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Знайти радість у Христі

Тут ваш Блокнот 
генеральної конференції! 
в середній частині

Готуватися, щоб Дух 
міг завжди бути з нами 
с. 10



МУЗИКА ВІДІГРАЄ ВАЖЛИВУ РОЛЬ У 
моєму житті. Я люблю грати на скрипці 
та альті. Коли я була молодшою, мою 
маму покликали навчати музиці у 
Початковому товаристві. Вона навчила 
мене любити пісні зі Збірника дитячих 
пісень, і я відчуваю Духа щоразу, коли 
виконую їх.

Я також танцюю у колективі, який 
виконує старовинні танці штату 
Луїзіана, Louisiana Vintage Dancers, і 
пишу картини на полотні для нашої 
з моїми батьками домівки. Я дуже 
вдячна людям, які витратили час на 
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написання картин, які ми бачимо у 
церкві, і дуже ціную це. Як прекрасно, 
що живопис дає людям ще одну мож-
ливість поділитися своїми почуттями 
про євангелію.

На жовтневій генеральній конферен-
ції 2018 року старійшина Герріт У. 
Гонг, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, згадав у своєму виступі картину, де 
зображено захід сонця за лісом. Вона 
була просто прекрасна! Ця картина 
нагадала мені, що після темної ночі 
завжди сходить сонце.

Євангелія—це моє життя! Мені 
подобається поєднувати євангелію і 
мою любов до мистецтва. Іноді навіть 
картина не на релігійну тему може 
викликати у мене відчуття любові 
Бога. Я колись навіть дивилася на 
картини із зображеннями пташок і 
думала: “О, Бог створив ту пташку для 
мене”.

Поділіться своєю історією і прочитайте 
історії інших молодих людей в Інстаграмі на 
@StrivetoBe або створіть допис із хештегом 
#НамагайтесяБути. PH
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Також читайте …
с. 14 Міцний фундамент
с. 16 Останнє слово
с. 17 Люди з історії Церкви

С. 2 ГОЛОВНА ПОСТАТЬ ВЕЛИКОД-
НЯ—ЖИВИЙ ІСУС ХРИСТОС
Старійшина Герріт У. Гонг
Святкуючи Великдень, ми радіємо, що 
Ісус Христос живе зараз і для всіх нас.

С. 6 НАЧЕ ВІКНО ДЛЯ ВАШОЇ ДУШІ
Молодь співала на міжконфесійному 
фестивалі і дізналася, як музика може 
поєднувати всіх віруючих.

С. 9 ПЕРША ЗБІРКА ГІМНІВ
Емма Сміт отримала доручення 
укласти першу збірку гімнів Церкви.

С. 10  ГОТУВАТИСЯ, ЩОБ ДУХ 
МІГ ЗАВЖДИ БУТИ З НАМИ
Старійшина Пол Б. Пайпер
Ключ до того, щоб Дух міг щодня 
бути з нами—це гідно щотижня 
приймати причастя.

НА ОБКЛАДИНЦІ Готуватися, щоб Дух міг завжди бути з нами, с. 10
Фотографія Коуді Белла

ТУТ ВАШ БЛОКНОТ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ!
Середня частина

Скористайтеся 
цими сторінками, 
як допомогою 
у підготовці до 
генеральної кон-
ференції, щоб 
отримати від неї 
якомога більше. 
Якщо бажаєте, ви 
можете вийняти її 
та використати як 
окремий буклет.

с. 2

с. 14

с. 10

ВАШ ПУТІВНИК ДО 
ОТРИМАННЯ ОСОБИСТОГО 

ОДКРОВЕННЯ ПІД ЧАС 
УЧАСТІ У ГЕНЕРАЛЬНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ.
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Святкуючи Великдень, ми радіємо, що Ісус Христос 
живе зараз і для всіх нас.

Головна постать Великодня—

живий Ісус 
Христос
У ЦЮ ВЕЛИКОДНЮ пору ми вшановуємо живого Ісуса Христа. З досконалою 
любов’ю наш Спаситель запевнює нас: “Щоб мали ви мир у Мені. Страж-
дання зазнаєте в світі,—але будьте відважні: Я світ переміг!” (Іван 16:33).

Святкуючи Великдень, ми радіємо, що Ісус Христос живе—не лише жив тоді, 
але й живе зараз, не лише для когось, але і для всіх. Він прийшов і прихо-
дить, щоб зцілити скрушених серцем, визволити полонених, дати незрячим 
прозріння і відпустити на волю помучених (див. Лука 4:18). Це стосується 
кожного з нас. Його викупительні обіцяння застосовуються незалежно від 
нашого минулого, нашого теперішнього або занепокоєнь щодо нашого 
майбутнього.

Осанна й Алілуя
У Вербну неділю Ісус в’їхав до Єрусалима на віслюку і багато “народу … взя-
ли … пальмове віття, і вийшли назустріч Йому” (Іван 12:12–13; див. також 
Maтвій 21:8–9; Maрк 11:8–10). За традицією, пальмове листя є символом 
виявлення радості у нашому Господі. Вірні побачили у цьому здійснення 
пророцтва і, розуміючи, що відбувалося, вигукували: “Осанна на висоті” 
(Maтвій 21:9). Осанна означає “будь ласка, спаси нас” (див. Путівник по 
Писаннях, “Осанна”).

Старійшина Герріт У. Гонг
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів
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Через тиждень після Вербної неділі настає 
Великодня неділя. Президент Рассел М. Нель-
сон навчає, що Ісус Христос “прийшов, щоб 
сплатити борг, якого Він не мав, але який ми не 
могли сплатити”1. Воістину, завдяки Христовій 
Спокуті всі Божі діти “можуть бути спасенними 
через послушність законам і обрядам євангелії” 
(Уложення віри 1:3). У Великдень ми співаємо: 

“Алілуя!” “Алілуя” означає “славте ви Господа 
Єгову” (див. Bible Dictionary, “Hallelujah”).

