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Мої дорогі брати і сестри, Від-
новлення, поміж іншого, розвіяло 
давній міф про те, що Бог пере-
став говорити до своїх дітей. Ніщо 
не могло бути більш далеким від 
істини. Пророк очолював Церкву 
Бога у всіх розподілах, від Адама до 
цього дня 4. Пророки свідчать про 
Ісуса Христа—про Його божествен-
ність і Його земну місію і служіння 5. 
Ми шануємо Пророка Джозефа 
Сміта як пророка цього останнього 
розподілу. І ми шануємо кожного 
чоловіка, який служив після нього  
в якості Президента Церкви.

Коли ми підтримуємо пророків та 
інших провідників 6, ми застосовуємо 
закон загальної згоди, бо Господь 
сказав: “не буде дано нікому йти, 
щоб проповідувати Мою євангелію, 
або розбудовувати Мою Церкву, 
якщо його не буде висвячено тим, 
хто має повноваження, і Церкві не 
буде відомо, що він має повнова-
ження і що його було належним 
чином висвячено главами Церкви” 7.

Це дає нам, членам Церкви 
Господа, впевненість і віру, коли 

президентом Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів. Йому була потрібна дуже 
складна операція. Але у мене не 
було досвіду її виконання для 77- 
річного пацієнта з діагнозом серцева 
недостатність. Я не рекомендував 
операцію і сказав про це президенту 
Кімболу і Першому Президентству. 
Але з вірою президент Кімбол обрав 
операцію лише тому, що це була 
порада Першого Президентства. Це 
свідчить про те, як він підтримував 
своїх провідників! І його рішення 
змусило мене тремтіти!

Дякуючи Господу, операція була 
успішною. Коли серце президента 
Кімбола знову почало битися, воно 
робило це з великою силою! Саме у 
той момент у мене було чітке свід-
чення Духа, що одного дня ця лю-
дина стане Президентом Церкви! 3

Ви знаєте, що було потім. Лише 
через 20 місяців президент Кімбол 
став Президентом Церкви. І він про-
тягом багатьох років був упевненим 
і сміливим провідником.

З того часу ми підтримували  
Президентів Езру Тефта Бенсона,  
Говарда В. Хантера, Гордона  
Б. Хінклі і зараз підтримуємо Томаса 
С. Монсона, як Президентів Церкви 
—пророків у кожному сенсі цього 
слова!

Старійшина Рассел М. Нельсон
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Президенте Айрінг, ми вдячні 
вам за ваше повчальне і 
надихаюче послання. Мої 

дорогі брати і сестри, ми дякуємо 
вам за вашу віру і відданість. Учора 
кожного з нас запросили підтри-
мати Томаса С. Монсона як про-
рока Господа і Президента Церкви 
Господа. Також ми часто співаємо: 
“Ми вдячні, о Боже Всевишній, що 
знов на землі є пророк” 1. Чи дійсно 
ми з вами розуміємо, що це означає? 
Уявіть привілей, даний нам Госпо-
дом,—підтримати Його пророка, 
чия порада буде бездоганною, пря-
мою, позбавленою будь-якої особи-
стої вигоди і абсолютно істинною!

Як ми в дійсності підтримуємо 
пророка? Задовго до того як стати 
Президентом Церкви, Президент 
Джозеф Ф. Сміт пояснив: “Коли святі 
віддають свій голос на підтримку 
Церковного провідництва, вони ста-
ють зв’язаними обов’язком робити 
це не лише підняттям руки, не лише 
формально, але й словом та ділом” 2.

Я дуже добре пам’ятаю моє най-
унікальніше “діло”, яким я підтримав 
одного з пророків. Як лікар і кардіо-
хірург я мав відповідальність вико-
нати операцію на відкритому серці 
президента Спенсера В. Кімбола 
у 1972 році, коли він був діючим 

Підтримка пророків
Наша підтримка пророків є особистим зобов’язанням 
робити усе в наших силах, аби підтримувати їхні 
пророчі пріоритети.
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ми з усіх сил прагнемо виконувати 
настанову з Писань: прислухатися 
до голосу Господа 8, який надходить 
через голос Його слуг пророків 9. Усі 
провідники Церкви Господа покли-
кані належною владою. Жодний 
пророк або інший провідник Цер-
кви не покликав сам себе. Жодного 
пророка не було обрано. Господь 
це чітко пояснив, коли сказав: “Не  
ви Мене вибрали, але Я вибрав  
вас, і вас настановив” 10. Ні ви ні  
я не “голосуємо” за обрання провід-
ників будь-якого рівня. Однак у нас  
є привілей підтримати їх.

