8). 

Навіть за умови сумлінного слідування порадам про те, як досяга-
ти цілей, іноді успіху досягти не вдається. Іноді Господь мудро має 
щодо нас інші плани, а не ті, які ми обрали. 

Сестра Сандра Ковей розповідає про досвід своєї дочки-підлітка. 

«Здавалося, що найбільше в своєму житті вона прагнула бути 
обраною капітаном болільників у школі. Вона працювала кілька 
місяців, щоденно перевертаючись «колесом», виконуючи сальто, 
шпагати та вітання... 

Здавалося, що вона безсумнівно стане однією з п'яти 
переможців. 

Вона була повністю пригніченою, не досягши цього. Вона не 
добрала лише кілька голосів, щоб перемогти. 

«Мамо, ти просто не уявляєш, наскільки це було важливим для 
мене,— схлипувала вона, —це одна з цілей мого життя. Чому 
Господь залишив мене, адже я так палко молилася?.. Я практику-
валася шість місяців. Краще підготуватися було просто неможли-
вим». 

Сестра Ковей продовжувала: «Я казала їй, що має бути якась 
причина, хороша для неї, і через молитву й роздуми можна 
зрозуміти, чому так сталося. 

А вже наступного місяця її запросили на одну з помічниць у 
семінарію... 
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Того року вона мала багато глибоких духовних переживань. Вона 
встановила змістовні, дружні стосунки з кількома людьми і, пози-
тивно вплинувши на них, допомогла їм прийти до Церкви і актив-
но діяти в ній. 

Згодом вона зізналася, що поступово прийшла до самоусвідо-
млення через палку молитву і вивчення Писань. «Найбільше за 
все я бажала стати капітаном болільників, але Господь знав, що 
мені потрібен інший досвід. Я потребувала духовного росту. 
Це було серйозним випробуванням, але в душі я знала, що це 
правильно» (Stephen R. and Sandra Covey, "Teaching Our Children 
to Pray," Ensign, Jan. 1976, p. 63). 

Досягнення цілей полегшиться, якщо усунути з життя те, що роз-
холоджує або зупиняє нас. Погані звички, небажані товариші, 
негативні думки у формі тривог, сумнівів і страхів заважають 
здійсненню праведних бажань. 

Віра у власні сили допоможе у досягненні цілі. Щодня удоскона-
люючись, ми повинні щедро і повно насолоджуватися кожним, 
навіть найменшим досягненням. Старійшина Марк Е. Петерсон з 
Кворуму Дванадцятьох, так заохочує нас: «Я вважаю, що тут і 
тепер, у смертному житті, ми можемо багатьма способами вдо-
сконалюватися. У цьому житті можна досягти певної міри 
досконалості... 

Я впевнений, що одним з найбільших бажань Господа Бога нашо-
го є те, щоб ми дотримувалися великої заповіді: «Будьте ж 
досконалі» (Toward a Better Life, pp. 312-313). 
Як ви пояснюєте заяву старійшини Петерсона, що «у цьому житті можна 
досягти певної міри досконалості»? (Ми можемо стати досконалими або 
наблизитися до досконалості у багатьох аспектах життя. Невпинно працюючи, 
можна поступово досягти успіху на шляху до піднесення). 

Досягнення мети настає як результат планування, докладання 
зусиль і молитви. Ми повинні пам'ятати, що невдачі ми не 
зазнаємо доти, доки боремося, за досягнення цілі. Ми прийняли 
євангелію і приєдналися до Церкви, щоб допомогти собі 
уподібнитися нашому Батькові на Небесах. 

Висновок 

Визначення цілей допоможе нам здійснити свої бажання у житті 
та після нього. Особисті цілі можуть направити нас до досягнення 
тріумфу. Досягнення сімейних цілей може сприяти перетворенню 
наших сімей на піднесені. Працюючи над здійсненням праведних 
цілей, ми прагнемо виконати Божу заповідь: «Будьте ж досконалі». 
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Урок 29 

Завдання 

Обдумайте, чого ви хочете досягти у цьому житті та поставте 
реальні цілі, спрямовані на здійснення своїх бажань. Обговоріть 
свої цілі у сім'ї. Для початку виберіть одну особисту ціль, а потім 
запитайте себе: «Що потрібно робити для досягнення цієї мети?» 
Запишіть, що ви можете зробити для досягнення своєї мети цього 
тижня. Наприкінці тижня запишіть, що можна зробити наступного 
тижня. Систематично робіть такі записи, доки не досягнете цілі. 
Потім оберіть ще одну особисту ціль і слідуйте тим самим шля-
хом, доки не досягнете і цієї мети. 

Разом з сім'єю виберіть мету, яка буде корисною для всіх вас, а 
потім дійте так, як про це вже сказано раніше. Найперше схва-
люйте тих членів сім'ї, хто досяг особистої цілі, яку поставив 
перед собою. 

Писання для додаткового читання 

Екклезіяст 9:11 (всі мають достатньо часу для досягнень). 
Марк 9:23 (все можливе). 
До Галатів 6:7 (закон жнив). 
Послання Якова 1:22-25 (будьте не тільки слухачами, але й 
виконавцями). 
1 Неф. 3:7 (Господь допоможе нам виконувати заповіді). 
Тринадцяте Уложення Віри (доброчесніть, якої слід домагатися). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Приготуйте дошку і крейду. 
2. Принесіть у клас п'ять кульок або інших дрібних предметів для використан-

ня в досліді про досягнення цілей крок за кроком. 
3. Призначте когось із сестер читати й переказувати історії та уривки 

з Писань, рекомендованих до цього уроку. 
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Вчитися 
постійно 

Урок 33 

Цей урок допоможе вам краще зрозуміти потребу в навчанні 
упродовж життя. 

Навчання необхідне для прогресу 
«Як це чудово, що навкруги є так багато цікавих речей, які можна 
бачити, чути, відчувати, вивчати й насолоджуватися ними! 

Потрібно тільки відчинити «багато вікон» своєї душі, щоб щасливо 
задіяти зір, слух та інтуїцію, аби скористатися своїми почуттями, 
розумом і «внутрішнім баченням». Ми забезпечуємо свій розум 
цікавими картинами, на які дивимось, надихаючими словами, які 
чуємо, щасливими спогадами, з якими живемо» (Marion D. Hanks, 
Improvement Era, Oct. 1964, p. 883). 

Небесний Батько дав нам чудовий світ, щоб ми жили, вчитися і 
прогресували в ньому. Наше життя на землі—це процес навчан-
ня, під час якого ми маємо прагнути до набуття знань і розуміння 
Божого й мирського навколо нас. 

Одне з основних учень Церкви полягає в тому, що знання, які ми 
набуваємо в цьому житті, благословляють нас у цьому житті, а 
також і після нього: «Якщо людина завдяки старанності та 
послушності набуває в цьому житті більше знань і розуму, ніж 
інша, то вона збереже цю перевагу в прийдешньому світі» (УЗ 
130:19). 

Навчання необхідне для прогресу на будь-якому етапі нашого 
життя. Невпинне навчання—це важлива частина євангелії. Щоб 
жити за євангелією, потрібно вивчати її істини. Тому пророки 
наказали нам регулярно вивчати Писання. 

Старійшина Вільям Дж. Крічлоу молодший, колишній Помічник 
Дванадцятьох, одного разу розповів про надання особливих 
настанов домашнім учителям щодо заохочення прикріплених до 
них сімей читати Писання. 

«Одного разу як президент колу я закликав домашніх учителів під 
час уроків у прикріплених до них сім'ях не забувати посилатися на 
підходящі до теми уроку вірші з чотирьох Головних Трудів. Я нака-
зав їм не брати своїх примірників Писань, а користуватися тими, 
які є в сім'ях. Те, що вони побачили, було дивним: 
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У багатьох домах книги довелося довго шукати й витирати з них 
пил. 

У молодих сім'ях книг взагалі не було, якщо тільки чоловік не 
побував до цього на місії. 

Один брат простодушно сказав: «При переїзді ми спакували всі 
книги у валізу. Вони на горищі, і я не зможу дістатися до них цього 
вечора». На наше ж запитання про те, скільки часу минуло відтоді, 
як стався переїзд, дружина набралася хоробрості й відповіла: 
«Сім років». 

В іншій сім'ї дружина сказала, що не знає, чому її чоловік так і не 
придбав Дорогоцінної Перлини. «Ми маємо інші книги», —сказала 
вона. Вона була трохи спантеличеною, коли дізналася, що цю 
книгу видано в одному томі з Ученням і Завітами. 

Ще одна жінка сказала: «У мене не виникає проблем з розшуками 
Біблії. Мій чоловік тримає її у своїй читальні». Учителі побачили, як 
вона попрямувала до ванної кімнати і вийшла з Біблією в руці. 