Священні події, які сталися між Вербною 
неділею і Великоднею неділею—це історія про 
осанну і алілую. Осанна—це благання до Бога 
про спасіння. Алілуя—це вияв нашої хвали 
Господу за надію на спасіння та піднесення. В 
осанні та алілуї ми бачимо живого Ісуса Христа 
як головну постать Великодня.

Відновлення і Воскресіння
На початку доби Відновлення, у Великодню 
неділю 3 квітня 1836 року, після освячення 
Кертлендського храму явився живий Ісус 
Христос. Ті, хто бачив Його там, так свідчили 
про Нього, образно поєднуючи і протиставля-
ючи в описанні вогонь і воду: “Його очі були 
наче полумʼя вогненне; волосся на Його голові 
було біле, наче чистий сніг; Його обличчя сяяло 
яскравіше сонця, а Його голос був немов шум 
великої води, саме голос Єгови” (Учення і Завіти 
110:3; курсив додано). 

Тоді наш Спаситель проголосив: “Я перший 
і останній; Я Той, Хто живе, Я Той, Кого було 
вбито; Я ваш заступник перед Батьком” (Учен-
ня і Завіти 110:4). І знову, поєднання і проти-
ставлення—перший і останній, Хто живе і Кого 
вбито. Він—Альфа і Омега, початок і кінець 
(див. Об’явлення 1:8; 3 Нефій 9:18; Учення і 
Завіти 19:1; 38:1; 45:7), Начальник і Виконавець 
нашої віри (див. Євреям 12:2; Moроній 6:4). 

[Христос] 
прийшов, щоб 
сплатити борг, 
якого Він не 
мав, але який 
ми не могли 
сплатити”.

—Президент Рассел 
М. Нельсон
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ПОСИЛАННЯ
 1. Russell M. Nelson, in 

Handel’ s Messiah: 
Debtor’ s Prison (відео), 
ChurchofJesusChrist .org/ 
media - library.

 2. Слова відновлено, 
відновлені, відновлення 
або інші їх варіанти 
зустрічаються 22 рази 
в Алма 40:22–24 та в 
Алма 41, наголошуючи, 
як на фізичному, так і на 
духовному відновленні.

З виступу на квітневій генеральній конференції 2020 
року.

7:11), Він може, виявляючи милість, допомогти 
нам у наших недугах (див. Алма 7:12). Оскіль-
ки Бог є “досконалим, справедливим Богом, і 
милосердним Богом також”, план милості 
може “удовольнити вимоги справедливості” 
(Алма 42:15). Ми каємося і робимо все, що в 
наших силах. Він оточує нас навіки “руками 
Своєї любові” (2 Нефій 1:15).

Співати пісні вічної радості
Разом з вами у цю Великодню пору я свідчу про 
Бога, нашого Вічного Батька, і Його Улюблено-
го Сина, живого Ісуса Христа. Смертних людей 
безжалісно розпинали, і потім вони воскрес-
ли. Але тільки живий Ісус Христос у Своєму 
досконалому воскреслому тілі все ще має сліди 
від розп’яття на Своїх руках, ногах і боці. Тільки 
Він може сказати: “На долонях Своїх Я накрес-
лив тебе” (Iсая 49:16; 1 Нефій 21:16). Тільки Він 
може сказати: “Я є Той, Кого було піднято. Я 
є Ісус, Якого було розіп’ято. Я є Син Божий” 
(Учення і Завіти 45:52).

У ці часи ми можемо багато чого дізнатися 
про великодушність Бога і нашу здатність все 
більше любити людей, як Він, коли ми шукаємо 
Його і допомагаємо одне одному. “І станеться, 
що праведних буде зібрано з усіх народів, і вони 
йтимуть у Сіон, співаючи, з піснями вічної 
радості” (Учення і Завіти 45:71). У цю пору 
осанни і алілуї співаймо “Алілуя!”, бо Він заца-
рює на вічні віки! Вигукуймо “Осанна!” Богові 
й Агнцю! 

Після явлення Ісуса Христа також явилися 
Мойсей, Іліяс та Ілля. За божественним скеру-
ванням ці великі пророки давнини відновили 
ключі та владу священства. Отже, “ключі цього 
розподілу ввірено” (Учення і Завіти 110:16) 
Його відновленій Церкві, щоб благословити 
усіх Божих дітей.

Важливо, що в Книзі Мормона говориться про 
“владу і воскресіння Христа” (Алма 41:2)—бо 
в цьому і є суть Великодня—в контексті двох 
відновлень.

По- перше, воскресіння включає в себе фізичне 
відновлення нашого “належного і досконалого 
стану”; “кожн[ої] кінцівк[и] і суглоб[а]”—

“навіть волосину з голови не буде загублено” 
(Алма 40:23). Це обіцяння дає надію тим, хто 
втратив кінцівки, хто втратив можливість 
бачити, чути або ходити чи став жертвою 
безжальної хвороби, психічного захворювання 
чи інших станів, коли обмежується дієздатність. 
Він знаходить нас. Він зцілює нас.

По- друге, обіцяння Пасхи і Спокути нашо-
го Господа полягає в тому, що в духовному 
сенсі “все буде відновлено до свого належного 
порядку” (Алма 41:4). Це духовне відновлення 
є відображенням наших дій та бажань. Воно є 
відновленням “того, що є добрим”, “правед-
ним”, “справедливим” і “милостивим” (Aлма 
41:13). Не дивно, що пророк Алма використо-
вує слово відновлювати 22 рази2, закликаючи 
нас “чинити справедливо, судити праведно й 
творити добро постійно” (Алма 41:14). 

Оскільки “Бог Сам спокутує гріхи світу” (Алма 
42:15), Господня Спокута може відновити 
не лише те, що було, але й те, що може бути. 
Оскільки Він знає наші муки, страждання, 
хвороби, наші спокуси всякого роду (див. Алма 
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МЕГАН С., ІТАН М. та Ромі С. мають дещо спільне: вони люблять благоговійну музику. 
Їм подобається, як вона підносить і надихає їх, люблять почуття, які вона викликає. І їм 
подобається бачити, як вона підносить і надихає інших.