Шляхи Господа відрізняються від 
шляхів людини. Згідно з людськими 
звичаями особи полишають місце 
роботи чи бізнес, коли старіють 
або стають інвалідами. Та шляхи 
людини не є і ніколи не будуть 
шляхами Господа. Наша підтримка 
пророків є особистим зобов’язан-
ням робити усе в наших силах, аби 
підтримувати їхні пророчі пріори-
тети. Наша підтримка—це схожа на 
клятву ознака, що ми офіційно ви-
знаємо їхнє покликання як пророка  
і зобов’язуємося слухати його.

За двадцять шість років до того, 
як стати Президентом Церкви, ще 
будучи старійшиною, Джордж 
Альберт Сміт сказав: “Зобов’язання, 
яке ми даємо, коли піднімаємо свої 
руки … є найсвященнішим. Це не 
означає, що ми будемо спокійно 

собі йти своїм шляхом і нам достат-
ньо буде знати, що пророк Господа 
направлятиме цю роботу, але це 
означає, … що ми будемо підтри-
мувати його; ми будемо молитися 
за нього; ми будемо захищати його 
добре ім’я і ми будемо виконувати 
його настанови, коли Господь буде 
вказувати йому давати їх нам” 11.

Живий Господь веде Свою живу 
Церкву! 12 Господь відкриває Свою 
волю щодо Церкви Своєму пророку. 
Учора, після того як нас запросили 
підтримати Томаса С. Монсона в 
якості Президента Церкви, ми також 
мали привілей підтримати його, 
радників у Першому Президент-
стві і членів Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів як пророків провидців і 
одкровителів. Лише подумайте! Ми 
підтримуємо 15 чоловіків як про-
років Бога! Вони мають усі ключі 
священства, які давалися будь-коли 
чоловікам цього розподілу.

Покликання 15 чоловіків до 
святого апостольства надає вели-
кий захист для нас, членів Церкви. 
Чому? Бо рішення цих провідників 
має бути одностайним 13. Ви можете 
собі уявити, як Духові треба торк-
нутися сердець 15 чоловіків аби 
досягти такої одностайності? Ці 15 
чоловіків мають за плечами різну 
освіту, професії і різні переконання 
щодо багатьох питань. Повірте 
мені! Ці 15 чоловіків—пророків, 

провидців і одкровителів—знають 
волю Господа, коли досягають одно-
стайності! Вони віддані тому, аби пе-
реконатися, що воля Господа дійсно 
виконується. Господня молитва є 
зразком для кожного з цих 15 чоло-
віків, коли вони моляться: “Твоя воля 
нехай буде на землі, як на небі” 14.

Апостол, який довше всіх перебу-
ває у чині Апостола, головує 15. Така 
система старшинства, як правило, 
приводить у чин Президента Цер-
кви чоловіків старшого віку 16. Це 
надає безперервність, загартовану 
зрілість, життєвий досвід і всебічну 
підготовку, скеровану Господом.

Сьогодні Церква організована 
самим Господом. Він дав чудову 
систему управління, яка передбачає 
взаємозаміну і передачу повнова-
жень. Ця система забезпечує про-
роче провідництво навіть за умови, 
що з віком можуть приходити не-
минучі хвороби та слабкості 17. Є чис-
ленні противаги та запобіжні заходи, 
аби ніхто ніколи не міг звести Цер-
кву на манівці. Старших провідників 
постійно навчають, щоб одного дня 
вони були готовими сісти у найви-
щих радах. Вони навчаються чути 
голос Господа через шепіт Духа.

Під час служіння першим радни-
ком у Президента Езри Тефт Бен-
сона, який тоді наближався до кінця 
свого смертного життя, президент 
Гордон Б. Хінклі сказав:
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“Принципи і процедури, встанов-
лені Господом для управління Його 
Церквою, передбачають будь-які 
… обставини. Важливо, … щоб 
не було сумнівів чи занепокоєння 
щодо управління Церквою і викори-
стання пророчих дарів, серед яких є 
право на натхнення і одкровення та 
виконання справ і програм Церкви 
у випадках, коли Президент може 
захворіти або не зможе повноцінно 
функціонувати.

Перше Президентство і рада 
Дванадцятьох апостолів, покликана 
і висвячена мати ключі священства, 
має владу і відповідальність керу-
вати Церквою, виконувати її обряди, 
роз’яснювати її вчення і встановлю-
вати і підтримувати її практику”.

