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Ааронове священство. Додаткові
матеріали на 2012
р.—Посібник 1

Носії Ааронового священства зустрічаються в
неділю на зборах кворуму, щоб:

Вести справи кворуму.

Радитися разом стосовно своїх обов’язків у
священстві.

Навчати євангелії Ісуса Христа та вивчати її.

Для досягнення вказаних цілей використовуйте
цей путівник разом з виданнями Ааронове
священство. Посібник 1 та Мій обов’язок перед
Богом: для носіїв Ааронового священства. З
молитвою виберіть ті матеріали, що залучатимуть
молодих чоловіків до навчання й допоможуть
зміцнити їхню віру й свідчення.

У Р О К  1

Священство

Обов’язок перед Богом

Запросіть молодих чоловіків вивчити розділ
“Обов’язки у священстві” буклету “Мій
обов’язок перед Богом” (для дияконів сс.
22–23; для вчителів сс. 46–47; для священиків
сс. 70–71). Поясніть, що у цьому книзі їхні
обов’язки поділено на три категорії:
виконання обрядів священства, служіння
людям та запрошення усіх прийти до Христа.
Попросіть молодих чоловіків пояснити, якими
конкретно є їхні обов’язки у цих категоріях.
Ви можете запросити їх поділитися власним
досвідом, отриманим під час виконання цих
обов’язків. Допоможіть їм побачити, як їхнє
служіння благословило інших.

Питання для обговорення

Як би ви пояснили другові, що таке
священство?

Як виконання ваших обов’язків, як носія
священства, може зміцнити ваше свідчення?
Як це може зміцнити вашу сім’ю?

Додаткові джерела

Бойд K. Пекер, “Сила священства,” Ensign та
Ліягона, трав. 2010, сс. 6–10.

Даллін Х. Оукс, “Канали зв’язку,” Ensign та
Ліягона, лист. 2010, сс. 83–86.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
127–131.

Відео: “Becoming a Priesthood Man: Priesthood
Duty”, на lds.org/youth/video.

Допомога вчителю

Буклет “Мій обов’язок перед Богом” допомагає
носіям Ааронового священства вивчати свої
обов’язки у священстві й виконувати їх та
розвивати духовну силу. Прагніть використовувати
завдання програми “Обов’язок перед Богом” на
зборах кворуму.

У Р О К  2

Покликання диякона

Обов’язок перед Богом

Ви можете переглянути обов’язки диякона,
вказані у книзі “Мій обов’язок перед Богом”
(див. сс. 22–23).

Питання для обговорення

Як ваше ставлення до завдання, наданого
єпископом чи президентом кворуму, впливає
на те, як ви його виконуєте? (Див. УЗ 107:99).

(Для вчителів і священиків). Як ви можете
допомогти дияконам вашого приходу або філії
зрозуміти важливість Ааронового священства і
значущість їхнього покликання як дияконів?

Додаткові джерела

Л. Том Перрі, “Священство Аарона”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, сс. 91–94.
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Клаудіо Р. М. Коста, “Обов’язки священства”,
Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс. 56–58.

Ларрі М. Гібсон, “Священні ключі Ааронового
священства”, Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс.
55–57.

У Р О К  3

Проведення обряду причастя

Обов’язок перед Богом

На цьому уроці ви можете виконати завдання
“Дізнайся” у розділі “Виконуй обряди
священства” (див. с. 24, 48 чи 72 буклету “Мій
обов’язок перед Богом”). Ви також можете
виділити молодим чоловікам час для
складання планів на цю тему у своїх
примірниках буклету “Мій обов’язок перед
Богом” або щоб розповісти про досвід,
здобутий під час здійснення їхніх планів.

Питання для обговорення

Як благословляє членів приходу благоговійне
проведення вами обряду причастя?

Як священна довіра виконувати обряди
священства має впливати на ваші дії протягом
тижня?

Додаткові джерела

Генрі Б. Айрінг, “Діяти з усією старанністю”,
Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс. 60–63.

Девід Л. Бек, “Величне Ааронове священство”,
Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс. 54–56.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
110–112.

У Р О К  4

Збирання пожертвувань від
посту

Обов’язок перед Богом

Ви можете запропонувати молодим чоловікам
виконати на цьому уроці завдання “Дізнайся”
та “Дій” з розділу “Служити людям” книги
“Мій обов’язок перед Богом” (для дияконів сс.
26–27; для вчителів, сс. 50–51; для священиків,
сс. 74–75).

Питання для обговорення

Що ви можете зробити для того, щоб
належним чином представляти Небесного
Батька і Спасителя, коли збираєте

пожертвування від посту? (Див. 2 Коринтянам
9:7).

Чому важливо мати гарне ставлення до
збирання пожертвувань від посту?

Додаткові джерела

Квентін Л. Кук, “Управительство—священна
довіра”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс. 91–94.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
98–100.

У Р О К  5

Віра в Ісуса Христа

Обов’язок перед Богом

У книзі “Мій обов’язок перед Богом” молодим
чоловікам запропоновано вивчати
доктринальні теми та викладати їх (див. сс.
18–20, 42–44 чи 66–68). Якщо член кворуму
вибрав вивчати доктринальну тему “Вірa”, ви
можете запропонувати йому викладати на
уроці те, про що він дізнався.

Питання для обговорення

Як би ви пояснили комусь, що означає
виявляти віру в Ісуса Христа?

Який особистий досвід зміцнив вашу віру в
Христа?

Додаткові джерела

Рассел М. Нельсон, “Дивіться в майбутнє з
вірою”, Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс. 34–36.

Кевін У. Пірсон, “Віра в Господа Ісуса
Христа”, Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс.
38–40.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 61–62,
122–123.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
29–31.

Відео: “Я підготую путь для вас”,
Відеопутівник за Книгою Мормона, фільм 3.