18- річна Меган, 19- річний Ітан та 17- річна Ромі мають ще одне спільне—всі вони 
співають у хорі свого приходу у шт. Флорида, США. І недавно хор дав їм навіть більшу 
можливість поділитися своєю любов’ю до музики, коли вони взяли участь у міжконфе-
сійному музичному фестивалі.

Річард М. Ромні
Співробітник редакції церковних жур-
налів

Співаючи в хорі свого приходу на міжконфесійному 
фестивалі, ці підлітки багато чого дізналися про те,  
як музика може поєднувати усіх віруючих.

НАЧЕ ВІКНО  
ДЛЯ ВАШОЇ ДУШІ
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Членам хору подобається обідати і служити разом з товаришами інших віросповідань.

мав бути одним із майже півдесятка 
груп, які представляли релігійні гро-
мади міста.

“Виступав хор дзвіночків, вокальний 
дует, великий хор, маленький хор, 
дует у складі флейтиста і піаніста, і т. 
д.,—пояснює Меган.—Кожну групу 
попросили виконати по два номери”.

Меган додала: “Ми хотіли переко-
натися, щоб те, що ми мали співати, 
допомогло людям зрозуміти, що ми 
віримо в Ісуса Христа, і що ми також 
віримо в Небесного Батька. Ми хотіли 
створити атмосферу поклоніння”.

Хор вирішив виконати два номери, 
які вони виконували раніше: “Great 
Things and Small Things” (Велике і 
мале) автор Стівен Кепп Перрі та 

“Sacraments and Symbols” (Причастя і 
символи) автори Дженіс Кепп Перрі, 
Стівен Кепп Перрі та Лінн Перрі Крі-
стофферсон.

“Перша пісня енергійна. У ній пере-
дано запевнення, що разом з Богом 
ви можете зробити будь- що: і мале, і 
дуже значуще,—каже Ітан.—Друга 
пісня передає глибоке благоговін-
ня. Вона майже як хорал і створює 
справжнє відчуття поклоніння”.

з таких проєктів служіння, “жінки з 
іншої церкви були дуже милі,—каже 
вона.—Вони не переймалися тим, яка 
у когось релігія. Вони просто були 
готові запропонувати свою допомогу. 
То було дуже приємно”.

“Ми можемо належати до різних 
релігій,—каже Меган,—але я завжди 
поважала вірування інших людей, і 
мені було приємно спілкуватися з 
ними у такій атмосфері, де ми всі 
хочемо дізнаватися одне про одного”.

“Наша церква лише нещодавно при-
єдналася до цього товариства,—каже 
Ітан.— Тому я вдячний за те, що до нас 
так добре ставляться і нас так добре 
прийняли. Я знаю, що в деяких місцях 
люди неправильно розуміють віру-
вання нашої Церкви. Тому я завжди 
ціную, коли люди можуть прийняти 
відмінності одне одного і шукають те 
спільне, що нас поєднує”.

На одній ноті
І ще одна річ, яку розділяють усі групи 
віруючих—це музика. Міжконфесій-
ний музичний фестиваль надає чудову 
можливість віруючим поєднатися у 
прославлянні Бога. Приходський хор 

“У нашій громаді є міжконфесійне 
товариство, яке робить багато всього, 
щоб поєднати людей різних вір”,—
пояснює Ітан. Наприклад, ця група 
провела обговорення за вечерею іфтар 
(вечеря, якою мусульмани закінчу-
ють щоденний піст у святий для них 
місяць Рамадану), організувала кілька 
проєктів служіння, наприклад, підго-
товку шкільних рюкзаків для нужден-
них дітей, і провела кілька особливих 
обідів, на які приходять люди, які 
раніше не знали одне одного, прино-
сять свої страви, розмовляють про їжу, 
звичаї та вірування, притаманні їхнім 
культурам.

Давай дружити
Мета товариства—це, звичайно, допо-
могти подружитися людям, які мають 
різні культурні традиції.

“Є одна турецька сім’я, яку я завжди 
бачу на міжконфесійних вечерях, і 
вони підбігають до мене і кажуть: “Ми 
такі раді знову бачити тебе!”—каже 
Ромі.—Як добре, що у світі, де так 
часто переслідують за релігію чи віру, 
ми всі можемо зустрітися разом і про-
сто поспілкуватися”. Під час одного 
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Хор виступає на Міжконфесійному музичному фестивалі.

Репетиції, репетиції,  
репетиції
Під час підготовки до виступу Ітан 
скористався методом, який допомагав 
йому раніше. “Я намагаюся в пер-
шу чергу зануритися в пісню,—каже 
він.—Я помітив, що коли я маю змогу 
звертати увагу на зміст пісні, вона 
мені більше подобається. Звичайно, я 
роблю все можливе, щоб правильно 
співати, але я бачу, що це дається 
мені легше, якщо я налаштовуюсь 
на послання, яке намагаюсь донести. 
Мені подобається приділяти увагу 
духовній підготовці”.

“Нам також доводилося співати 
на причасних зборах і також репе-
тирувати для інших заходів,—каже 
Меган.—Але ми знали про важливість 
цього міжконфесійного заходу, тому 
доклали всіх зусиль, аби підготувати 
ці твори. Ми наполегливо над ними 
працювали”. 

Для виконання другого номеру хор 
з 14 осіб скоротили до двох квартетів. 

“Ми репетирували по вівторках, перед 
спільними заходами Товариств моло-
дих чоловіків і молодих жінок,—каже 
Меган.—Це змушувало мене думати 
про пісню протягом цілого тижня, або 
навіть цілого місяця, якщо точніше. 
Я зазвичай цього не роблю, але я 
знайшла пісню на ютубі і слухала її 
багато разів. Я хотіла вдосконалитися. 
Я хотіла, щоб ми так добре заспівали, 
щоб це торкнулося людських сердець”.