Президент Хінклі продовжував:
“Якщо Президент захворів або не 

може повністю виконувати усі обо-
в’язки свого чину, його два радники 
разом утворюють Кворум Першого 
Президентства. Вони виконують пов-
сякденну роботу Президентства. …

… Однак важливі питання, які 
стосуються політики, процедур, 

програм або вчення розглядаються 
обдумано і молитовно спільно  
Першим Президентством  
і Дванадцятьма” 18.

Минулого року, коли Президент 
Монсон сягнув рубіж свого 5-річного  
служіння Президентом Церкви, 
він, згадуючи попередні 50 років 
служіння в якості апостола, сказав 
наступне: “Вік зрештою бере своє. 
Однак ми приєднуємо наші голоси 
до сказаного царем Веніямином, 
який сказав: “ … я такий самий, як і 
ви, підвладний усіляким недугам тіла 
й розуму; але я був вибраний … і 
посвячений моїм батьком, … і був 
підтриманий і збережений Його нез-
рівнянною силою, щоб служити вам 
з усією міццю, розумом і силою, що 
їх Господь надав мені” (Мосія 2:11)”.

Президент Монсон продовжу-
вав: “Не дивлячись на будь-які  
проблеми зі здоров’ям, які можуть 
до нас прийти, попри слабкості 
тіла і духа, ми служимо так добре, 
як тільки можемо. Я запевняю  
вас, що Церква у хороших руках. 
Система, встановлена для ради  

Першого Президентства і Кворуму 
Дванадцятьох [Апостолів], дає нам 
упевненість, що вона завжди буде 
в хороших руках і що б не трапи-
лося, немає необхідності пережи-
вати чи боятися. Наш Спаситель, 
Ісус Христос, Якого ми наслідуємо, 
Якому ми поклоняємося і Якому ми 
служимо, завжди на чолі” 19.

Президенте Монсоне, ми дякуємо 
вам за ці істини! І ми дякуємо вам за 
ваше життя взірцевого і відданого 
служіння. Я скажу від імені усіх 
членів Церкви по всьому світу у 
нашому єдиному і щирому вислові 
вдячності за вас. Ми шануємо вас! 
Ми любимо вас! Ми підтримуємо 
вас, не лише підняттям рук, але 
усіма нашими серцями і самовідда-
ним служінням. Смиренно і гаряче 
ми “Господа молимо … дати про-
рокові сил і снаги” 20! В ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼

ПОСИЛАННЯ
 1. “Ми вдячні, о Боже Всевишній”, Гімни, 

№ 10.
 2. Учення Президентів Церкви: Джозеф 

Ф. Сміт (1999), с. 210; курсив додано. 
Президент Сміт сказав це у 1898 році, 
коли був другим радником у Першому 
Президентстві.

 3. Щоб дізнатися більше, див. Spencer J.
Condie, Russell M. Nelson: Father—
Surgeon—Apostle (2003), 153–156.

 4. Див. Путівник по Писаннях “Розподіл”.
 5. Велика кількість пророків передбачила 

прихід Господа, серед них: Легій (див. 
1 Нефій 1:19), Нефій (див. 1 Нeфій 
10:4; 19:7–8), Яків (див. Книга Якова 
4:4–6), Веніямин (див. Moсія 3:5–11, 15), 
Aвінадій (див. Moсія 15:1–9), Aлма (див. 
Aлма 40:2) та Самуїл Ламанієць (див. 
Геламан 14:12). До того як Спаситель 
народився у Віфлеємі, вони передбачили 
Його викупну жертву і Воскресіння, яке 
настало потім.

 6. Принцип підтримки провідників  
є основоположним по всій Церкві 
Господа. Людину підтримують до  
того, як відбудеться рукопокладання  
в покликання або висвячення в чин  
у священстві.

 7. Учення і Завіти 42:11. Практика 
підтримки наших провідників була 
запроваджена 6 квітня 1830 року, 
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даватиме вам, коли отримуватиме їх, 
ходячи у всій святості переді Мною;

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

Бо як будете робити це, ворота 
пекла не переможуть вас” 3.

Аби бути в гармонії з божествен-
ними цілями небес, ми підтримуємо 
пророка і робимо вибір жити за 
його словами.

Ми також підтримуємо радників  
Президента Монсона і Кворум  
Дванадцятьох Апостолів, як пророків, 
провидців і одкровителів. “Вони ма-
ють право, владу і повноваження про-
голошувати задум і волю [Господа]  
… під керівництвом … Президента 
Церкви” 4. Вони говорять в ім’я  
Христа. Вони пророкують в ім’я 
Христа. Вони роблять усе в ім’я Ісуса 
Христа. У їхніх словах ми чуємо  
голос Господа і ми відчуваємо любов  
Спасителя. “І те, що вони говорити-
муть, спонукувані Святим Духом, буде 
Писанням, … і силою Бога на спа-
сіння” 5. Сам Господь сказав: “Чи Моїм 
власним голосом, чи голосом Моїх 
слуг, все одно” 6.