Ні, нас не турбувало, де саме наші люди читають ті книги, ідея 
полягала в тому, щоб витягти їх зі схованок та покласти на видноті 
в загальній кімнаті так, щоб іноді можна було вимкнути приймач 
або телевізор і почитати їх» (Gospel Insights, pp. 87-88). 
Як саме в сім'ях можна виробити звичку систематичного читання Писання? 
(Див. Жінка Святих Останніх Днів, Основний підручник для жінок, Частина А, 
урок 32, «Вивчення Євангелії у себе вдома»). 

Чому, згідно з планом нашого Небесного Батька, регулярне вивчення Писань 
необхідне для нашого прогресу? 

Прочитайте 2 Неф. 9:28-29. 

Яке пізнання має найбільше значення? (Пізнання Бога і його волі). 

Ми розвиваємося, коли вчимося правильно застосовувати свої 
знання. Старійшина Стерлінг В. Сілл з Першого Кворуму 
Семидесятників сказав: «Після того, як вони [Адам і Єва] скуштува-
ли плід з дерева пізнання добра і зла, Бог сказав: «Відрізняючи 
добро від зла, людина тепер стала подібною до нас»... істинні 
знання і тепер можуть впливати на людей в такий спосіб. Знання і 
тепер має тенденцію робити чоловіка й жінку подібними до Богів» 
("Let's Talk About Education", Church News, 16 Jan. 1971, p. 14). 

Є багато можливостей навчатися 
Дівчата і жінки мають три важливі місця навчання: дім, школа і 
Церква. Кожне з них надає можливість для постійного навчання. 
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ДОМІВКА 

Наші домівки й сім'ї повинні стати основою для навчання. Сестра 
Елін Р. Петтіт розповідає про те, як її мати заохотила свою сім'ю 
до навчання. 

«У нас збереглися яскраві спогади про маму, яка, пораючись у 
домі, декламувала улюблені вірші або виголошувала особливу 
думку чи уривок з Писань, які найбільше подобалися їй. Мама не 
тільки багато читала; вона багато чого вивчала напам'ять. 
Читаючи, вона завжди мала олівець і аркуш паперу, і якщо їй щось 
із прочитаного подобалося, вона записувала, але не для того, 
щоб зберегти, а щоб вивчити напам'ять. Ми, як усі звичайні діти, 
не були у великому захваті від «вивчення напам'ять», але вона 
вимагала цього від нас. Вдома ми не просто мили посуд, а миючи 
посуд, мали запам'ятовувати особливу думку, що була записана 
на папері, прикріпленому кнопками над мийницею. Так саме ми 
мали діяти, прасуючи білизну. Частиною наших вправ у 
«красномовстві» було декламування перед дзеркалом у ванній 
кімнаті, щоб у нас вироблялися правильні жести і вираз обличчя» 
("A Beautiful Journey", Relief Society Magazine, May 1970, p. 324; also 
quoted by Leon R. Hartshorn, comp., in "Of Course I Don't Read the 
Poems," in Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint 
Women, vol. 1, p. 123). 
Як саме допомагати своїм сім'ям учит ися вдома? 

Можна з мудрістю використовувати свій час, щоб забезпечити 
навчання вдома. Можна виділити певний час для навчання і обго-
ворення. Можна вибирати підходящі радіо- і телевізійні програми. 
Можна втішатися хорошими книжками і цікавими дискусіями. 
Можна використовувати свої сімейні домашні вечори як час для 
вивчення нового. 

Як господині, ми можемо поліпшувати свій хист, навчаючись, 
читаючи, обговорюючи, примічаючи та випробовуючи різні способи 
хорошого ведення господарства. 

Сім'я Уолтера Гонга є достойним прикладом того, що може роби-
ти сім'я, щоб учитися разом. 

«Для сім'ї Уолтера Гонга з колу Лос-Альтос, Каліфорнія, освіта є 
духовною справою, так само як наукові зусилля. Всі троє їхніх 
дітей є керівниками в Церкві та в своїх школах... 

Брат Гонг—патріарх колу в Лос-Альтосі і професор природо-
знавства Державного Університету в Сан-Хосе... 

Брат Гонг сказав: 
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«Коли Церква увійшла в наше життя (брата і сестру Гонг було 
навернено вже багато років тому), освіта стала для нас ще 
важливішою завдяки доктрині «Слава Божа —це розум». 

Гонги систематично навчали своїх дітей під час вечері за столом. 
«У нас увійшло у звичку, щоб кожний член сім'ї за столом 
аналізував всі події дня. У цей час наші діти співвідносили 
особисті вчинки з інтересами сім'ї. 

Патріарх наголосив, що обов'язок батьків —переконуватися, що 
діти можуть утриматися на основі особистого одкровення, доки 
вони не залишать дім. За його словами, особисте одкровення 
вимагає навчання, а також молитви. «Тому, якщо діти вдома 
дізнаються про важливість навчання, а також про те, як потрібно 
молитися, вони будуть мати основи для отримання проводу 
Господнього, щоб мати через нього допомогу в своєму житті» 
("Education Has Spiritual Meaning to Family", Church News, 29 July 
1978, p. 15). 

Яку користь мали діти з сім'ї Гонга і з подібпих сімей від навчання у своїх 
батьків? 

Щоб краще зрозуміти, як іде навчання в сім'ї, слід задати собі такі 
запитання: 
Чи навчають члени моєї сім'ї один одного? 

Чи насолоджуємося ми всі разом читанням, поезією, музикою, малюванням? 

Чим є для нас вільний час—тягарем, або можливістю знаходити нових друзів, 
відкривати нові інтереси, створювати й будувати? 

ШКОЛА 

Шкільна освіта значно розширює наші можливості навчання. 

Містер Конрад Хілтон навів такий приклад: звичайна металева 
заготовка коштує близько п'яти доларів. Але підкови, виготовлені 
з неї, коштують $10.50. Голки, вироблені з неї, коштують $3285, а 
пружини годинникового маятника—понад $ 250000. 

Очевидно, що цінність заготовки включає лише вартість її видо-
бутку й деяких інших простих технологічних операцій. її найвища 
цінність визначається тим, що саме з неї буде зроблено. Можна 
порівняти людей із металом. Ви або я можемо залишитися не 
більше, як заготовкою, а можемо й бути відшліфованими до бли-
ску. Наша цінність визначається тим, що саме ми зробимо з себе» 
(Spencer W. Kimball, "On Cheating Yourself, New Era, 1972, p. 32). 
Покажіть ілюстрацію 33-а, Жінка вивчає ремесло. 

Що таке «заготовка», або потенціал, що ми маємо? 

Як можна його збільшити? 
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Як навчання у школі допомагає нам підвищити особисту цінність? 

Освіта дає нам можливість підготуватися, щоб задовольняти 
особисті потреби та потреби сім'ї. Ми, жінки, повинні розвивати 
навички, що дадуть нам змогу піклуватися про сім'ї, якщо наші 
чоловіки або батьки не зможуть працювати. 

Кожний молодий член Церкви Святих Останніх Днів повинен 
з усією серйозністю сприйняти таку пораду Першого Прези-
дентства: 

«Церква завжди радила своїм членам, а найперше—молоді отри-
мувати освіту у коледжі або ж добре опанувати якусь професію... 
Ми. . . наполегливо радимо всім молодим людям продовжувати 
освіту після школи, якщо це тільки доступно їм» (Quoted in "Q&A," 
by William R. Siddoway, "Are Four Years of College Necessary?" New 
Era, Dec. 1971, p. 41). 

Старійшина Стівен Л. Річардс зауважив: «Ми хочемо, щоб наша 
молодь була освіченою. Ми хочемо, щоб вони розуміли історію 
світу й закони природи. Ми хочемо, щоб вони вміли скористатися 
з усього найкращого, що Господь у своєму провидінні дозволив 
розвивати людині. Ми хочемо, щоб вони, маючи багаж освіти, 
могли розумно оцінювати й мудро вибирати, щоб їхнє життя було 
корисним і щасливим» {Where is Wisdom? pp. 160-161). 

Таке навчання цінне для всіх нас. 
Прочитайте УЗ 88:78-79. 

Президент Бригам Янг також радив нам: «Це наш обов'язок— 
стати розвиненими людьми в усіх відомих людству галузях 
освіти» (quoted by Harvey L. Taylor, "Learning Is an Endless Process," 
Improvement Era, Apr. 1964, p. 298). 
Освіту якого саме профілю ви можете здобути у вашій місцевості? 

Чому важливо здобути освіту? 