Ітан, Меган та Ромі погоджуються, 
що всі репетиції принесли додаткову 
користь. “Коли ви знову і знову вико-
нуєте пісню,—каже Ромі,—послання 
пісні залишається у вашій свідомості й 
у вашому серці”.

У розумі й серці
Те, що послання було в розумі й серці 
членів хору, чітко проявилося під час 
співу хору. “Обидві пісні були просто 
прекрасні,—каже Ромі.—Аудиторія 
дійсно притихла і всі відчували Духа, 
коли звучали ті пісні. Ми всі відчували 
єдність”.

“Перша пісня завжди звучала для 
мене як весела,—каже Меган.—Я від-
чувала, що вона вплинула на людей на 
фестивалі. Мені було весело її співати 
і, сподіваюся, що їм усім вона також 
сподобалася. А в другій пісні так добре 
поєдналися голоси. Думаю, що кожен, 
хто її слухав, відчув дух поваги до Бога 
і благоговіння перед Ним”.

Меган продовжила, сказавши, що 
в кінці вечора “ми могли говорити 
з учасниками і членами аудиторії. Я 
знала, що люди запитували диригента 
нашого хору про пісні, які ми вико-
нували: “Що то була за музика?”, або 

“Де ви знайшли таке аранжування?” 
Ми змогли взаємодіяти одне з одним 
і поговорити про музику, якою ми всі 
ділилися. Я відчула, що могла краще 
їх зрозуміти завдяки їхнім пісням, і 
що вони краще зрозуміли нас завдяки 
нашим. Музика—це наче вікно для 
вашої душі”. 

ЩО ДЛЯ МЕНЕ ОЗНАЧАЄ  
МУЗИКА

MEГАН: “Є причина, з якої у нас є 
гімни і взагалі є музика. Я думаю це 
тому, що Господь хоче, аби ми відчували 
з Ним спокій. Один із найголовніших 
моментів, коли я можу відчувати Духа, 
це коли я обмірковую причасний гімн. 
Це допомагає нам пам’ятати Спасителя 
і все, що Він для нас зробив”.

ІТАН: “Музика—це спосіб донести 
почуття, яким наповнене послання. Є 
різниця між словами: “Бог може допо-
могти мені у випробуваннях”, якими б 
хорошими та істинними вони не були, 
і співом гімну з тим самим посланням. 
Це вимагає від вас, як співака, чогось 
трішки більшого. Це допомагає вам 
дійсно зрозуміти те послання і відчути 
його на більш глибокому рівні. Музика 
посилює все, що ви хочете сказати тим, 
хто слухає”.

РОМІ: “Коли я слухаю священну 
музику, я почуваюся ближче до Ісуса 
Христа. Я знаю, що Ісус Христос дав цій 
землі музику, щоб ми могли радіти і 
приводити до Нього людей. Коли мені 
треба відчути Святого Духа, я співаю 
гімн подумки і в серці. Це один з моїх 
улюблених способів відчути радість”.



ВАШ ПУТІВНИК ДО 
ОТРИМАННЯ ОСОБИСТОГО 

ОДКРОВЕННЯ ПІД ЧАС 
УЧАСТІ У ГЕНЕРАЛЬНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ.
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ПРЕЗИДЕНТ  
ДАЛЛІН Х. OУКС

Перший радник
підтриманий у якості апостола:  

1984 р.

ПРЕЗИДЕНТ  
РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН

Президент Церкви
підтриманий у якості апостола:  

1984 р.

ПРЕЗИДЕНТ  
ГЕНРІ Б. АЙРІНГ

Другий радник
підтриманий у якості апостола:  

1995 р.

СТАРІЙШИНА  
ГАРІ Е. СТІВЕНСОН

підтриманий у якості апостола:  
2015 р.

СТАРІЙШИНА  
КВЕНТІН Л. КУК

підтриманий у якості апостола:  
2007 р.

СТАРІЙШИНА  
ДЕЙЛ Г. РЕНЛУНД

підтриманий у якості апостола:  
2015 р.

СТАРІЙШИНА  
ДЖЕФФРІ Р. ХОЛЛАНД
підтриманий у якості апостола:  

1994 р.

СТАРІЙШИНА  
Д. ТОДД КРІСТОФФЕРСОН

підтриманий у якості апостола:  
2008 р.

СТАРІЙШИНА  
ДЕВІД А. БЕДНАР

підтриманий у якості апостола:  
2004 р.

СТАРІЙШИНА  
РОНАЛЬД А. РАЗБАНД

підтриманий у якості апостола:  
2015 р.

СТАРІЙШИНА  
НІЛ Л. АНДЕРСЕН

підтриманий у якості апостола:  
2009 р.

СТАРІЙШИНА  
ДІТЕР Ф. УХТДОРФ

підтриманий у якості апостола:  
2004 р.

СТАРІЙШИНА  
ГЕРРІТ У. ГОНГ

підтриманий у якості апостола:  
2018 р.

СТАРІЙШИНА  
УЛІССЕС СОАРЕС

підтриманий у якості апостола:  
2018 р.

ПРЕЗИДЕНТ  
М. РАССЕЛ БАЛЛАРД

підтриманий у якості апостола:  
1985 р.

БРАТ  
СТІВЕН ДЖ. ЛАНД

Президент

БРАТ  
АХМЕД С. КОРБІТТ

Перший радник

БРАТ  
БРЕДЛІ Р. ВІЛКОКС

Другий радник

СЕСТРА  
БОННІ Х. КОРДОН

Президент

СЕСТРА  
МІШЕЛЬ Д. КРЕЙГ

Перша радниця

СЕСТРА  
БЕКІ КРЕЙВЕН
Друга радниця

БРАТ  
МАРК Л. ПЕЙС

Президент

БРАТ  
МІЛТОН КАМАРГО

Перший радник

БРАТ  
ДЖЕН Е. НЬЮМЕН

Другий радник

КВОРУМ ДВАНАДЦЯТЬОХ АПОСТОЛІВ

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ЖІНОК

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ

ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
Підтримані 14 січня 2018 р.