Допомога вчителю

“Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб
створити атмосферу, в якій ті, кого ми навчаємо,
відчували вплив Духа” (Навчати—немає
покликання величнішого [2000], с. 41).
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У Р О К  6

Святий Дух

Обов’язок перед Богом

Можливо, дехто з молодих чоловіків вирішив
дізнатися про дар Святого Духа, в рамках
виконання свого плану щодо розуміння
доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи 66–68
буклету “Мій обов’язок перед Богом”). Ви
можете попросити їх прийти на збори
кворуму, підготувавшись розповісти про те,
що вони дізналися.

Питання для обговорення

Що я можу робити, щоб отримувати підказки
від Святого Духа щодня?

Як може Святий Дух допомагати мені бути
морально чистим та уникати спокус, таких як
порнографія?

Додаткові джерела

Девід А. Беднар, “Отримання Святого Духа”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 94–97.

Девід А. Беднар, “Дух одкровення”, Ensign та
Ліягона, трав. 2011, сс. 87–90.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 8, 92–93.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
124–126.

Відео: “Voice of the Spirit” на основі виступу
президента Джеймса Е. Фауста.

У Р О К  7

“Могутня зміна серця”

Обов’язок перед Богом

Дехто з молодих чоловіків, можливо, вирішив
дізнатися про покаяння, в рамках виконання
свого плану щодо розуміння доктрини (див.
сс. 18–20, 42–44 чи 66–68 у книзі “Мій
обов’язок перед Богом”). Ви можете
попросити їх прийти на збори кворуму,
підготувавшись розповісти про те, що вони
дізналися.

Питання для обговорення

Що означає мати могутню зміну серця? (Див.
Mосія 3:19; 5:1–2).

Як могутня зміна серця впливає на ваші
вчинки або поведінку?

Додаткові джерела

Річард Г. Скотт, “Віра і характер”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, сс. 43–46.

Дейл Г. Ренланд, “Берегти могутню зміну в
серці”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс. 97–99.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), сс. 62–63,
201–203.

Відео: “A Change of Heart”, на lds.org/youth/
video.

У Р О К  8

“Шануй свого батька”

Обов’язок перед Богом

Ви можете запропонувати молодим чоловікам
обговорити, як виконання їхніх планів з книги
“Мій обов’язок перед Богом” допомагає їм
готуватися стати достойними батьками.
Запропонуйте способи виконання їхніх планів
з брошури “Мій обов’язок перед Богом”, які
можуть зміцнити стосунки кожного з них зі
своїм батьком.

Питання для обговорення

Яким чином ваш батько позитивно вплинув на
ваше життя?

Назвіть деякі якості вашого батька, які б ви
хотіли перейняти?

Додаткові джерела

Дітер Ф. Ухтдорф, “Любов Бога”, Ensign та
Ліягона, лист. 2009, сс. 21—24. За бажанням ви
можете використати цей виступ для навчання
членів кворуму стосовно поваги до Небесного
Батька.

M. Рассел Баллард, “Батьки та сини: чудові
стосунки”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс.
47–50; див. також відео “Fathers and Sons”, на
lds.org/youth/video.

“Сім’я: Проголошення світові”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, с. 129.

У Р О К  9

Повага до матерів та їхньої
божественної ролі

Питання для обговорення

Яким чином ваша мати позитивно вплинула
на ваше життя?

3



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Яким чином ваша повага і пошана до матері
благословляє вашу сім’ю?

Додаткові джерела

Л. Том Перрі, “Матері, які навчають дітей
вдома”, Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс. 29–31.

Бредлі Д. Фостер, “Мама сказала мені”, Ensign
та Ліягона, трав. 2010, сс. 98–100.

У Р О К  1 0

Єдність в сім’ї

Обов’язок перед Богом

Якщо молодий чоловік вибрав для вивчення
розділ “Сім’я” в брошурі Заради зміцнення
молоді, включивши цей пункт до свого плану
жити гідно (див. сс. 17, 41 чи 65), ви можете
запропонувати йому поділитися досвідом,
отриманим в його прагненні жити за цим
принципом.

Питання для обговорення

Назвіть деякі з благословень єдності в сім’ї, які
ви бачили в своїй сім’ї чи в інших сім’ях?

Що ви можете робити вдома, щоб бути
людиною, яка підтримує злагоду в сім’ї?

Додаткові джерела

Генрі Б. Айрінг, “Наш досконалий приклад”,
Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс. 70–73.

Девід А. Беднар, “Бути більш старанними і
турботливими вдома”, Ensign та Ліагона, лист.
2009, сс. 17–20.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 87.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
135–137.

Відео: “Two Brothers Apart”, lds.org/youth/
video.

У Р О К  1 1

“Любіть один одного, як Я вас
полюбив”

Обов’язок перед Богом

Ви можете запросити священика, який почав
виконувати проект “Сім’я та друзі” у книзі
“Мій обов’язок перед Богом”, навчати кворум
із розділу “Дізнайся” цього проекту (сс.
79–80). Він також може розповісти про те, у

чому полягає його проект, і поділитися
досвідом, отриманим під час його виконання.

Питання для обговорення

Як може ваша поведінка викликати
небажання члена кворуму приходити до
церкви чи на інші заходи? Що можете
зробити ви та ваш кворум, щоб владнати таку
ситуацію?

Що ви маєте робити, якщо відчуваєте, що вас
образили погані вчинки інших?

Додаткові джерела

Генрі Б. Айрінг, “Скріпивши серця у єдності”,
Ensign і Ліягона, лист. 2008, сс. 68–71.

Дітер Ф. Ухтдорф, “Ви—Мої руки”, Ensign та
Ліягона, трав. 2010, сс. 68–75.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 124.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
56–57.

Відео: “Love One Another”, на lds.org/media-
library.

Допомога вчителю

“Якщо ті, кого ви навчаєте, усвідомлять, що ви
любите їх і турбуєтеся про них, вони навчаться
довіряти вам. Вони ставатимуть більш здатними до
навчання і навряд чи вони заважатимуть вам на
уроках” (Навчати—немає покликання величнішого
[2000], с. 79).