ЦЕРКВА 

Однак нехтувати вивченням євангелії та діяльністю в Церкві під 
час академічного навчання нам не слід. В цей період євангельсь-
ка освіта потрібна нам так само, як і в інші періоди життя. 

Освіта включає здобуття знань про Бога та євангельских істин. 
«Президент Дж. Рубен Кларк молодший зробив з цього приводу 
цікаве зауваження: «Є духовне навчання, так само як матеріальне, 
і одне без одного є неповним; однак, якщо казати про себе, я 
віддав би перевагу духовному навчанню, якби мені довелося 
вибирати» (quoted in editorial, "Spiritual Education," Church News, 29 
June 1974, p. 16). 
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Церква пропонує нам багато можливостей для навчання і зро-
стання. Приймаючи покликання служити та відвідуючи заняття, 
ми вдосконалюємо своє уміння спілкуватися з іншими, вчимося 
бути провідниками і набуваємо навичок домашнього господарю-
вання. 

Місіс Ребекка Кіл з Мауї, Гавайї, сказала про Товариство 
Допомоги: 

«Завжди зі мною все те, чому я навчилася в моєму Товаристві 
Допомоги.. . Моє навчання відбулося через Товариство 
Допомоги...» 

Сестру Кіл у Церкві цікавить усе. Вона дуже організована і багато 
працює. Наприклад, одна велика кімната в її будинкові —це «про-
ектна кімната», де всі проекти, над якими вона працює, розгорну-
то на підлозі, так що вона може швидко приступити до роботи. 
Вона щоранку прокидається о п'ятій годині, а якщо вночі в неї 
виникає якась ідея, вона встає з ліжка і записує ї ї . . . 

«Я знаю, що чим більше я даю, тим більше Господь благословляє 
мене, отже, я продовжую працювати, —сказала вона,—я розумію, 
що людям потрібна любов, отже, я кажу нашим сестрам, щоб 
вони якнайбільше віддавали і набували через це милосердя. Я 
приводжу їх додому, де завжди можна підключится до виготов-
лення стьобаної ковдри і цим послужити людям . . . 

Сестра Кіл також каже: «Корисність тих уроків збільшила 
відвідуваність зборів провідництва і Товариства Допомоги» 
("Relief Society Skills Aid Hawaiian Leader," Church News, 2 Feb. 
1974, p. 10). 

Навчання вимагає зусиль 

Навчання вимагає постійних зусиль. Не навчаючись, недовго 
стати ледащим. 
Що означає вивчати? (Зосередження думки на предметі для отримання 
знання). 

В результаті навчання, докладаючи зусиль, ми не тільки набу-
ваємо знань, але й тренуємо свій розум. 

Сестра Елін Р. Петтіт згадує, що її мати не відмовилася від навчан-
ня і вдосконалення навіть ставши погано чути й бачити. 

«У липні мамі виповниться дев'яносто років. Під час минулих 
відвідин я застала її в піднесеному настрої, тому що табір 
організації «Дочки Піонерів» переніс місце своїх зборів до її 
здравниці, отже, вона могла взяти участь у заняттях разом 
з ними. 
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«Мамо, а чи ти чуєш щось на тих заняттях?»—запитала я. 

«Ні, не чую, бо майже втратила слух, але то не має значення. 
Розумієш, мене попросили читати вірш на кожних зборах, а це 
для мене велика радість». 

«Але, мамо,—сказала я,—як ти можеш читати вірша, якщо твій зір 
такий слабкий?» 

Я могла здогадатися, якою буде відповідь. 

«Звичайно, я не читаю віршів. Тут одна з жінок допомагає мені, і я 
вивчаю їх напам'ять». 

«Ти щомісяця вивчаєш напам'ять нового вірша для кожних 
зборів?» 

«Звичайно,—відповіла вона,—не можу ж я залишатися тут і нічого 
не робити!» 

("A Beautiful Journey," Relief Society Magazine, May 1970, p. 328; also 
quoted by Leon R. Hartshorn, comp., in "Of Course I Don't Read the 
Poems," in Remarkable Stories form the Lives of Latter-day Saint 
Women, vol. 1, p. 124). 
У який спосіб літня сестра залишається жвавою, незважаючи на фізичні вади? 
Як іще можуть продовжувати навчання і вдосконалення літні та фізично 
неповноцінні люди? 

Читання —це чудовий спосіб навчання. Більшість із нас мають 
хороший зір і можуть читати. Проте, слід визнати, що читання з 
метою навчання відрізняється від розважального читання. Існує 
кілька порад, слідуючи яким, можна більше навчитися від читан-

Покажіть ілюстрацію ЗЗ-б, Молода жінка читає корисну книгу. 

Перелічіть поради на дошці та обговоріть шляхи здійснення кожного пункту: 
1. Потрібно розумно вибирати матеріал для читання. 
2. Плануйте час для регулярного читання. 
3. Читати потрібно, маючи певну мету. 
4. Читаючи, робіть помітки. 
5. Обговорюйте думки, які виникають під час читання. 

Обговорення допомагає запам'ятовувати прочитане. Воно також 
допомагає краще зрозуміти зміст. 

Будучи рішучими і дисциплінованими, можна щоденно вчитися й 
прогресувати, поліпшуючи свої читацькі навички. 

Додаткові зусилля й рішучість вимагаються від тих людей, які 
працюють поза домом, щоб забезпечити себе та інших. Проте, 
вони також можуть продовжувати вчитися і поглиблювати свій 
досвід, виділяючи на це певний час щодня або щотижня. 
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Урок 29 

Президент Н. Елдон Теннер з Першого Президентства розповідає 
про молодого хлопця-кур'єра, який неодноразово довів свою 
готовність учитися. 

«Новий хлопець, син удови, був кмітливим молодим парубком, 
який цікавився всіма подіями і намагався завжди бути корисним. 
Він хотів служити й допомагати іншим і вивчав, усе, що міг, про 
бізнес. Він не намагався бути президентом компанії, але нама-
гався бути найкращим хлопцем-кур'єром, який тільки може бути, 
і відвідував вечірню школу, щоб здобути освіту. Він усім подо-
бався. 

Вже через кілька місяців,., його висунули на відповідальнішу 
посаду. До кінця року він ще раз просунувся по службі і продо-
вжуватиме просуватися завдяки такому своєму ставленню до 
роботи. Він був підготовленим, щоб «пройти додаткову милю». 
Він був зацікавлений у своїй компанії, хотів бути корисним і 
надійним у всьому» ("Eternal Progress through My Vocation," Explorer 
Conference 26 Aug. 1963, Brigham Young University; also quoted 
be Leon R. Hartshorn, comp., in "He Was Prepared to Go the Extra 
Mile," in Outstanding Stories of General Authorities, vol. 1, p. 212). 
Якими шляхами цей хлопець продовжував учитися? 

Не має значення, яку роботу виконує людина, щоб заробити на 
життя; вона повинна постійно прагнути вчитися і вдосконалюва-
тися. Мудрий фермер прагне дізнатися про нові методи ведення 
фермерського господарства і про те, як їх можна застосувати 
в його умовах. Мудра господиня освоїть нові способи консерву-
вання та зберігання продуктів і спробує мати користь, використо-
вуючи їх. 
Що можна робити, щоб нам—-домогосподаркам, матерям, ученицям, 
незаміжнім жінкам —продовжувати вчитися та вдосконалюватися? 

Навчання збагачує наше життя 

«Кілька років тому у місії у маленькій філії на островах Фіджі два-
надцять жінок, десятеро з яких не були членами Церкви, 
відвідували Товариство Допомоги. Президент Товариства 
Допомоги давала їм уроки, а потім— завдання на поліпшення 
умов їхнього життя. Вона навчила їх, як облаштувати свої будин-
ки, встановивши там внутрішні перегородки, щоб було де 
усамітнитися; привабливо обсадити будинки виноградною 
лозою, щоб вона закрила солом'яну покрівлю; як вишивати сер-
ветки, як найкраще прибирати. Головний у селі спочатку не хотів, 
щоб ця жінка залишилася в селі, але коли вона провела його 
селом і показала йому всі зміни на краще, він погодився, щоб 
вона жила тут і далі проводила збори» (Janet Brigham and Herbert 
F. Murray, "The Saints in Fiji," Ensign, Nov. 1973, p. 28). 
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Які зміни зробили в селі ці навчені сестри? 

Які зміни це навчання, напевно, внесло в життя жінок села? 

У який іще спосіб наше життя може збагатитися через навчання? 