3

Генеральна конференція—це чудова можливість 
для Господа звертатися до вас напряму. Коли 
промовлятимуть слуги Господа, Святий Дух свідчитиме 
про Ісуса Христа (див. Іван 15:26) і навчить вас 
“ус[ього], що вам треба робити” (2 Нефій 32:3). 
Лише уявіть: коли ви будете з молитвою і старанністю 
прислухатися до слів промовців, Господь може дати 
вам особисте одкровення! Він скаже вам те, що вам 
слід знати і робити. Схема внизу демонструє, як це 
може працювати:

ТОМУ, ПОЧИНАЙТЕ 
ГОТУВАТИСЯ ЗАРАЗ 
ВИКОНУВАТИ НАКАЗ 
#СЛУХАЙЙОГО.

• Моліться, щоб вас нади-
хав Святий Дух.

• Записуйте будь- які запи-
тання, які можуть у вас 
виникати.

• Складіть план прослу-
хати або прочитати 
якомога більше виступів 
з генеральної  
конференції.

ПРИСЛУХАЙТЕСЯ, АБИ 
ПОЧУТИ “ГОЛО[С] ГОСПОДА”, 

КОЛИ БУДЕТЕ СЛУХАТИ  
КОЖНОГО ПРОМОВЦЯ 

(див. Учення і Завіти 68:3–4).

СВЯТИЙ ДУХ ПРОМОВЛЯТИМЕ 
ВАШОМУ РОЗУМУ І ВАШОМУ 

СЕРЦЮ 
(див. Учення і Завіти 8:2–3).

ЗАПИСУЙТЕ ОТРИМАНІ ВАМИ 
ВРАЖЕННЯ 

(див. 2 Нефій 29:11).

ДІЙТЕ НА ОСНОВІ ТОГО, 
ЩО ВИ ДІЗНАЛИСЯ І ЩО 

ВІДЧУЛИ 
(див. Іван 7:17;1 Нефій 3:7).

Натхнення 
ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ.
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Кожен промовець через 
натхнення отримав послання, 
яке Господь хоче до вас 
донести. Він також дасть 
послання через Святого Духа, 
підготоване саме для вас. 
Прислухайтеся до обох видів 
послань, коли братимете 
участь у генеральній 
конференції.

ЩО Я СЬОГОДНІ  
ДІЗНАВСЯ/ЛАСЯ ПРО  
ІСУСА ХРИСТА?

Суботня  
РАНКОВА СЕСІЯ

КВІТЕНЬ 2021



5

“МЕТА ЦІЄЇ ТА БУДЬ- ЯКОЇ ІНШОЇ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ—ДОПОМОГТИ 

НАМ СЛУХАТИ ЙОГО”.

Президент Рассел М. Нельсон1

Чого, за моїми відчуттями, 
Господь намагається мене 
навчити?

Які послання справили на мене 
особливий вплив? Чому?

Що я тепер буду 
робити?
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Суботня  
ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ

КВІТЕНЬ 2021
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Коли ви записуєте отримані 
вами на генеральній 
конференції враження, ви 
показуєте Господу ваше 
бажання бути навченими 
Ним. Коли ви дієте на 
основі того, чого Він вас 
навчає, ви стаєте більше 
схожими на Нього.

ЩО, ЗА МОЇМИ ВІДЧУТТЯМИ, 
МЕНІ СЛІД РОБИТИ, АБИ НАБЛИ-
ЖАТИСЯ ДО СПАСИТЕЛЯ?
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Моліться, щоб Святий 
Дух навчав вас, коли ви 
будете брати участь у 
генеральній конференції. 
Він дасть вам підказки, які 
стосуватимуться лише вас. 
Записуйте ці враження і 
складіть план діяти на їх 
основі.

Суботня 
ВЕЧІРНЯ 
СЕСІЯ

КВІТЕНЬ 2021
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ЩО МЕНЕ ЗАПРОСИЛИ РОБИТИ, 
ЩО ДОПОМОЖЕ МЕНІ СТАВАТИ 
БІЛЬШЕ СХОЖИМ/ОЮ НА ІСУ-
СА ХРИСТА?

“ТЕ, ЩО ГОВОРИТЬСЯ, НЕ Є НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВИМ, ЯК ТЕ, ЩО МИ ЧУЄМО, І ТЕ, ЩО МИ ВІДЧУВАЄМО”.

Старійшина Роберт Д. Хейлз2
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Недільна 
РАНКОВА 
СЕСІЯ

ЯК Я ВІДЧУВАВ/ЛА 
ЛЮБОВ СПАСИТЕЛЯ 
ПІД ЧАС ЦІЄЇ СЕСІЇ?

Коли ви будете слухати 
або читати послання на 
генеральній конференції, 
записуйте отримані вами 
духовні враження. Яким 
істинам навчають? Що для вас 
найважливіше?

КВІТЕНЬ 2021
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“НАДИХАЮЧІ ДУХОВНІ МОМЕНТИ НАСТАЮТЬ, КОЛИ МИ З МОЛИТВОЮ СЛУХАЄМО 
ГЕНЕРАЛЬНУ КОНФЕРЕНЦІЮ, І КОЛИ СТАРАННІШЕ ВИКОНУЄМО ЗАПОВІДІ”.

Старійшина Ніл Л. Андерсен3
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Недільна  
ПІСЛЯОБІДНЯ СЕСІЯ

Важливо прислухатися до послань, яким навчає кожен промовець. Так само важливо 
прислухатися до послань, яких вас намагається навчати Святий Дух.

КВІТЕНЬ 2021
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ЩО Я ДІЗНАВСЯ/ЛАСЯ 
ПРО СПОКУТУ ІСУСА 
ХРИСТА?