У Р О К  1 2

Слідувати за живим пророком

Обов’язок перед Богом

Якщо молодий чоловік вашого кворуму
вивчає доктринальну тему “Пророки”, в
рамках виконання свого плану щодо
розуміння доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи
66–68 в книзі “Мій обов’язок перед Богом”), ви
можете запропонувати йому прийти на
кворум підготовленим розповісти про те, що
він дізнався.

Питання для обговорення

Що обіцяє нам Господь, якщо ми слідуємо за
пророком? (Див. УЗ 21:5–6).
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Які ви можете навести конкретні приклади
того, як ви або ваша сім’я отримали
благословення за те, що слідували за
пророком?

Додаткові джерела

Клаудіо Р. М. Коста, “Послушність
Пророкам”, Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс.
11–13.

Кевін Р. Дункан, “Саме наше виживання”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 34–36.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 32–34.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
113–114.

Відео: “Вартовий на башті”, на lds.org/media-
library; або Учення і Завіти та Історія Церкви,
відеофільми на DVD, диск 2.

У Р О К  1 3

Кожен член Церкви—місіонер

Обов’язок перед Богом

Під час цього уроку ви можете виконати
завдання “Дізнайся” на с. 28 книги “Мій
обов’язок перед Богом”. Також можна
попросити члена президентства кворуму або
іншого члена кворуму вести це обговорення.

Питання для обговорення

Чому, на вашу думку, Господь дав носіям
Ааронового священства обов’язок
“запрошувати всіх прийти до Христа”? (Див.
УЗ 20:59).

Як розповідь про євангелію вашим друзям та
членам сім’ї допомагає вам підготуватися до
служіння на місії повного дня? (Див. УЗ
33:8–10; 38:30).

Додаткові джерела

Л. Том Перрі, “Приводьте душі до Мене”,
Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс. 109–112.

Рассел М. Нельсон, “Будь зразком для вірних”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 47–49.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 172–175.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
63–65.

Відео: “Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel”, на lds.org/youth/video.

Допомога вчителю

Молодим чоловікам легше розуміти й
застосовувати вчення, коли у них з’являються
нагоди навчати інших. Наприклад, ви можете
запросити їх розповісти про те, що вони дізналися,
членам своєї сім’ї або іншим членам кворуму.

У Р О К  1 4

Служіння іншим

Обов’язок перед Богом

Як кворум, ви можете виконати завдання
“Дізнайся” у розділі “Служи людям” книги
“Мій обов’язок перед Богом” (див. с. 26, 50 чи
74). Під час зборів кворуму ви також можете
виділити членам кворуму час на їхньому
зібранні, щоб запланувати служіння або
запросіть їх розповісти про досвід втілення
їхніх планів.

Питання для обговорення

Хто у нашому приході або філії може
допомогти нам визначити, де потребується
служіння нашого кворуму?

Як ваше ставлення до служіння іншим вплине
на те, як ви служите? Як це вплине на людей,
яким ви служите?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Що я сьогодні зробив для
когось?” Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс. 84–87.

М. Рассел Баллард, “Знаходити радість у
милосердному служінні” Ensign та Ліягона,
трав. 2011, сс. 46–49.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 89–90.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
142–143.

У Р О К  1 5

Єдність та братерство у
священстві

Обов’язок перед Богом

Ви можете виконати під час уроку першу
вправу розділу “Приклади—Друзі” на с. 81
книги “Мій обов’язок перед Богом”. Ви також
можете запросити священика, який виконує
цей проект, розповісти про його досвід у
прагненні стати кращим другом.
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Питання для обговорення

Що для вас означає мати братерські стосунки
та єдність у вашому кворумі священства?

Що ви можете зробити, щоб налагоджувати
стосунки з членами вашого кворуму?

Додаткові джерела

Генрі Б. Айрінг, “Навчатися в священстві”,
Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс. 62–65.

Майкл А. Нейдер, “Явлені через одкровення
принципи щодо кворумів”, Ensign, трав. 2009,
сс. 14–16.

Відео: “My Duty to God”, на lds.org/youth/
video.

Відео: “Same Jersey”, на lds.org/youth/video.

У Р О К  1 6

Милосердя

Питання для обговорення

Розгляньте якості милосердя у 1 Коринтянам
13:4–7. Як саме Спаситель є прикладом цих
якостей?

Як носій Ааронового священства виявляє
милосердя?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Милосердя ніколи не
минає”, Ensign та Ліягона, лист. 2010,
сс.122–125.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 124.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
60–61.

Відео: “Sharing the Light of Christ”, на lds.org/
youth/video.

У Р О К  1 7

Особисті щоденники

Обов’язок перед Богом

В кінці кожного проекту “Заради зміцнення
молоді” у книзі “Мій обов’язок перед Богом”,
молодих чоловіків заохочують записувати те,
що вони дізналися завдяки виконанню цього
проекту. Ви можете запросити кількох
молодих чоловіків розповісти про те, яку
користь це їм принесло.

Питання для обговорення

Як ведення щоденника є виявом любові до
ваших нащадків? (Див. 2 Нефій 25:26).

Що б ви хотіли, аби ваші нащадки дізналися
про вас із вашого щоденника?

Додаткові матеріали

Генрі Б. Айрінг, “О, пам’ятайте ж,
пам’ятайте”, Ensign та Ліягона, лист. 2007, сс.
66–69; див. також відео “O Remember,
Remember”, на lds.org/media-library.

У Р О К  1 8

Слово мудрості

Обов’язок перед Богом

Дехто з молодих чоловіків можливо вирішив
дізнатися про “Слово мудрості”, в рамках
виконання свого плану щодо розуміння
доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи 66–68 у
книзі “Мій обов’язок перед Богом”). Під час
уроку ви можете запропонувати їм навчати
про те, що вони дізналися.

Питання для обговорення

Які благословення прийшли до вас і до вашої
сім’ї завдяки дотриманню Слова мудрості?

Які існують ефективні способи відповідати
тим, хто спокушає вас порушувати Слово
мудрості?

Додаткові джерела

Бойд К. Пекер, “Порада молодим чоловікам”,
Ensign і Ліягона, трав. 2009, сс. 49–52.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 80.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
140–142.

Відео: “The Mormon Mustang”, на lds.org/
youth/video.