Незалежно від того, де ми живемо, скільки нам років або які в нас 
життєві обставини, —ніколи не буває пізно вчитися новому, що 
збагатить наше життя, зробить його цікавішим і кориснішим. 
Навіть якщо літня жінка страждає від перелому ноги і впродовж 
кількох місяців не виходить із свого дому, за цей час вона 
може розвинутися, читаючи книги і аналізуючи прочитане. 
Характерними з цього приводу є слова однієї такої жінки: «Цей 
досвід показав мені, що нове щастя і багато корисного може дати 
ширше використання та розширення кругозору. Шкода, що я 
набула ці знання не раніше, а тепер, на сімдесят шостому році 
життя» {Relief Society Magazine, July 1967, pp. 550). 

Набуті знання корисні не тільки нам, але й нашим сім'ям. 
Як наші сім'ї можуть бути благословлені через наше навчання? 

Нехай хтось із сестер розповість, як те, що вона додатково пізнала, благосло-
вило її сім'ю. 

Висновок 

Небесний Батько сподівається, що ми використовуватимемо 
свою здібність до навчання, набуватимемо додаткових знань для 
будівництва свого життя і творення добра іншим. Коли Пророк 
Джозеф Сміт організував Товариство Допомоги для жінок Церкви, 
він сказав: 

«Я відчиняю ці двері в ім'я Господнє, і заради вас, сестри, і ваше 
Товариство матиме радість, і відтепер сходимуть на вас розум і 
знання; це початок кращих днів для бідних і нужденних, які 
радітимуть і прикликатимуть благословення на ваші голови» 
(Joseph Smith, Jr., History of the Church, 4:607; also quoted in History 
of Relief Society, 1842-1966, p. 8). 

Завдання 

Подумайте, що конкретно ви можете робити для продовження 
навчання. Плануйте час так, щоб кожного дня навчитися чомусь 
новому і корисному. 

Обдумайте розширення можливостей для навчання вдома. 
Обговоріть важливість навчання на сімейних домашніх вечорах. 
Допоможіть дітям розробити план їхньої освіти. 
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Писання для додаткового читання 
Даниїл 1:17 (Бог дав їм пізнання і розуміння у кожній мудрості). 
Матвій 11:29 (навчіться від Мене). 
УЗ 19:23 (навчіться від Мене). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Підготуйте дошку й крейду. 
2. Ще до початку заняття запишіть на дошці всі поради, дані в цьому уроці, 

про те, як краще спрямувати зусилля на навчання. 
3. Призначте когось із сестер читати або переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Особиста та 
сімейна молитва 

Цей урок має надихнути вас на молитву, щоб наблизитися до 
Небесного Батька. 

Спілкування з Небесним Батьком 
Проспівайте гімн «Як піднявся ранок ясний", текст якого вміщено в Основах 
Євангелії. 

Президент Бригам Янг кілька разів сильно вразив президента 
Гебера Дж. Гранта своєю здатністю розмовляти з Господом. 

«Я був знайомий з пророком Бригамом Янгом. Ще дитиною, а 
потім юнаком час від часу я ставав навколішки в його домі «Лайон 
Хаус» під час сімейних молитв, і я свідчу, що не один раз я 
піднімав голову, обертався й дивився на Бригама Янга, вражений 
натхненням Божим, яке він мав, благаючи Бога про провідництво, 
щоб подивитися, чи не стоїть там Господь. Мені здавалося, що він 
звертався до Господа, як людина до людини» (Church History, 
Student Supplement, p. 62; also quoted by Leon R. Hartshorn, comp., 
in "He Talked to the Lord," в Classic Stories from the Lives of Our 
Prophets, p. 44). 

Молодий чоловік сказав про свого діда, покійного Едварда Дж. 
Вуда, президента храму і президента колу: «Завжди було чудово 
бути поруч з дідом під час його молитв, бо коли він звертався до 
Бога, ми знали, що він звертається до свого найкращого друга». 
(Quoted by Martha Н. Ball, in "Counsel with the Lord," Instructor, Dec. 
1969, p. 446). 

Всі ми можемо спілкуватися з нашим Небесним Батьком. 
Молячись, ми фактично звертаємось до нього вголос, або подум-
ки. Молитва—це форма поклоніння. 

У молитві ми висловлюємо своє визнання Бога і прагнемо боже-
ственного проводу й наказу. Ми визнаємо гріхи і недоліки, 
повіряємо Богові свої думки й почуття і ділимося успіхами та роз-
чаруваннями. Через молитву ми можемо просити допомоги для 
себе та інших. 
Покажіть ілюстрацію 34-а Структура молитви. 

Попросіть когось із сестер відповісти, як саме потрібно молитися (Див. 
Основи Євангелії, розділ 8). 
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Господь учив нас молитися: «Знову я заповідую, щоб ви молилися 
вголос, а також у своєму серці; так, перед світом, а також 
потаємно, на людях, а також на самоті» (УЗ 19:28; курсив додано). 
Прочитайте УЗ 88:62-64. 

Які вказівки дає цей уровок з Писань стосовно молитви? (Обмірковувати, 
звертатися до Господа, старанно шукати, просити в ім'я ісуса Христа). 

Запишіть ці вказівки на дошці. 

Які благословення нам обіцяно в УЗ 88:63-64? (Якщо ми чинимо правильно, 
Господь наблизиться до нас, ми знайдемо його, двері буде відчинено, і що б 
ми не попросили в його ім'я, воно буде дано нам, якщо це нам на благо). 

Щоб допомогти нам у наших зусиллях наблизитися до нього, 
Небесний Батько через провідників дав нам пораду про те, як 
саме молитися. Єпископ Г. Берк Петерсон з Верховного Єписко-
пату пропонує: 

«Коли ви відчуваєте потребу довіритися Господові або мати друж-
ню бесіду з ним ... я пропоную вам таке: знайдіть місце, де можна 
усамітнитися, де можна подумати, де можна стати навколішки, 
де можна вголос говорити до нього. Підійдуть спальня, ванна або 
окрема кімната. Далі уявіть собі Господа. Пам'ятаючи, до кого ви 
звертаєтеся, контролюйте свої думки —не збивайтеся з теми, 
звертайтеся до нього, як до батька або друга. Після того скажіть 
йому те, що справді відчуваєте за потрібне сказати йому. Не вжи-
вайте заяложених, малозмістовних фраз, а майте з ним щиру, 
сердечну бесіду. Довіртеся йому, попросіть у нього пробачення, 
благайте його, радійте йому, дякуйте йому, висловлюйте 
любов до нього, а потім слухайте його відповіді. Слухання —це 
невід'ємна частина молитви. Відповіді від Бога надходять тихо, 
надзвичайно тихо. Мало хто чує його відповіді голосно, на власні 
вуха. Потрібно слухати дуже уважно, інакше ніколи не 
розпізнаємо їх. Більшість відповідей Господа ми відчуємо у своїй 
душі як тепле, спокійне відчуття, вони також можуть приходити як 
думки у нашому розумі. Вони приходять до підготовлених і тер-
плячих» ("Adversity and Prayer," Ensign, Jan. 1974, p. 19). 

Якщо ми праведні, Небесний Батько чує наші звертання до нього. 
Прочитайте 1 Петра 3:12. 

Якщо ми смиренні, Небесний Батько відповість на наші молитви. 
Прочитайте УЗ 112:10. 

Задоволення особистих потреб через молитву 

Якщо ми хочемо повноцінно спілкуватися з Небесним Батьком 
через молитву, то повинні присвятити цьому певний час. 
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Структура молитви 
Почніть із звернення: 
«Наш Батьку Небесний» 

Подякуйте: 
«Ми дякуємо тобі за...» 

Попросіть: 
«Ми просимо тебе...» 
Закінчіть молитву 

словами: 
«В ім'я Ісуса Христа. 

Амінь». 

34-а 



Урок 29 

«Один учитель семінарії запропонував своїм учням витрачати 
принаймні п'ятнадцять хвилин щодня для особистої молитви. 
Багатьом з них це здалося надмірно довгим! Згодом один з учнів 
підійшов до нього і сказав: «Я просто не впевнений, що можу при-
думати, про що так довго можна говорити». 

Учитель запитав: «Чи не витрачаєте ви принаймні стільки часу 
щодня, спілкуючись із своїми друзями по кімнаті?» 

«Звичайно»,—відповів юнак. 

«Тоді наведіть хоч якесь міркування,—додав він,—з приводу того, 
чому ви маєте більше часу говорити з своїми друзями по кімнаті, 
ніж з Господом» (Karen Lynn, "Prayer: The Heart of the Sabbath," 
Ensign, Jan. 1978, p. 31). 
Як вдумливе міркування про свої благословення та потреби допомогло 
б цьому юнакові виявити, про що слід більше говорити у своїх молитвах? 

Чому важливо вчитися задовольняти свої потреби через молитву? (Господь 
направить нас на добро. Він доглядатиме за нами. Він благословить нас, якщо 
ми висловлюємо вдячність за його благословення). 