“ПРОМОВЦІ ПРАГНУЛИ 
НЕБЕСНОЇ ДОПОМОГИ І 
СПРЯМУВАННЯ ПІД ЧАС 

ПІДГОТОВКИ СВОЇХ ПОСЛАНЬ. 
… Я МОЛЮСЯ, ЩОБ МИ МОГЛИ 

СПОВНИТИСЯ ДУХОМ 
ГОСПОДНІМ, КОЛИ БУДЕМО 

СЛУХАТИ Й НАВЧАТИСЯ”.

—Президент Томас С. Монсон4



Весела 
ЗУПИНКА

Чи можете ви знайти пару?
Далі подано пари, які знаходяться в Писаннях. За допомогою 
цих віршів ви можете зліва знайти пару для того, що є справа.

Підключіться до конференції
Прослідкуйте за кожним шнуром, аби приєднатися до 
різних способів брати участь у конференції.

Завдання: Склади танграм
Танграм це давня китайська головоломка. Виріжте фігури зліва і 
подивіться, чи вийде у вас скласти з них зображені тут статую ангела 
Моронія, свічку та голуба. Чи можете ви придумати інші фігури?

• Учення і Завіти 
20:77, 79

• Aлма 
32:26–30

• Іван 10:14–15

• 1 Самуїлова 
17:38–40, 
46–50

• Maрк 
6:34–44
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Генеральна конференція, може, й закінчилася, але ваш досвід застосування того, про що ви 
дізнались, лише починається. Що ви будете робити, аби діяти на основі почутого і відчутого?  
Ви, мабуть, відчуваєте, що вам багато над чим потрібно працювати. Але ви не можете робити 
це все одночасно. Ось кілька запитань, які допоможуть вам спланувати ваші наступні кроки:

 3. Які цілі ви можете  
зобов’язатися виконувати?

 2. Що, за вашими відчуттями,  
є зараз найважливішим?

 4. Кого ви можете попросити 
про допомогу?

ПОСИЛАННЯ
 1. Рассел М. Нельсон, “Вступне слово”, квітнева генеральна конференція 2020 

р. (Ensign або Ліягона, трав. 2020, с. 7).
 2. Роберт Д. Хейлз, жовтнева генеральна конференція 2013 р. (Ensign або  

Ліягона, лист. 2013, с. 6).
 3. Ніл Л. Андерсен, квітнева генеральна конференція 2020 р. (Ensign або  

Ліягона, трав. 2020, с. 21).

 4. Tомас С. Монсон, “Вітаємо на конференції”, жовтнева генеральна конференція 
2009 р. (Ensign або Ліягона, лист. 2009, с. 6).

 5. М. Рассел Баллард, квітнева генеральна конференція 2020 р. (Ensign або  
Ліягона, трав. 2020, с. 11). 

То ЩО Ж ТЕПЕР?

 1. Яке натхнення ви відчуваєте 
стосовно того, що слід про-
довжувати робити або що 
слід змінити у вашому житті?

КВІТЕНЬ 2021
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НАТХНЕННЯ ДЛЯ ВАС!
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Президент М. Рассел Баллард5
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її розповсюдження. Для будь- якого додаткового використання цього 

матеріалу потрібен дозвіл.

permissions.ChurchofJesusChrist.org 
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СТВОРЕННЯ 

ПЕРШОЇ 

ЗБІРКИ ГІМНІВ

ЕМІЛІ ДЖОЙ ПАУЕЛЛ, 

ІЛЮСТРАЦІЇ МАЙКА ГРОВЕРА

Члени Церкви у 1830 році любили священні гімни.

Через пророка Джозефа Сміта Господь дав Еммі Сміт 
одкровення про те, як вона може допомогти.

Разом з іншими членами Церкви Емма 
трудилася над пошуком і записом гімнів.

“Бо Моя душа  
втішається в пісні серця” 

(УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 25:12).

На початку 1836 року перша збірка гімнів була готова.

… 
УК

ЛАСТИ ЗБІРКУ СВЯ-

Щ
ЕН

НИХ ГІМНІВ …

Див. Saints, 1:96, 222.

ЗА
 М

НО

Ю ЙДІТЬ
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ЗА
 М

НО

Ю ЙДІТЬ

ПРИЧАСТЯ І ДУХ
Небесний Батько знав, що ми буде-
мо потребувати скерування Його 
Духа постійно, а не лише час від часу. 
Через пророка Джозефа Сміта Він 
відновив обряд хрищення зануренням, 
який допомагає нам очиститися. Ми 
готуємося отримати дар Святого Духа 
через конфірмацію, що дає нам змогу 
щодня мати скерування Духа.

Старійшина Пол Б. Пайпер
Сімдесятник

Готуватися до того, щоб Його  

ДУХ  
міг завжди бути з нами

КОЛИ МЕНІ БУЛО 12 РОКІВ, я поїхав зі 
своєю сім’єю відвідати місця, пов’язані 
з історією Церкви, у північній частині 
штату Нью Йорк, США. Я пам’ятаю, 
як у Священному гаю я розміркову-
вав над Першим видінням та іншими 
дивовижними видіннями, які бачив 
Джозеф і думав: “Ого! Якби мені 
явилися небесні істоти і я здобув диво-
вижний духовний досвід, як це сталося 
з Джозефом, то більше не було би про 
що хвилюватися в житті”.

Пізніше я зрозумів, що не одна велич-
на зустріч з духовною істотою, але 
непомітні, однак часті духовні події 
допоможуть мені мати міцне свідчен-
ня і незмінно залишатися на шляху, 
яким я повернуся додому. Небесний 

Батько знав, що нам буде потрібне 
постійне скерування в нашому житті, і 
Він підготував для нас спосіб отрима-
ти його.