Ми вдячні за Церкву “збудован[у] 

Керол Ф. Мак-Конкі
Перший радник у генеральному президентстві  
Товариства молодих жінок

Наш Небесний Батько любить 
усіх Своїх дітей і прагне, щоб 
усі вони знали і розуміли Його 

план щастя. Тому Він покликає про-
років—людей, наділених владою 
і повноваженням діяти у Боже ім’я 
для спасіння Його дітей. Вони є 
посланцями праведності, свідками 
Ісуса Христа і безкінечної сили Його 
Спокути. Вони тримають ключі цар-
ства Божого на землі і дають дозвіл 
на виконання спасительних обрядів.

В істинній Церкві Господа “ніколи 
не буває одночасно більше одного 
на землі, на кого покладено цю 
владу і ключі цього священства” 1. 
Ми підтримуємо Президента Томаса 
С. Монсона як нашого пророка, 
провидця і одкровителя. Він відкри-
ває слово Господа, щоб скеровувати 
і направляти всю нашу Церкву. 
Президент Дж. Рубен Кларк молод-
ший дав таке пояснення: “Президент 
Церкви … один має право отриму-
вати одкровення для Церкви” 2.

Стосовно сучасного пророка 
Господь заповідує народу Своєї 
Церкви:

“Ви … повинні прислухатися 
до всіх його слів і наказів, які він 

Жити за словами 
пророків
Аби бути в гармонії з божественними цілями небес,  
ми підтримуємо пророка і робимо вибір жити за  
його словами.

коли Церкву було організовано, та у 
березні 1836 року, коли члени Першого 
Президентства і Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів були підтримані в якості 
пророків, провидців та одкровителів 
(див. History of the Church, 1:74–77; 
2:417).

 8. У Книзі Мормона є попередження 
про небезпеку нехтування ученнями 
пророків. Там ми читаємо, що “та велика 
і простора будівля була гординею світу; і 
вона впала, і падіння її було надзвичайно 
великим. І ангел Господа знову звернувся 
до мене, кажучи: Таким буде знищення 
всіх народів, колін, язиків і людей, які 
боротимуться проти дванадцятьох 
апостолів Агнця” (1 Нефій 11:36).

 9. Див. Даниїл 9:10; Aмос 3:7; Учення  
і Завіти 21:1, 4–5; 124:45–46.

 10. Іван 15:16. П’яте уложення віри дає 
уточнення: “Ми віримо, що чоловік 
мусить бути покликаний Богом через 
пророцтво й рукопокладання тих, хто 
має повноваження, щоб проповідувати 
євангелію і виконувати її обряди”.

 11. Учення Президентів Церкви: Джордж 
Альберт Сміт (2011), с. 63; курсив 
додано. Ця цитата взята з виступу 
старійшини Джорджа Альберта Сміта 
на конференції у 1919 р. Він став 
Президентом Церкви у 1945 р.

 12. Див. Учення і Завіти 1:30, 38.
 13. Див. Учення і Завіти 107:27.
 14. 3 Нефій 13:10; див. також Maтвій 6:10; 

Лука 11:2.
 15. Коли Президент Церкви помирає, 

Перше Президентство розформовується 
і радники займають свої місця в 
Кворумі Дванадцятьох Апостолів. 
Кворум дванадцятьох потім головує над 
Церквою, доки не буде реорганізоване 
Перше Президентство. Цей період часу 
відомий як апостольське міжвладдя. 
Історично це міжвладдя мало різну 
тривалість від чотирьох днів до трьох  
з половиною років.

 16. Звичайно ж, цей порядок наступності не 
застосовувався для покликання Джозефа 
Сміта, який був передвисвячений 
бути Пророком Відновлення і першим 
Президентом Церкви (див. 2 Нефій 
3:6–22; див. також Aвраам 3:22–23).

 17. Ми знаємо, що Сам Господь може 
покликати будь-кого з нас додому 
у будь-який момент, якщо Він так 
вирішить.

 18. Gordon B. Hinckley, “God Is at the Helm,” 
Ensign, May 1994, 54; see also Gordon B. 
Hinckley, “He Slumbers Not, nor Sleeps,” 
Ensign, May 1983, 6.

 19. “Message from President Thomas S. 
Monson,” Church News, Feb. 3, 2013, 9.

 20. “Молитва за пророка”, Гімни, № 13.