Прочитайте Алма 37:37. 

Не слід обмежувати себе певною кількістю визначених тем 
молитви. Найкраще залучати Небесного Батька до всього, що 
стосується нашого особистого життя —роботи, домашнього 
господарства і наших таємних страждань. 
Прочитайте Алма 34:17-28. 

Ми повинні молитися про те, щоб Господь надихнув нас відчути, 
про що саме казати у своїх молитвах. Під час перебування 
Спасителя на Американському континенті Нефійців було нат-
хненно у їхніх молитвах, «їм було дано, як вони мають молитися» 
(З Неф. 19:24). Якщо ми молимося, маючи Святого Духа за 
провідника, то він приносить нам багато думок і почуттів. 

Небесний Батько знає наші справжні потреби краще, ніж знаємо 
їх ми самі. Він знає, що нам корисно і що ми повинні подолати. 
Якщо ми шукаємо його, він допомагає нам дізнатися, як задо-
вольнити свої потреби. 

Літня сестра, страждаючи, попросила благословення священ-
ства, і її єпископ під час благословення порадив їй таке: 

«Знаходьте час протягом дня кілька разів ставати навколішки 
перед Небесним Батьком і дякувати йому. Ні про що не просіть 
його; але хваліть його за те, що він вам дає». 

Страждання сестри корінилися в її стосунках з людьми, що оточу-
вали її. Вона відчувала, що без допомоги не обійтися, але все таки 
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погодилася виголошувати щоденні молитви, що складалися лише 
з подяки. 

Першого разу, коли вона стала навколішки, щоб піднести таку 
молитву, то здивувалася, відчуваючи вдячність, яка линула з її 
серця, ій не треба було обмірковувати, щоб виявити, за що ця 
вдячність. 

Сталося так, що вона не могла спілкуватися зі старими друзями, 
але вона отримувала листи від них з тих місць, де колись жила. 
Ніхто крім її чоловіка більше не залежав від неї, але він, як і 
раніше, був з нею. Вона більше не могла спостерігати, як сонце 
сідає за край поля, хоча душа її прагнула цього; однак, її зору 
вистачало, щоби бачити і робити багато приємного і корисного... 

Її спогади ще не затуманилися. Радість перебування у храмі 
Господньому і спілкування там з іншими була ще реальною. Вона 
могла оживити чудові, свіжі від роси ранки, коли гуляла полями зі 
своїм собакою. Ще згадувалися зацікавлені обличчя учнів 
Недільної Школи, генеалогічні групи, молодь МІА і сестер 
Товариства Допомоги, яких вона навчала... 

Де б вона не жила і яку б не займала посаду в Церкві, те, що вона 
лишалася дочкою Бога, було незмінним .. . 

Минали дні, і ця, колись засмучена сестра, стала з нетерпінням 
чекати цих хвилин молитви чистої подяки. Ці молитви були значно 
довшими за ті, що були сповнені проханнями. Вона відчула: те, 
про що вона раніше просила, в порівнянні з тим, чим вона володіє, 
є справді незначним. Через подяку вона знов і знов отримувала 
свої благословення» (Wilma Logan, "Prayers of Praise," Instructor, 
Dec. 1970, p. 461). 
Як молитви подяки цієї сестри задовольнили її потреби? Як нам допомагає 
дяка Небесному Батькові за благословення? 

Молячись, ми повинні пам'ятати про мудрість Небесного Батька і 
вчитися в усьому приймати його волю. Іноді він у своїй мудрості 
відповідає на наші молитви у несподіваний для нас спосіб. Про це 
засвідчує такий випадок, повідомлений Президентом Н. Елдоном 
Теннером з Першого Президентства. 

«Я був дуже вражений позицією моєї дочки та її чоловіка, дитина 
яких страждала від лейкемії. Лікарі сказали, що дитина проживе 
рік-два, не більше. Я пам'ятаю, який це був для них тяжкий удар і 
як вони благали Господа, відвідували храм, постилися й молили-
ся, щоб дитина одужала; і що мене найбільше вразило,—це те, 
що звичайно вони закінчували свою молитву так: «Не наша воля, 
але твоя буде; і зроби нас достатньо сильними, щоби прийняти 
цю твою волю». 
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Дитина прожила значно довше, ніж передрікав лікар, але зреш-
тою її було покликано додому, і для мене дуже хвилюючим було 
чути, як її батьки дякують Господові за те, що вони мали радість 
ростити її так довго, як це випало їм і що це була така хороша 
дитина, а потім просять Господа зробити їх достойними 
зустрітися й жити з дитиною в майбутньому» ("Importance and 
Efficacy of Prayer," Ensign, Aug. 1971, p. 3). 
Як потреби батьків було задоволено через молитву? (Вони були 
благословлені силою, якої потребували, щоб сприйняти Господню волю). 

Чому важливо молитися, щоб була здійснена Божа воля? (Господь у своїй 
безмежній мудрості знає, що для нас найкраще). 

Крім того, щоб молитися про задоволення потреб—сімейних і 
особистих, ми повинні молитися за потреби інших. Як члени 
Церкви, ми можемо об'єднатися в молитві за тих, хто має 
особливі потреби. 

Ми часто маємо нагоду молитися на наших Церковних зборах. 
Один з членів Церкви висловлює з цього приводу таку думку: 

«Я завжди високо ціную ті хвилини, коли, перше, ніж піднести від 
імені присутніх молитву, я сиджу перед ними. Я вдивляюся їм 
в обличчя й намагаюся відчути їхні потреби та за які саме благо-
словення вони найбільше вдячні. Я прошу Господа допомогти 
мені бути в гармонії з молитвами, які є в їхніх серцях» (Quoted by 
Karen Lynn, "Prayer: The Heart of the Sabbath," Ensign, Jan. 1978, 
p. 32). 
Як така молитва допоможе задовольнити потреби інших? 

Зміцнення сімей через молитву 
Покажіть ілюстрацію 34-6, Сім'я молиться навколішки. 

Прочитайте 3 Неф. 18:21. 

Ось як одна з сестер розповідає про своє ставлення до щоденної 
сімейної молитви: 

«Був час, коли я дивилася на «сімейну молитву у визначений 
час»... як на проформу, що не має значення. Але тепер, коли я 
матір багатьох дітей, я думаю інакше. Я вважаю, що надзвичайно 
дієвою духовною зброєю моєї сім'ї є те, що ми маємо точно виз-
начений час для молитви; встановлений час для наших ранкової 
та вечірньої молитов... ставить у центр уваги духовні моменти, 
що—ми це знаємо—сповняться, які б роздратованість чи турботу 
не приніс день. У своїх молитвах ми уникаємо будь-якого ритуалу: 
ми просто знаємо, що молитва відбудеться, знаємо, де й коли, і ті 
молитви є захистом, оскільки ми молимося з Духом. Моє серце 
радіє, коли я спостерігаю, як моя сім'я готується до молитви» 
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(Quoted by Karen Lynn, "Prayer: The Heart of the Sabbath," Ensign, 
Jan. 1978, p. 32). 
Чому сімейна молитва важлива для цієї сестри? 

Важливо, щоб кожного ранку і вечора ми збирали свої сім'ї для 
молитви. Всі члени сім'ї, навіть малюки, повинні по черзі 
підносити молитву. Кожен член сім'ї повинен мати привілей вис-
ловлення подяки за благословення, які отримала сім'я. Якщо на 
когось із членів сім'ї чекає якась відповідальна робота або про-
блема, сім'я повинна у сімейній молитві просити особливих бла-
гословень для нього. Це зближує сім'ю і збільшує взаємну при-
язнь між її членами. Діти молячись один за одного, відчувають 
себе ближчими, більше того—частиною життя один одного. 
Ставши навколішки, ми схильні забувати про наші розбіжності та 
думати про краще в інших. Ми хочемо молитися за їхній добробут 
і за силу долати наші власні недоліки. 

Силу молитви у зміцненні подружніх стосунків чудово виразила 
Катрін Маршалл у її своїй книзі Людина на ім'я Пітер. 

«Як і всяка нормальна пара, ми з Пітером іноді бували у незгоді, 
але помітили, що ці розбіжності завжди переставали бути 
серйозними чи гіркими після нашої спільної молитви. Ми 
настільки досконало засвоїли цей урок, що це було однією з 
головних порад, які Пітер завжди давав парам, чиї шлюби розпа-
далися. «Якщо ви разом станете навколішки —казав він їм,—ваші 
труднощі невдовзі буде вирішено. Ви просто не зможете молити-
ся разом і продовжуватися сердитися один на одного» 
(pp. 119-120; also quoted by John H. Vandenberg, in "Great Persons 
Who Have Believed in Prayer," Prayer, p. 120). 
Як саме сімейна молитва допомагає нашим сім'ям? 