У Р О К  1 9

Як подолати спокусу

Обов’язок перед Богом

Ви можете запросити когось із молодих
чоловіків розповісти про свій досвід життя за
нормами із брошури Заради зміцнення молоді
(див. розділ “Живи гідно” с. 17, 41 чи 65 в
книзі “Мій обов’язок перед Богом”).
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Питання для обговорення

Назвіть деякі приклади брехні, яку
використовує Сатана, аби спокусити нас
порушити заповідь чи понизити наші норми?
(Див. 2 Нефій 28:7–9, 20–22). Що ми можемо
зробити, аби не піддаватися його оманам?

Що ви можете робити, щоб дотримуватися
ваших норм у той час, коли ті, хто оточує вас,
сповідують інші цінності?

Додаткові джерела

М. Рассел Баллард, “О який же підступний
план злого”, Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс.
108–110; див. також відео “You Will Be Freed”
на lds.org/youth/video.

Жаіро Массагарді, “Уникати пастки гріха”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 103–105.

Стійкі у вірі (2005), сс. 152–154.

Допомога вчителю

Молоді чоловіки з більшою вірогідністю навчаться
чомусь із Писань чи слів пророків, якщо просити їх
шукати під час вивчення щось конкретне. Ви
можете запросити молодих чоловіків шукати
конкретні принципи або інші деталі, коли просите
їх прочитати уривок з Писань. Наприклад, ви
можете сказати: “Читаючи ці вірші, знайдіть . . .”
Після того, як вони прочитали ці вірші, запросіть їх
поділитися тим, що вони знайшли. (Див.
Навчати—немає покликання величнішого, [2000], с.
55.).

У Р О К  2 0

Правильне використання свободи
вибору

Обов’язок перед Богом

Якщо хтось із молодих чоловіків у вашому
кворумі вибрав для вивчення тему “Свобода
волі”, в рамках виконання свого плану щодо
розуміння доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи
66–68 книги “Мій обов’язок перед Богом”), ви
можете запросити його під час уроку навчати
того, про що він дізнався.

Питання для обговорення

Які благословення ви отримали, роблячи
правильний вибір?

Які зміни у вашому житті допоможуть вам
завжди робити правильний вибір?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Три принципи вибору”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 67–70.

Роберт Д. Хейлз, “Свобода вибору: невід’ємна
складова плану життя”, Ensign та Ліягона,
лист. 2010, сс. 24–27.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
123–124.

Відео: “Surfing or Seminary?” на lds.org/
youth/video.

У Р О К  2 1

Чисті думки— чиста мова

Обов’язок перед Богом

У книзі “Мій обов’язок перед Богом” молодим
чоловікам пропонується вивчати розділи з
брошури Заради зміцнення молоді, включивши
їх до свого плану вести гідний спосіб життя
(див. с. 17, 41 чи 65). Якщо розділи, які вони
вибрали, відповідають цьому уроку
(наприклад, “Розваги та медіа”, “Музика і
танці” або “Мова”), ви можете запропонувати
їм розповісти те, про що вони дізналися.

Питання для обговорення

Звідки приходять погані думки, які
спонукають до вживання поганих слів або до
поганої поведінки? (Див. УЗ 88:121).

Назвіть джерела хороших думок? Як чисті
думки приводять до чистої мови чи
поведінки?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Стримуй свої почуття,
брате мій”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс. 62,
67–69.

Джеффрі Р. Холланд, “Язик ангелів”, Ensign і
Ліягона, трав. 2007, сс. 16–18.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), 65–66,
109–110.

Відео: “No Cussing Club”, на lds.org/youth/
video.

Відео: “Watch Your Step”, на lds.org/media-
library.
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У Р О К  2 2

Завіти керують нашими
вчинками

Обов’язок перед Богом

Якщо хтось із молодих чоловіків у вашому
кворумі вибрав тему “Завіти та обряди”, в
рамках виконання свого плану щодо
розуміння доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи
66–68 у книзі “Мій обов’язок перед Богом”), ви
можете запросити його прийти на збори
кворуму готовим розповісти дещо з того, про
що він дізнався.

Питання для обговорення

Яким чином укладання і дотримання завітів
відрізняє вас від інших молодих чоловіків? Як
ваші завіти впливають на ваш вибір та вчинки?

Які благословення ви отримали за дотримання
своїх завітів?

Додаткові джерела

Д. Тодд Крістофферсон, “Сила завітів”, Ensign
та Ліягона, трав. 2009, сс. 19–23.

Уолтер Ф. Гонсалес, “Послідовники Христа”,
Ensign та Ліягона, трав. 2011, 13–15.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 63–64.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), с. 148

У Р О К  2 3

Моліться про провід

Обов’язок перед Богом

Під час цього уроку ви можете скористатися
першим абзацом вправи на с. 38 з книги “Мій
обов’язок перед Богом”. Ви також можете
дати молодим чоловікам час для написання
планів щодо зміцнення своєї звички регулярно
молитися (див. сс. 15, 39 чи 63).

Питання для обговорення

Що ви можете робити, щоб отримувати
підказки Святого Духа? (Див. Алма 17:2–3).

Як можна відрізнити наші власні думки від
підказок Святого Духа?

Додаткові джерела

Бойд К. Пекер, “Молитва і підказки”, Ensign і
Ліягона, лист. 2009, сс. 43–46.

Річард Г. Скотт, “Щоб отримати духовний
провід”, Ensign і Ліягона, лист. 2009, сс. 6–9.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), 75, 95–98.

У Р О К  2 4

Покаяння, зосереджене на Ісусі
Христі

Обов’язок перед Богом

На с. 64 книги “Мій обов’язок перед Богом”
священикам пропонують підготувати урок
про те, як покаяння і Спокута можуть
допомагати нам залишатися гідними носіями
священства. Ви можете запросити одного із
священиків поділитися тим, що він підготував.

Під час цього уроку ви можете виконати
завдання “Дізнайся” на с. 16 книги “Мій
обов’язок перед Богом”.