Усім тим, хто має достатньо віри в 
Його Сина, аби покаятися й охристи-
тися, Він дає дар Святого Духа. Зав-
дяки щотижневому обряду причастя 
ми отримуємо можливість завжди 
мати поруч Його Духа, якщо пам’я-
таємо Спасителя і виконуємо Його 
заповіді (див. Учення і Завіти 20:77). 
Це уможливлює доступ до щоденного 
скерування Духа у нашому житті, коли 
ми, застосовуючи свободу вибору, 
приймаємо рішення, що допоможуть 
нам на шляху повернення до Небесно-
го Батька.
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Але якщо ми обмежуємося лише тим, 
що приходимо до церкви, їмо хліб і 
п’ємо воду, ми не зможемо отримати 
Господнього обіцяння. Наша свідома 
підготовка до обряду дає нам змогу 
отримати силу Спасителя у нашому 
житті.

Спортсмени не стають більш досвідче-
ними лише тому, що вдягли спортив-

ну форму і вийшли на спортивний 
майданчик або ігрове поле. Їм треба 
тренувати свої тіла, освоювати певні 
техніки і займатися, щоб досягти 
майстерності у своєму виді спорту. Так 
само і нам слід навчитися готуватися 
приймати причастя благоговійно і 
гідно, щоб ми могли отримати силу, 
яку Він може нам дати.

Один із способів підготувати ваше 
серце і дух до прийняття причастя—це 
щотижня проводити з собою малень-
ку співбесіду. Мені подобається для 
такого самооцінювання використову-
вати Учення і Завіти 20:37. Цей вірш 
містить вимоги щодо хрищення, дані 
Богом через одкровення пророку 
Джозефу. Там містяться критерії, яким 
мають відповідати усі, хто бажає хри-
ститися. Я виявив, що це допомагає 
мені готуватися до отримання понов-
люваних обіцянь, доступних завдяки 
причастю.

Небесний Батько знав, що недостат-
ньо буде стати чистими один раз, і що 
нам потрібно буде пам’ятати Спаси-
теля й очищуватися знову і знову, аби 
Дух був завжди з нами. З цією метою 
Він відновив обряд причастя. Якщо 
ми регулярно готуємося й приймаємо 
причастя, нам обіцяно, що “Його Дух 
[може] завжди бути з [нами]” (Учення 
і Завіти 20:77; курсив додано).

Підготовка до щотижневого 
гідного прийняття причастя 
може сприяти тому, щоб 
Дух завжди був з нами.
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Чи був я упокорений перед Богом?
Перша вимога, згадана в Ученні і Заві-
тах 20:37,—це упокорити себе перед 
Богом. Ми робимо це, коли прийма-
ємо Його волю і готові виконувати її, 
як її записано в Писаннях, як їй навча-
ли Його слуги або як ми її отримали 
через духовні спонукання.

Я запитую себе, чи повстаю я проти 
Бога у якійсь сфері мого нинішнього 
життя. Чи я опираюся Його скеру-
ванню? Чи уважний я до вчень Його 
слуг? Якщо ні, то я складаю плани 
покращитися в цій сфері і беру певні 
зобов’язання під час підготовки до 
прийняття причастя. Бог знає все. І 
коли я усвідомлюю, що Він може 
бачити повну картину мого життя, 
мені легше упокорювати себе перед 
Ним і довіряти, що Він скерує мене до 
чогось найкращого.

Я запитую себе: “Чи приймаю я 
причастя лише тому, що думаю, що 
так треба, чи я дійсно хочу знову 
стати чистим?” Я озираюся на гріхи 
і помилки минулого тижня і запитую 
себе, чи дійсно я хочу змінитися і 
позбавитися їх. Якщо у вас є бажан-
ня стати чистими, ви побачите за 
допомогою Духа те, у чому вам треба 
покращитися, і Він буде надалі спо-
нукати вас до покаяння та допоможе 
робити кращий вибір.

Сповідь Господу (та, за необхідності, 
іншим, кому ми могли нашкодити 
або кого образити) є складовою нашої 
підготовки.

Запитайте себе: “Чи треба мені щось 
змінити, чого я ще не змінив? Чи є 
щось, у чому мені досі слід покаятися?” 
Вирішення таких питань через щире 
покаяння може зробити нас гідними 
прийняття причастя.

Чи готовий я взяти на себе ім’я 
Ісуса Христа?
Кожний укладений нами завіт означає, 
що ми більш відповідально стави-
мося до зобов’язання взяти на себе 
ім’я Христа. Коли ми христимося, ми 
засвідчуємо нашу готовність взяти 
на себе імʼя Ісуса Христа і дотри-
муватися Його заповідей. Коли ми 
укладаємо додаткові завіти у храмі або 
приймаємо покликання, ми продов-
жуємо долучатися до справи Христа і 

Чи моє серце скрушене і дух 
упокорений?
Скрушене серце й упокорений дух 
пов’язані зі смиренням. Мати їх—це 
бути готовими підкоритися волі Бога. 
Бути смиренним означає вибачатися 
і пробачати, навіть коли це важко, 
або коли ми вважаємо, що винні 
інші люди. Чи можете ви сказати: “У 
своєму серці я маю хороші почуття до 
всіх людей?” Чи образили ви когось із 
ближніх, або чи є у вас до когось пога-
ні почуття? Чи треба вам попросити у 
когось пробачення? 

Коли моє серце скрушене і дух 
упокорений, я готовий докласти 
зусилля, щоб залагодити все з Богом і 
людьми, які мене оточують. Я нама-
гаюся позбавитися негативних думок 
і почуттів до інших людей. Дух не 
перебуває з нами, коли ми маємо 
бажання сперечатися, тому важливо 
цього позбавитися, і це буде важливим 
кроком підготовки себе до отримання 
обіцяння причастя.

Чи бажаю я знову бути чистим, і чи 
можу я засвідчити, що я покаявся у 
всіх своїх гріхах?
Ще одна вимога в Ученні і Завітах 
20:37—це щоб ми “істинно покаялися 
в усіх своїх гріхах”. Коли ми христили-
ся, нас було очищено від наших гріхів. 
Ми пообіцяли намагатися дотримува-
тися заповідей Бога і покаятися, якщо 
зробимо помилки.