Коли члени сім'ї разом стають навколішки і говорять з Небесним 
Батьком, у домі зростатимуть любов і єдність. Вони повинні моли-
тися один за одного, щоб зміцнити свої позиції вдома, у Церкві, на 
роботі та в школі. Щоденні сімейні молитви допоможуть членам 
сім'ї протистояти спокусам. 

Президент Н. Елдон Теннер так розповідав про вплив сімейної 
молитви у своєму житті: 

«Коли я згадую, як ми щоранку і щовечора сім'єю ставали 
навколішки у молитві, я розумію, що означало для нас, дітей, чути, 
як батько звертався до Господа і розмовляв з ним, висловлюючи 
свою подяку і прохаючи Господніх благословень для свого вро-
жаю, худоби і всіх наших справ. Пам'ятаючи, що маємо 

34-6 (= 34-Ь) Сім'я молиться навколішки 
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доповідати Господові кожного вечора, ми здобували більшу силу 
протистояти спокусі» ("The Power of Prayer," Prayer, p. 129). 
Як усвідомлення того, що ми маємо доповідати Господові, ввечері впливає на 
наші дії протягом дня? 

Як молитва може допомогти нам і нашим дітям протистояти спокусі? (Щоб 
протистояти спокусі, нам потрібна сила від нашого Небесного Батька. Господь 
говорить, що потрібно молитися так, щоб нас не спокусив або не збив з пуття 
диявол). 

Прочитайте 3 Неф. 18:15. 

Через молитву діти можуть засвоїти принципи, які даватимуть їм 
силу все життя. До своїх молитв можна включати цілі та ідеали, 
яких прагнемо. Наприклад, батьки можуть заохочувати дітей готу-
ватися до місії, говорячи: «Благослови Джона, щоб він продовжу-
вав набувати свідчення і готувався до місіонерства. Допоможи 
нам сім'єю підтримати його в цих зусиллях». Дітей також можна 
заохочувати залишатися чистими і достойними одруження у 
храмі. В сімейних молитвах батьки можуть вчити своїх дітей, що 
Небесний Батько любить їх. 

Чого ще батьки можуть навчати своїх дітей через молитву? 

Як через молитву батьки можуть виявляти кожній дитині свою любов? 

Висновок 

«Молитва—це щось таке, що усмиряє душу. Вона розширює наш 
розум. Вона наближає нас до Батька на Небесах... Нам потрібна 
його допомога... Нам потрібен провід його Святого Духа. . . Нам 
треба мати пожвавлений натхненням розум, і тому ми молимося 
йому, щоб він допоміг нам жити, пізнавши його істину, і були спро-
можними йти у його світлі, дотримуючись, отже, багатьох наданих 
нам заповідей, щоб через свою відданість і послушність поверну-
тися назад, у його присутність» (Joseph Fielding Smith, Таке Heed 
to Yourselves! p. 344). 

Втішно знати, що Бог дбає про нас і готовий відповісти, якщо ми 
покладаємо на нього надію і чинимо правильно. «Я кличу до Бога, 
і Господь урятує мене: 

увечері, вранці й опівдні я скаржусь і зітхаю, —і Він вислухає мого 
голосу!» (Псалом 55:16-17). 

Завдання 
Тримайте в голові всі свої теперішні проблеми. У молитвах дякуй-
те Господові за всі благословення, про які тільки можете згадати. 
Потім попросіть Божої допомогти, коли напружуєте сили для 
вирішення своєї проблеми. Молячись, згадайте кроки, окреслені 
в УЗ 88:62-64, і пам'ятайте про обіцяні благословення. 
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Урок 29 

Писання для додаткового читання 

Яків 5:16 (молитва праведника багато допомагає). 
Алма 10:23 (молитви праведників). 
З Неф. 12:44 (моліться за тих, хто жорстоко поводиться з вами). 

Підготовка вчителя 

Перед проведенням заняття: 
1. Доручіть комусь із сестер розповісти про те, як погріб І ю молитися, викори-

ставши розділ 8 з Основ Євангелії. 
2. Почніть заняття з пісні «Як піднявся ранок ясний", текст якого вміщено 

в Основах Євангелії. 
3. Підготуйте дошку й крейду. 
4. Призначте когось із сестер читати або переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Вчитися бути 
вдячним 

Урок 35 

Цей урок має допомогти вам розвивати таку важливу рису, як 
вдячність, і виявляти її в стосунках з людьми. 

Висловлення вдячності нашому Небесному Батькові 

Вдячність—це почуття визнання за отримане. Ми часто буваємо 
глибоко зворушеними від наданих нам простих послуг. У 
відповідь на такі послуги потрібно висловлювати щиру подяку 
тим, хто нам так добре услужив. Вдячність сприймається тільки 
тоді, коли її виявлено або висловлено словесно. Це більше за про-
сту ввічливість,—це справжня сердечна подяка. 

Єпископ Г. Берк Петерсон з Верховного Єпископату так 
розповідав про Президента Спенсера В. Кімбола і його талант 
висловлювати вдячність: 

«Два тижні тому Президент Кімбол наздогнав мене, простуючи на 
збори. Він зупинився, взяв мене за руку, заглянув мені у вічі, 
забувши про всі свої інші турботи, просто сказав: «Мені здається, 
що за щоденними клопотами, я ще ніколи не казав вам, наскільки 
я вас люблю і високо ціную». 

Я відчув його дух; я повірив йому; мій дух піднісся на нову висоту» 
("The Daily Portion of Love," Ensign, May 1977, p. 69). 

Президент Кімбол так сказав про потребу висловлювати визнан-
ня Небесному Батькові: 

«Дуже часто ми сприймаємо благословення як належне—як 
сонце, повітря, здоров'я та можливості повсякденного життя. Або 
ж день у день приймаємо послуги, почесті та привілеї... без жод-
ного слова подяки. Ми дякуємо людині, яка поступається нам 
місцем в автобусі, людині, яка підвозить нас, другові, який пла-
тить за обід, людині, яка доглядає за дитиною, або хлопцеві, 
котрий підстригає газон, але чи висловлюємо ми вдячність Тому, 
хто дає нам усе?» (Faith Precedes the Miracle, p. 202). 
Покажіть ілюстрацію 35-а, Десятеро прокажених. 

Прочитайте Лука 17:11-19. 

Чого Господь чекав від тих, хто був зцілений? (Він чекав подяки від них). 
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Чого чекає від нас Господь за всі незліченні благословення? 

Розповідаючи історію про десятьох прокажених, старійшина 
Говард В. Хантер з Ради Дванадцятьох підкреслив необхідність 
дякувати нашому Небесному Батькові: 

«З десятьох зцілених людей лише один повернувся, щоб вислови-
ти вдячність. Це, мабуть, розчарувало Вчителя, але багато з тих, 
хто отримує благословення, багато з тих, хто щедро обдарований 
у житті, ніколи не знаходить часу або не докладає зусиль, щоб 
виявити вдячність добродійникові або висловити подяку Богові. 
Щастя й радість від благословень ніколи не бувають повними, 
доки всередині немає глибокого почуття вдячності, яке спричиняє 
висловлення подяки» (In Conference Report, Denmark, Finland, 
Norway, and Sweden Area Conference 1974, p. 27). 

Важливо, що навіть Спаситель висловлював подяку Батькові за 
його благословення (див. З Неф. 19:20, 28). 
Прочитайте УЗ 59:7. 

Що заповідує нам робити Господь? (Дякувати йому за все). 

Писання нагадують нам: за все потрібно складати подяку Богові. 
Визнаючи його провід у своєму житті через схвалення і вислов-
лення подяки за численні благословення, ми таким чином наро-
щуємо вдячність. 
За які саме благословення ми повинні виявляти вдячність Небесному 
Батькові? (Запишіть на дошці відповіді учениць. Це може включати: 
Спасителя, спокуту, здоров'я, сім'ю, роботу, друзів, євангелію). 

Ми повинні особливо дякувати Ісусові Христу за його спокутну 
жертву за нас. Ми не в змозі цілком збагнути страждання, які він 
зніс заради нас у Гефсиманському саду і на хресті, але можемо 
висловити вдячність за цей великий дар з допомогою своїх слів і 
Дій. 

Прочитайте Мосія 2:19-22. 

Як, згідно з цим Писанням, виявляти вдячність Небесному Батькові? 
(Запишіть одержані відповіді на дошці: складайте дяку й хвалу, служіть йому, 
виконуйте його заповіді). 