Питання для обговорення

Що означає щиро покаятися? (Див. Мосія
5:1–7).

Яка роль Спасителя в процесі покаяння? (Див.
Алма 42:14–15; УЗ 19:15–20).

Додаткові джерела

Ніл Л. Андерсен, “Покайтеся, щоб Я міг
зцілити вас”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс.
40–43.

Патрік Керон, “Прийдіть до Мене з щирими
намірами в серці, і Я зцілю вас”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, сс. 50–52.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
104–107.

У Р О К  2 5

Прощення

Питання для обговорення

Чому особливо носіям Ааронового священства
важливо прощати інших? (Див. УЗ 20:53–54).

Якими є наслідки непрощення інших? (Див.
УЗ 64:8–9). Які ми отримуємо благословення,
коли прощаємо?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Стримуй свої почуття,
брате мій”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс.
62–69.
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Дональд Л. Холлстром, “Зверніться до
Господа”, Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс.
78–80.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
114–116.

Відео: “Forgiveness: My Burden Was Made
Light”, на lds.org/media-library.

Допомога вчителю

Ви та молоді чоловіки запрошуєте Духа, коли
розвиваєте між собою дбайливі стосунки. Вітайте
молодих чоловіків, коли вони приходять на збори
кворуму, уважно слухайте їхні відповіді і
поважайте їхні почуття. Заохочуйте молодих
чоловіків так само ставитися один до одного. (Див.
Навчати—немає покликання величнішого, [2000], сс.
31–32).

У Р О К  2 6

Чиніть добро у Суботній день

Питання для обговорення

Які є підходящі способи пояснити іншим ваше
бажання підтримувати святість Суботнього
дня?

Як ви можете знати, які заходи прийнятні для
Суботнього дня? (Див. УЗ 59:9–13).

Додаткові джерела

Л. Том Перрі, “Суботній день і причастя”,
Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс. 6–9.

Заради зміцнення молоді (брошура, 2002), сс.
32–33.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
161–163.

У Р О К  2 7

Благоговіння

Обов’язок перед Богом

Ви можете виконати одне із завдань
“Дізнайся” у розділі “Виконуй обряди
священства” книги “Мій обов’язок перед
Богом” (див. с. 24, 48 чи 72). Ви також можете
виділити членам кворуму час для написання
планів виконувати обряд причастя із
благоговінням і допомогти зробити причастя
для присутніх у залі більш змістовним.

Питання для обговорення

Як би ви пояснили новому члену Церкви, що
означає бути благоговійними?

Як може ваше благоговійне ставлення до
причастя впливати на те, що відчувають члени
приходу під час цього обряду? Що ви можете
зробити для того, щоб показати ваше
благоговійне ставлення до причастя?

Додаткові джерела

Д. Тодд Крістофферсон, “Відчуття
священного”, New Era та Ліягона, черв. 2006, сс.
28–31.

Марвін Б. Арнольд, “Що ти зробив з Моїм
іменем?” Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс.
105–107.

Маргарет С. Ліфферт, “Повага та
благоговіння”, Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс.
11–13.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс. 7—8.

У Р О К  2 8

Повага до жіночності

Обов’язок перед Богом

Ви можете виконати друге завдання в розділі
“Приклади—Друзі” на с. 81 книги “Мій
обов’язок перед Богом” або на цьому уроці,
або під час спільного заходу.

Питання для обговорення

Чому носії Ааронового священства мають
виявляти повагу до жінок і дівчат?

Як ваше теперішнє ставлення до молодих
жінок може вплинути на ваші майбутні
стосунки з вашою дружиною?

Додаткові джерела

М. Рассел Баллард, “Дочки Бога”, Ensign і
Ліягона, трав. 2008, сс. 108–110.

Рассел М. Нельсон, “Наш священний обов’язок
шанувати жінок”, Ensign трав. 1999, сс. 38–40;
та Ліягона, лип. 1999, сс. 45–48.

Відео: “The Women in Our Lives”, lds.org/
media-library на основі виступу Президента
Гордона Б. Хінклі.
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Допомога вчителю

Якщо ви дасте членам кворуму час подумати перед
тим, як відповісти на запитання, це допоможе їм
відчувати Дух і дати більш змістовну відповідь. Ви
можете записати запитання на дошці до зборів
кворуму, або попросити членів кворуму написати
свої відповіді на папері. (Див. Навчати—немає
покликання величнішого, [2000], с. 70).

У Р О К  2 9

Вічна сім’я

Обов’язок перед Богом

Якщо хтось із молодих чоловіків у вашому
кворумі вибрав для вивчення тему “Вічна
сім’я”, в рамках виконання свого плану щодо
розуміння доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи
66–68 книги “Мій обов’язок перед Богом”), ви
можете запросити його під час уроку навчати
того, про що він дізнався.

Питання для обговорення

Які з ваших щоденних рішень продиктовані
знанням того, що ви—син Бога?

Що ви можете зробити як носій Ааронового
священства, щоб зміцнити свою сім’ю? (Див.УЗ
20:46–47, 51, 53–55, 58–59).

Додаткові джерела

Гарі E. Стівенсон, “Святі домівки, святі
храми”, Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс.
101–103.

Джерріт В. Гонг, “Храмові дзеркала вічності:
свідчення сім’ї”, Ensign та Ліягона, лист. 2010,
сс. 36–38.

Заради зміцнення молоді (брошура, 2002), сс.
10–11.

“Сім’я: Проголошення світові”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, с. 129.

У Р О К  3 0

План спасіння

Обов’язок перед Богом

Дехто з молодих чоловіків можливо вибрав
для вивчення тему “План спасіння”, в рамках
виконання свого плану щодо розуміння
доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи 66–68 книги
“Мій обов’язок перед Богом”). Ви можете
попросити цих молодих чоловіків прийти на

збори кворуму, підготувавшись розповісти
про те, що вони дізналися.

Питання для обговорення

Чому план спасіння іноді називають планом
щастя? (Див. Алма 42:8, 16).

Як може наше знання про план спасіння
допомагати нам справлятися з важкими
випробуваннями, як, наприклад, смерть чи
хвороба? Як це може допомогти нам розуміти
такі питання моралі, як цнотливість чи
аборти?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Три принципи вибору”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 67–70.

Квентін Л. Кук, “План нашого
Батька—достатньо великий для всіх Його
дітей”, Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс. 34–38.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), сс. 47–59.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
101–103.

Відео: “The Plan of Salvation [План спасіння]”,
на lds.org/media-library; або Учення і Завіти
та Історія Церкви, відеофільми на DVD, диск 1.

У Р О К  3 1

Продовжувати молитися та
поститися

Питання для обговорення

Як проявлялася у вашому житті сила посту й
молитви?

Як ви можете зробити ваші пости більш
змістовними? (Див. УЗ 59:13–16).

Додаткові джерела

Рассел М. Нельсон, “Уроки з Господніх
молитов”, Ensign та Ліягона, трав. 2009, сс.
46–48.

Карл Б. Пратт, “Благословення належного
посту”, Ensign та Ліягона, лист. 2004, сс. 47–49.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 82.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
98–101.
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Допомога вчителю

Коли молоді чоловіки розповідають про
євангельські істини один одному, вони зміцнюють
своє свідчення і більш впевнено розповідають про
євангелію. Шукайте можливості, які надають уроки
та книга “Мій обов’язок перед Богом”, які
дозволятимуть їм робити це під час зборів кворуму.
Також запросіть їх поділитися тим, про що вони
дізналися, з їхніми сім’ями.

У Р О К  3 2

Десятина

Обов’язок перед Богом

Якщо хтось із молодих чоловіків вашого
кворумі вибрав для вивчення тему
“Десятина”, в рамках виконання свого плану
щодо розуміння доктрини (див. сс. 18–20,
42–44 і 66–68 книги “Мій обов’язок перед
Богом”), ви можете запросити його під час
уроку поділитися тим, про що він дізнався.

Питання для обговорення

Чому, на вашу думку, важливо розуміти закон
десятини навіть до того, як ви влаштуєтеся на
роботу?

Що б ви могли сказати, аби допомогти тому,
кому важко дотримуватися закону десятини?
(Див. 3 Нефій 24:10).

Додаткові джерела

Роберт Д. Хейлз, “Стати завбачливими в
забезпеченні матеріальним і духовним”,
Ensign тa Ліягона, трав. 2009, сс. 7–10.

Карл Б. Пратт, “Найцінніші Господні
благословення”, Ensign та Ліягона, трав. 2011,
сс. 101–103.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), сс. 81–82.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
35–37.

У Р О К  3 3

Вивчення Писань

Обов’язок перед Богом

Ви можете виконати одне із завдань
“Дізнайся” у розділі “Молися і вивчай
Писання” книги “Мій обов’язок перед Богом”
(див. с. 14, 38 чи 62). Ви також можете

виділити час для того, щоб члени кворуму
написали свої плани щодо вивчення Писань
або поділилися досвідом, отриманим під час
вивчення Писань.

Питання для обговорення

Які благословення ви отримали завдяки
вивченню Писань?

Як ви можете зробити особисте вивчення
Писань більш змістовним?

Додаткові джерела

Джеффрі Р. Холланд, “Безпека для душі”,
Ensign і Ліягона, лист. 2009, сс. 88–90.

Д. Тодд Крістофферсон, “Благословення від
Писань”, Ensign і Ліягона, трав. 2010, сс. 32–35.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), сс. 75–76.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
94–98.

У Р О К  3 4

Послух

Питання для обговорення

Які ви спостерігали приклади ситуацій, коли
послух заповідям Бога приносив щастя?

Як ваш послух сьогодні впливає на ваші
можливості у майбутньому?

Додаткові джерела

Дітер Ф. Ухтдорф, “Любов Бога”, Ensign та
Ліягона, лист. 2009, сс. 21–24.

Даллін Х. Оукс, “Любов і закон”, Ensign чи
Ліягона, лист. 2009, сс. 26–29.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 129.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
143–144.

Відео: “Spiritual Vertigo,” на lds.org/youth/
video.

У Р О К  3 5

Причастя

Обов’язок перед Богом

Ви можете виконати одне із завдань
“Дізнайся” у розділі “Виконуй обряди
священства” книги “Мій обов’язок перед
Богом” (див. с. 24, 48 чи 72). Ви також можете

11



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

дати членам кворуму час написати свої плани
на цю тему або розповісти про те, що з ними
відбувалося під час виконання своїх планів.

Питання для обговорення

Що означає гідно приймати причастя? Що
означає гідно виконувати обряд причастя?

Що конкретно ви можете робити протягом
тижня, щоб показати, що взяли на себе ім’я
Ісуса Христа?

Додаткові джерела

Л. Том Перрі, “Суботній день і причастя”,
Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс. 6–9; див.
також відео “Remembering the Sacrament”, на
lds.org/youth/video.

Девід Л. Бек, “Величне Ааронове священство”,
Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс. 54–56.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 63–64.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
110–112.

У Р О К  3 6

Свідчення

Обов’язок перед Богом

Ви можете запропонувати молодим чоловікам
розповісти про те, як зміцнилися їхні
свідчення завдяки роботі над виконанням
планів з книги “Мій обов’язок перед Богом”.

Питання для обговорення

Як ви здобули своє свідчення? Який особистий
досвід зміцнив ваше свідчення?

Чим підтримання міцного свідчення схоже на
підтримання вогню, щоб той не згас?

Додаткові джерела

Дітер Ф. Ухтдорф, “Очікування на дорозі до
Дамаску”, Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс.
70–77.

Сесіл О. Самуельсон мол., “Свідчення”, Ensign
та Ліягона, трав. 2011, сс. 40–42.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
120–122.

Відео: “The First Step”, на lds.org/youth/video.

Допомога вчителю

Книга “Обов’язок перед Богом” пропонує молодим
чоловікам наслідувати модель того, як дізнаватися,
діяти і ділитися. Після того як молоді чоловіки
засвоять один з євангельських принципів,
запропонуйте їм скласти план того, як вони
діятимуть на основі здобутих знань. Під час кількох
наступних зборів кворуму ви можете дати їм
можливість поділитися своїм досвідом.