В Ученні і Завітах 136:28 сказано: «Якщо ви веселі, хваліть Господа 
у співах, музиці, танцях і молитві хвали і подяки». Деякі з наших 
молитв мають бути радісними молитвами подяки та хвали. Вони 
не повинні бути красномовними, але простими, конкретними і 
щирими виявленнями нашої вдячності за щоденні благосло-
вення. 
Як саме бадьорий настрій засвідчує нашу вдячність Небесному Батьку? 
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Урок 29 

Потрібно також бути вдячними за випробування, лихо і страждан-
ня. Іноді важко висловити подяку, перебуваючи у стресовому 
стані, проте, у цих випадках часто складаються ситуації, які спри-
яють значному духовному зростанню. Це особливо яскраво 
засвідчує випадок, про який розповів старійшина Меріон Д. Хенкс 
із Першого Кворуму Семидесятників. 

«На конференції колу я слухав свідчення місіонера, який щойно 
повернувся з місії. Маючи небагато часу, він так задумав побуду-
вати свій виступ: він подякував Богові за свою чудову, смиренну 
матір і пояснив, чому. Ще школярем він мав важке випробування 
через хворобу, а потім—через смерть своєї маленької сестри, яку 
дуже любив і яка була улюбленицею сім'ї, будучи в ній наймен-
шою. їхній батько помер. Маленька дівчинка росла хворобливою, 
і, незважаючи на молитви, ліки, піст та інші турботи, якось вночі її 
стан погіршився і вона померла. Хлопець зачинився у своїй 
кімнаті і ридав, виплескуючи розпач свого розбитого серця перед 
стінами, бо перед Богом, якому він тепер не міг довіряти, він пла-
кати не бажав. Бунтуючи і гніваючись на Бога, який дозволив, щоб 
з ними таке трапилося, він протестував з обуренням. Він казав, 
що більше ніколи не молитиметься, не ходитиме до церкви і не 
матиме ніякого довір'я до Бога, який допустив таке. І в своїй 
незрілій, але щирій журбі він уклав з собою декілька досить 
серйозних завітів. Він не спав до ранку, побоюючись того, що 
мало статися. Як у багатьох, хоч і в усіх, домах святих Останніх 
Днів, всі діти традиційно вранці та ввечері ставали навколішки 
біля матері, щоб подякувати Богові за доброту його благосло-
вень. 

Він знав, що скаже у цей момент, але боявся його. Коли його мати 
запропонувала: «Ставайте, діти, до молитви», він сказав: «Ні». 

Вона настоювала: «Ставай на коліна, сину». 

Він сказав: «Ні, я не стану на коліна, я більше ніколи цього не 
робитиму». 

Згідно з його розповіддю, яку я пам'ятаю і якою всі ми були глибо-
ко зворушені, вона сказала: «Сину, ти найстарший з дітей у цьому 
домі. Ти єдиний чоловік у нашій сім'ї, і якщо мені коли-небудь 
потрібен був чоловік, то це саме тепер. Ставай на коліна». 

Ще з непокорою, але тому, що він був потрібен матері, яка була 
кумиром його душі, він став навколішки і вперше почав думати з 
точки зору її розбитого серця і смутку. Отже, він став навколішки, 
але сказав подумки: «Цікаво, за що ж вона збирається дякувати 
Богові цього ранку». А його мати, знаючи, мабуть, його думки й 
думки інших дітей того ранку, дала їм хороший євангельський 
урок. Вона подякувала Богові за те, про що діти вже знали: за бла-
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гословення вічних сімейних зв'язків, за вказівки, ціль, провід і 
переконаність у майбутньому. Вона подякувала Богові за те, що 
вони були благословлені цією чудовою, ангельською дитиною, 
яка принесла їм так багато і яка мала завжди бути їхньою. І з 
свого материнського серця, усвідомлюючи розпачливий, критич-
ний характер моменту, вона навчила своїх дітей, за що слід було 
дякувати Богові в такі важкі хвилини. 

І тепер, стоячи перед нами, цей хлопець, відданий святий 
Останніх Днів, який успішно сповнив почесну, складну місію, 
дякував Богові за свою матір, яка була героїнею у повному 
значенні цього слова і яка, на мою думку, виявила чудовий і вра-
жаючий приклад героїзму. 

Я тлумачу поняття героїзму дуже просто: це значить мати 
мудрість, щоб знати, що є правильним, а потім —мати мужність, 
щоб чинити саме так, чого б то вам не коштувало і якими б не були 
обставини» (Heroism, Brigham Young University Speeches of the 
Year, 25 Mar. 1959, pp. 3 -4 ; also quoted by Leon R. Hartshorn, comp., 
in "Kneel Down, Son," in Outstanding Stories by General Authorities, 
vol. 1, pp. 105-107). 
Як молитва подяки Небесному Батькові, сказана цією матір'ю, допомогла її 
синові? (Він краще зрозумів стосунки з Небесним Батьком. Через молитву 
вона навчила його євангелії). 

Чому важливо висловлювати подяку в часи випробувань? (Тоді нам найбільше 
необхідно знати про свої благословення, побачити своє життя в істинному 
світлі, що дозволить нам вирізнити в житті добро і протистояти смуткові, не 
лютитися і не ображатися на свою долю). 

Складаючи свідчення, ми також визнаємо Божу великодушність 
до нас. Це виявлення вдячності приємне для нашого Небесного 
Батька, а також воно зміцнює наших братів і сестер у Церкві. 

Порада Амулека Зорамійцям, що її записано в Книзі Мормона, 
актуальна і тепер: «Щоб ви ... поклонялися Богові.., і щоб ви жили 
в дякуванні щоденному за великі милості і благословення, якими 
він обдаровує вас» (Алма 34:38). 

Висловлення вдячності людям 

Старійшина Генрі Д. Тейлор з Першого Кворуму Семидесятників 
якось розповів таку історію: 

«У п'ятницю відділ Колумбійської поліції продавав з аукціону 
близько сотні незатребуваних велосипедів. «Один долар»,—ска-
зав початкову ціну за перший велосипед одинадцятирічний хло-
пець. Проте, остаточна ціна за нього була значно вищою. «Один 
долар»,—з надією повторював хлопець кожного разу, коли 
виставляли новий велосипед. 
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Аукціонатор, який продавав викрадені або загублені велосипеди 
вже впродовж 43 років, помітив, що найбільший інтерес хлопець 
виявляв кожного разу, коли виставляли гоночний велосипед. 

Та ось залишився останній такий велосипед. Пропонована ціна 
зросла до $8.00. «Продано он тому хлопцю за 89.00», —сказав 
аукціонатор. Він дістав $ 8.00 із власної кишені і попросив у хлопця 
його долар. Юнак віддав його монетами по одному, п'ять, десять і 
по двадцять п'ять центів, узяв свій велосипед і пішов. Але, прой-
шовши лише кілька кроків, він обережно поставив свою нову 
власність, повернувся, з вдячністю обійняв аукціонатора і запла-
кав» (In Conference Report, Apr. 1959, p. 57; "Gratitude," Improvement 
Era, June 1959, p. 447; also quoted by Howard W. Hunter, in 
Conference Report, Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area 
Conference 1974, pp. 27-28). 

Нам всім потрібно, щоб нас цінували. Американський промисло-
вець Чарльз М. Скваб сказав: «Якою б не була життєва ситуація, я 
ще не бачив людини, яка б не виконувала роботу краще і не 
докладала більше зусиль під духом схвалення, ніж тоді, коли вона 
працює під духом критики» (Richard Evans Quote Book, p. 171). 
Коли ми висловлюємо вдячність або схвалення, ми збільшуємо 
довіру до нас з боку інших людей, а також заохочуємо на нові 
звитяги. 

Старійшина Річард Л. Еванс молодший написав такі два 
оповідання про потребу у висловленні вдячності: 

«До того ранку я почувався дуже вражеі іим. Кілька днів тому ціною 
значних зусиль і незручностей я уладнав складну справу для 
друга на його наполегливу вимогу. Наскільки я знаю, після того він 
не доклав жодних зусиль, щоб зустрітися зі мною. Не прозвучало 
жодного слова вдячності, не було й ознаки будь-якого визнання, 
ні натяку на оцінку моїх послуг. 

Це мовчання тривало до того ранку, коли від нього надійшов лист 
із щирим висловом подяки. І за одну чи дві хвилини, які знадоби-
лися мені, щоб прочитати його, зігрілася моя душа і змінилася 
моя точка зору на весь епізод. Написання листа коштувало йому 
лише трохи часу, але це так щедро винагородило мене.. . 