У Р О К  3 7

Священство Аарона

Обов’язок перед Богом

Запросіть молодих чоловіків прочитати на
уроці сторінки 5 та 7 у книзі “Мій обов’язок
перед Богом”.

Питання для обговорення

Прочитайте наступні уривки з Писань про те,
яким чоловікам Бог довіряв Своє священство:
Авраам 1:2; Алма 48:11–18; Геламан 10:4–7.
Чого ці уривки навчають вас стосовно того,
ким ви є і ким можете стати?

Чим місія Івана Христителя схожа на ваші
сьогоднішні обов’язки носія Ааронового
священства? (Див. Матвій 3:1–3; УЗ 20:46–59;
84:26–28).

Додаткові джерела

Девід Л. Бек, “Величне Ааронове священство”,
Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс. 54–56; див.
також відео “The Magnificent Priesthood”, на
lds.org/youth/video.

Л. Том Перрі, “Священство Аарона”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, сс. 91–94.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс. 3–4.

У Р О К  3 8

Звеличувати покликання носія
Ааронового священства

Обов’язок перед Богом

На цьому уроці ви можете розглянути
короткий опис обов’язків священства з книги
“Мій обовязок перед Богом” (диякони сс.
22–23; вчителі, сс. 46–47; священики сс. 70–71).
Ви можете також запропонувати молодим
чоловікам поділитися досвідом, набутим під
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час здійснення складених планів щодо
виконання цих обов’язків.

Питання для обговорення

Згадайте когось із ваших знайомих, хто є
взірцем достойного носія священства. Що він
робив, щоб звеличувати покликання у
священстві? (Див. УЗ 4).

Що ви можете робити у вашому кворумі та в
повсякденному житті для звеличення свого
покликання носія Ааронового священства?

Додаткові джерела

Генрі Б. Айрінг, “Діяти з усією старанністю”,
Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс. 60–63.

Дітер Ф. Ухтдорф, “Ваш потенціал, ваш
привілей”, Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс.
58–61.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
127–131.

Відео: “Let Every Man Learn His Duty: Aaronic
Priesthood”, на lds.org/youth/video.

Допомога вчителю

Одна з цілей зібрання членів кворуму—це спільно
радитися про свої обов’язки у священстві. Виділіть
час президенту кворуму для обговорення проектів
служіння кворуму, роздачі доручень та отримання
звітів від попередніх доручень.

У Р О К  3 9

Місіонерська робота через
приклад

Обов’язок перед Богом

Під час уроку ви можете скористатися
вправою на с. 28 книги “Мій обов’язок перед
Богом”. Ви також можете виділити для членів
кворуму час записати свої плани бути гарним
прикладом для інших (див. с. 29) або
поділитися досвідом втілення цих планів.

Питання для обговорення

Яким чином приклад інших людей вплинув на
ваше життя?

Що, зазвичай, друзі, які належать до іншої
віри, запитують про Церкву? Якими можуть
бути прийнятні способи відповісти на ці
запитання?

Додаткові джерела

Рассел М. Нельсон, “Будь зразком для вірних”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 47–49.

М. Рассел Баллард, “Знаходити радість у
милосердному служінні”, Ensign та Ліягона,
трав. 2011, сс. 46–49.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
63–65.

Відео: “Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel”, на lds.org/youth/video.

У Р О К  4 0

Дім Господа

Обов’язок перед Богом

Якщо хтось із молодих чоловіків у вашому
кворумі вибрав для вивчення тему “Храми”, в
рамках виконання свого плану щодо
розуміння доктрини (див. сс. 18–20, 42–44 чи
66–68 в книзі “Мій обов’язок перед Богом”), ви
можете запросити його поділитися на зборах
кворуму тим, про що він дізнався.

Питання для обговорення

Що б ви сказали іншій молодій людині, святій
останніх днів, невпевненій у важливості
храмового шлюбу?

Як відвідування храму може зміцнити вас у
протистоянні спокусам?

Чому важливо бути достойними відвідувати
храм, навіть якщо у вас немає можливості
робити це часто?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Святий храм—маяк
світові”, Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс. 90–94.

Річард Г. Скотт, “Храмове поклоніння—
джерело сили й енергії у часи потреби”,
Ensign, і Ліягона, трав. 2009, сс. 43–45.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2005), с. 88–89.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
168–172.

У Р О К  4 1

Статева чистота

Обов’язок перед Богом

Під час уроку ви можете скористатися
наступними вправами з книги “Мій обов’язок
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перед Богом”: с. 40, останній абзац ; с. 64,
перший абзац.

Питання для обговорення

Як би ви пояснили другу, який належить до
іншої віри, чому ви вирішили бути морально
чистим? (Див. УЗ 121:45–46).

Якими є наслідки перегляду порнографії?

Додаткові джерела

Бойд К. Пекер, “Очищення посудини
зсередини”, Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс.
74–77.

Джеффрі Р. Холланд, “Не впускати ворога
душі моєї”, Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс.
44–46.

Заради зміцнення молоді (брошура, 2002), сс.
26–28.

Нехай чеснота прикрашає твої думки (буклет,
2006).

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
187–192.

Відео: “Chastity: What Are the Limits?” на
lds.org/youth/video.

У Р О К  4 2

Чесність

Обов’язок перед Богом

Якщо молодий чоловік вибрав для вивчення
розділ “Чесність” в брошурі “Заради зміцнення
молоді”, включивши це у свій план жити гідно
(див. с. 17, 41 і 65), ви можете запропонувати
йому поділитися своїм досвідом того, як він
намагається жити за цим принципом.

Питання для обговорення

Чому краще вирішити зараз завжди бути
чесним, аніж чекати, коли виникне спокуса?

Які благословення дає Господь тим, хто
чесний?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Підготовка—шлях до
благословень”, Ensign та Ліягона, трав. 2010, сс.
64–67.

Енн М. Дібб, “Я вірю, що повинна бути
чесною і вірною”, Ensign та Ліягона, трав. 2011,
сс. 115–118; див. також відео “Be Honest and
True”, на lds.org/youth/video.

Заради зміцнення молоді (брошура, 2002), с. 31.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
101–103.

У Р О К  4 3

Інструменти дослідження
Писань

Обов’язок перед Богом

Ви можете виконати одне із завдань
“Дізнайся” у розділі “Молися і вивчай
Писання” книги “Мій обов’язок перед Богом”
(див. с. 14, 38 чи 62). Ви також можете дати
членам кворуму час написати свої плани на
цю тему або розповісти про те, що з ними
відбувалося під час виконання своїх планів.

Питання для обговорення

Яка різниця між дослідженням Писань і
простим читанням їх? Чому важливо вивчати
Писання? (Див. 1 Нефій 15:24; 2 Нефій 32:3).

Яким чином ви використовували допоміжні
засоби в Писаннях, щоб покращити їх
вивчення?

Додаткові джерела

Д. Тодд Крістофферсон, “Благословення від
Писань”, Ensign і Ліягона, трав. 2010, сс. 32–35.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 17–28.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
94–98.

У Р О К  4 4

Ставати кращим домашнім
вчителем

Обов’язок перед Богом

На цьому уроці ви можете використати
підходящі частини завдань на сс. 52 та 76
книги “Мій обов’язок перед Богом”. Під час
зборів кворуму ви також можете дати
вчителям і священикам час на складання
планів щодо вдосконалення в домашньому
вчителюванні або запропонуйте їм розповісти
про набутий досвід під час виконання своїх
планів.

Питання для обговорення

Які якості і звички притаманні хорошому
домашньому вчителеві?
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Що ми можемо зробити кворумом, аби
допомогти один одному виконувати домашнє
вчителювання повністю?

Додаткові джерела

Генрі Б. Айрінг, “Бійця поранено!” Ensign і
Ліягона, трав. 2009, сс. 63–66.

Рассел Т. Осгуторп, “Навчання сприяє
спасінню життів”, Ensign та Ліягона, лист.
2009, сс. 15–17.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс. 129.

У Р О К  4 5

Священна сила дітонародження

Питання для обговорення

Назвіть благословення дотримання закону
цнотливості? Назвіть наслідки порушення
закону цнотливості?

Як Сатана використовує розваги та ЗМІ для
того, щоб схиляти людей зловживати силами
дітонародження?

Що означає “стримува[ти] усі свої
пристрасті”? ( Алма 38:12). Які існують
ефективні способи стримувати свої
пристрасті? Як це дозволяє нам бути
“сповн[еними] любові”?

Додаткові джерела

Квентін Л. Кук, “Управительство—священна
довіра”, Ensign та Ліягона, лист. 2009, сс. 91–94.

Елейн Ш. Дальтон, “Вартові цнотливості”,
Ensign та Ліягона, трав. 2011, сс. 121–124.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
187–192 .

Відео: “Return to Virtue”, на lds.org/youth/
video, основане на виступі Елейн Ш. Дальтон.

У Р О К  4 6

Прийняття рішень

Питання для обговорення

Які важливі рішення вам необхідно буде
прийняти у наступні кілька років?

Якими є наслідки того, що людина відкладає
прийняття важливих рішень?

Додаткові джерела

Томас С. Монсон, “Три принципи вибору”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 67–70.

Річард Г Скотт, “Віра і характер”, Ensign та
Ліягона, лист. 2010, сс. 43–46.

Стійкі у вірі: довідник з євангелії (2005), сс.
123–124.

У Р О К  4 7

Посвячення й жертвування

Питання для обговорення

На які жертви вам потрібно піти, щоб
служити у священстві?

Які благословення ви отримали від
жертвування?

Додаткові джерела

Даллін Х. Оукс, “Бажання”, Ensign та Ліягона,
трав. 2011, сс. 42–45.

Д. Тодд Крістофферсон, “Роздуми про життя,
що посвячується”, Ensign та Ліягона, лист. 2010,
сс. 16–19.

Відео: “A Work in Progress”, на lds.org/youth/
video.

У Р О К  4 8

Сила христити

Обов’язок перед Богом

Якщо хтось із молодих чоловіків у вашому
кворумі вибрав для вивчення тему
“Хрищення”, в рамках виконання свого плану
щодо розуміння доктрини (див. сс. 18–20,
42–44 і 66–68 книги “Мій обов’язок перед
Богом”), ви можете запросити його під час
уроку поділитися тим, про що він дізнався.

Питання для обговорення

Чому важливо, щоб хрищення виконував той,
хто має повноваження? Чому важливо
виконувати його через занурення?

Що ви можете зробити, щоб підготуватися до
можливої нагоди виконувати обряд
хрищення?

Додаткові джерела

Девід А. Беднар, “Вам необхідно родитись
згори”, Ensign та Ліягона, трав. 2007, сс. 19–22.

Д. Тодд Крістофферсон, “Сила завітів”, Ensign
та Ліягона, трав. 2009, сс. 19–23.

Проповідуйте Мою євангелію: Путівник для
місіонерського служіння (2004), сс. 63–64.
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Стійкі у вірі (2005), сс. 172–177.

У Р О К  4 9

Використовувати час мудро

Запитання

Що, на вашу думку, вам слід змінити у вашому
житті, щоб використовувати свій час більш
мудро? (Див. Moсія 4:27).

Що означає “завзято займатися доброю
справою”? (Див. УЗ 58:27–28). Яким чином ви

б могли благословити інших, якби мудріше
використовували свій час?

Додаткові джерела

Дітер Ф. Ухтдорф, “Ми робимо велику працю,
і не можемо прийти”, Ensign і Ліягона, трав.
2009, сс. 59–62.

Дітер Ф. Ухтдорф, “Про найважливіше”,
Ensign та Ліягона, лист. 2010, сс. 19–22.

Відео: “Choose This Day”, на lds.org/media-
library, основане на виступі президента
Генрі Б. Айрінга.

Видано
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів
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