Я також добре пам'ятаю, як кілька місяців тому мене попросив 
щось зробити ледь знайомий чоловік ... Висловлюючи прохання, 
він був такий люб'язним і чемним, висловив стільки компліментів, 
був такий привабливим. Але з моменту, коли я взявся робити те, 
що він хотів, я не бачив жодної ознаки будь-якої вдячності» 
(Richard L. Evans - The Man and His Message, p. 285). 
Як прояв вдячності змінив настрій старійшини Еізанса? 

Чому важливо висловлювали подяку людям? 
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За що ми повинні бути вдячними людям? 

У який спосіб ми можемо висловлювати вдячність вдома, у Церкві, сусідям та 
іншим людям? 

Спаситель надав нам важливий принцип, сказавши так: «Тож усе, 
чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви» 
(Мт. 7:12). Всім нам потрібні висловлення вдячності, і ми прагнемо 
отримувати їх. 

Вчитися вдома бути вдячними 

«Засмучена мати одного разу поскаржилася сусідці, що ніхто в її 
сім'ї, здається, не цінує її роботи. Вони ніколи не помічали, 
скільки зусиль вона витрачала, прибираючи будинок, прикраша-
ючи його до свят, дбаючи, щоб їхній одяг був чистим і випрасува-
ним. Вони ніколи не дякували їй за смачну їжу, яку вона готувала, 
або за те, що вона відвозила їх до школи чи на роботу... ій було 
прикро, що вони сприймали все як належне. 

Сусідка їй відповіла: «Маріанно, твій дім чистий і привабливий. 
Твої діти ходять до школи і на збори чистими і охайними. Ти пре-
красна куховарка, і я не знаю когось відданішого за тебе у 
виконанні церковних покликань. 

Я думаю, що твій чоловік і діти визнають твої зусилля достойними 
похвали. Можливо, що члени твоєї сім'ї відчувають таке саме 
збентеження, як і ти, через те що у вашому домі просто немає 
звички висловлювати вдячність» (Relief Society Courses of Study, 
1976-77, p. 7). 
На що сусідка звернула увагу Маріанни? (Що та не навчила свою сім'ю вис-
ловлювати вдячність). 

Щоб розвинути почуття вдячності і навчити цьому сім'ю, потрібно 
спочатку самим навчитися бути вдячними. «Нашим сім'ям так 
само важливо вчитися висловлювати подяку один одному, як і 
отримувати її один від одного. Якщо ми не вчимо інших висловлю-
вати вдячність на власному прикладі або настановами, вони 
можуть не навчитися цієї важливої форми ввічливості... Якщо ми 
хочемо, щоб інші продовжували робити те, що вони роблять, най-
краще, що ми можемо зробити, —це дати їм знати, наскільки ми їх 
цінуємо» (Relief Society Courses of Study 1976- 77, p. 7). 

Потрібно починати навчати дітей висловлювати вдячність ще 
малими—за одержані подарунки, за добро. 

Старійшина А. Теодор Таттл з Першого Кворуму Семидесятників 
розповів про випадок, який стався в домі, де він зупинився на час 
роботи конференції колу. 

«Тут присутній молодий чоловік, в домі якого я був гостем під час 
конференції колу. Оскільки тоді він щойно відбув до Університету 
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Бригама Янга, у суботу ввечері я ночував у його кімнаті. Коли його 
люб'язна мати показувала мені кімнату, вона відчинила його 
одежну шафу, де я побачив списаний аркуш, прикріплений до 
перекладини. На ньому було написано: 

«Мамо, 
Спасибі за все, що ти зробила, щоб створити «особливе літо». Ти 
дуже «особлива мати», і я дякую Господові за благословення бути 
твоїм сином. Я люблю тебе і ціную все, що ти робиш заради мене. 
До зустрічі у листопаді, 

Пол». 

Зачекавши, поки я прочитаю це, вона сказала: «Сподіваюся, ви не 
будете проти того, щоб повісити свій одяг сюди. Цей лист дуже 
дорогий мені. Знаєте, щоразу, відчинячи цю шафу, я читаю його, і 
я хотіла б залишити його там ще на якийсь час» (What Kind of 
Thanks, Brigham Young University Speeches of the Year, 26 Nov. 1968, 
p, 5; also quoted by Leon R. Hartshorn, comp., in "Every Time I Open 
the Closet," in Outstanding Stories by General Authorities, vol. 1, 
pp. 218-19). 
Як син висловив подяку своїй матері? 

Які почуття це викликало в неї? 

Якими ще способами діти ще можуть висловлювати вдячність іншим членам 
сім'ї, вчителям у школі та Церкві? 

Ми можемо навчити дітей бути вдячними за всі творіння нашого 
Небесного Батька. Ми можемо відкрити їм красу квітів, зірок, 
вечірньої зорі і всього іншого в природі, під час прогулянок і піших 
подорожей, показуючи їм ці творіння. Зміна сезонів надає нам 
нагоду звернути увагу на Божі благословення наших сімей. Якщо 
ми хочемо, щоб наші діти пізнавали ці Божі дари, потрібно знахо-
дити час, щоб виявляти вдячність за них. 

Залучення дітей до допомоги тим, хто має фізичііі вади або хто не 
такий щасливий, як ми, може допомогти пізнати власні благосло-
вення. Через ці акти служіння можна виявити свою вдячність за 
благословення, які допомагають нам служити. 

Важливо, щоб у своїх сім'ях ми підносили молитви хвали і дяки. 
Президент Н. Елдон Теннер з Першого Президентства сказав з 
цього приводу: 

«Одного дня після сімейної молитви я був глибоко зворушений, 
коли одна з наших маленьких дочок сказала: «Тату, я вважаю, що 
нам не потрібно просити ще благословень. Господь був таким 
добрим до нас, і я впевнена, що нам лише слід просити його 
допомогти нам бути достойними вже отриманих благословень». 
Після того ми намагалися ревніше висловлювати подяку нашому 
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Батькові на Небесах» (Seek Ye First the Kingdom of God, 
pp. 159-60). 
Як висловлення подяки в молитві може вчити сім'ю краще усвідомлювати її 
благословення? 

Висновок 
Вдячність—це почуття, яке повинно бути присутнім в усьому 
нашому житті, воно має супроводжувати наше особисте і сімейне 
життя. Ми були щедро благословлені нашим Небесним Батьком і 
повинні висловлювати постійну вдячність за ці благословення. 
Висловлюючи свою високу оцінку Небесному Батькові та людям, 
ми допоможемо нашим дітям виховати в собі почуття вдячності. 
Ми будемо відчувати більшу любов у своїх сім'ях. Нам було 
обіцяно нашим Небесним Батьком: «Того, хто все отримує з 
вдячністю, буде прославлено; і земне буде додано йому, навіть у 
сто крат, так, і ще більше» (УЗ 78:19). 

Завдання 
Згадайте тих людей, які роблять для вас щось важливе (друзів, 
учителів, провідників священства, батьків, інших членів сім'ї, 
ремонтних майстрів) і знайдіть засоби виявлення вдячності їм. 

Поговоріть про вдячність на сімейному домашньому вечорі. 
Допоможіть дітям висловити подяку іншим. Посильте висловлен-
ня вдячності у своїх сімейних молитвах. Визначте людину, якій ви 
вдячні, і цього тижня зробіть для неї щось, щоб виявити цю 
вдячність. 

Писання для додаткового читання 
Псалом 100 (псалом хвали). 
1 До Солунян 5:16-18 (за все складайте подяку). 
1 До Тимофія 2:1 (заклик складати подяку). 
Одкровення 7:12 (ангели віддають хвалу Богові). 
Мосія 2:23-25 (наша заборгованість перед Богом). 
Алма 7:23 (віддячуйте за все, що ви отримуєте). 
Алма 37:37 (нехай твоє серце сповниться подякою). 
УЗ 46:32 (дякуйте Богові за кожне отримане благословення). 
УЗ 88:33 (важливість радіти дарам Божим). 

Підготовка вчителя 
Перед проведенням заняття: 
1. Підготуйте дошку й крейду. 
2. Призначте когось із сестер читати або переказувати історії та уривки з 

Писань, рекомендовані до цього уроку. 
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Сім'я святих 
Останніх Днів 

1. День сімейного дозвілля 
2. Батько благословляє свою дитину 
3. Дідусь і бабуся прийшли побачити новонароджену дитину 
4. Прибирання двору сім'єю 
5. Батько й дочка 
6. Виявлення інтересу до людини 
7. Благоговіння—благословення для самого і для сім'ї 
8. Спільна молитва єднає сім'ю 
9. Новонароджена дитина—благословення для сім'ї 

10. Пригощення і напої на сімейному домашньому вечорі 
11. На богослужінні всією сім'єю 
12. Мати навчає пекти 
13. Гра з подругою 
14. Сімейне вивчення Писань 
15. Сім'ї—назавжди 
16. Спільна їжа зближує сім'ю 
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