СКОРИСТАВШИСЬ ЦИМ 
УРИВКОМ З ПИСАНЬ, 
ДАЛІ Я НАВОЖУ ДЕЯКІ ІЗ 
ЗАПИТАНЬ, ЯКІ Я СТАВЛЮ 
СОБІ, АБИ ВИЯВИТИ, ЧИ 
ГОТОВИЙ Я ПРИЙМАТИ 
ПРИЧАСТЯ.
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Чи відданий я сьогодні Христу і моїм 
завітам з Ним так само, як і в перший 
день, коли їх укладав?”

Чи є у мене рішучість служити 
Йому до кінця?
Ми пообіцяли Господу, коли укла-
ли наш завіт хрищення, що будемо 
прагнути виконувати Його заповіді. 
Дві найбільші заповіді—це любити 
Господа і любити наших ближніх 
(див. Maтвій 22:36–40). Ми виявляємо 
нашу любов як до Бога, так і до наших 
ближніх, коли служимо їм.

Я запитую себе: “Чи виділяю я час на 
служіння? З яким настроєм я служу: з 
неохотою чи з радістю?” “Чи намага-
юся я звеличувати своє покликання?” 
Служіння людям є чудовим способом 
підготуватися прийняти причастя. 
Насправді, саме під час служіння 
іншим нам потрібне скерування Духа.

Один із способів підготувати ваше серце і дух до прийняття причастя—це щотижня 
проводити з собою маленьку співбесіду. … Я виявив, що це допомагає мені 

готуватися до отримання поновлюваних обіцянь, доступних завдяки причастю.
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приймати Його вчення. Вияв нашої 
готовності взяти на себе Його ім’я під 
час щотижневого причастя означає, 
що ми поновлюємо зобов’язання 
виконувати наші завіти та обов’яз-
ки, які ми уклали з Ним чи 
взяли на себе раніше.

Оцінюючи свою готовність прийняти 
причастя, я запитую себе: “Чи роблю 
я все можливе, аби бути прикладом 
Христа і Його вчень? Чи виконую я 

всі обіцяння, надані під 
час укладання 

моїх завітів? 

ДОВІРЯЙТЕ ГОСПОДНІМ 
ОБІЦЯННЯМ
Коли ми свідомо готуємося щотиж-
ня гідно приймати причастя, ми 
будемо гідними присутності Духа, 
щоб Він скеровував наше життя і 
впливав на нього. Таким є обіцяння 
Господа. 
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ДВАДЦЯТЬ МОЛОДИХ ЖІНОК стояли біля мене, дивля-
чись на 5- метрову дерев’яну стіну. Нашим завданням 
було допомогти кожній дівчині перелізти через неї. 
Для багатьох дівчат це було їхнє перше відвідування 
табору Товариства молодих жінок. Ми із старшими 
дівчатами були провідниками молоді, але самі ніколи 
не брали участі у подібному заході. Ми всі з нетерпін-
ням слухали, поки нам пояснювали правила.

Кожній молодій жінці потрібно було перелізти через 
стіну. Коли це у когось із них виходило, їй дозволялося 
стояти на платформі і допомагати підтягувати інших. 
Але, якщо вона торкалася землі, їй вже не дозволялося 
допомагати піднімати решту дівчат.

Спочатку нам було важко, але невдовзі у нас вийшло 
злагоджено працювати і ми почали піднімати дівчат. 
Дехто боявся підніматися на таку висоту, попри всі 
заходи безпеки. Інші не були впевнені, що зможуть 
самотужки дістатися верху. Нам довелося більше дові-
ряти й допомагати одна одній. Зрештою ми успішно 
виконали це завдання.

Коли всі молоді жінки спустилися, ми зібралися, аби 
обговорити багато уроків, засвоєних із цього заходу 
подолання стіни.

У нас усіх є випробування, які здаються нездоланними. 
Але ми не самі. Навколо нас є люди, які допомагають 
нам піднятися, і які підтримують нас. Небесний Батько 
та Ісус Христос допомагають і зміцнюють, якщо ми 
звернемося до Них.

Меган Б., шт. Огайо, США

“Як жінки і чоловіки, які дотримуються 
завітів, ми повинні піднімати одне одного і 
допомагати одне одному ставати такими 
людьми, якими хоче бачити нас Господь”. 
Сестра Лінда К. Бертон, генеральний президент Товариства молодих жінок, квітнева 
генеральна конференція 2015 року (Ensign або Ліягона, трав. 2015, с. 29).

МІЦНИЙ ФУНДАМЕНТ

СТІНА ДЛЯ ПІДЙОМУ
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“Я Ж ОБІЦЯВ, ЩО ПРИЙДУ”
Я ЗАВЖДИ ХОТІЛА ділитися євангелією з іншими, але протягом багатьох 
років не мала у цьому успіху. Доки я не подружилася з хлопцем на ім’я 
Тіяго. Ми жили неподалік одне одного, тому після школи завжди йшли 
додому разом.

Одного дня ми пішли іншим шляхом, який проходив повз будинок зборів, 
куди я ходила, відвідуючи церкву. Я сказала йому, що вже довгий час я 
член Церкви. Я розповіла у що ми віримо і як сильно це благословляє мою 
сім’ю. Я запросила Тіяго до церкви в неділю, і він пообіцяв, що прийде.

Прийшла неділя, і я з нетерпінням чекала на нього у церкві, але він не 
прийшов. Пізніше того тижня я знову його запросила. Це тривало десь 
два- три місяці, але він завжди знаходив відмовку. Та я не припинила 
запрошувати його.

Якось у неділю вранці я була на причасних зборах, озирнулася і побачила 
Тіяго. Я здивувалася, побачивши його, але він підійшов, сів біля мене і 
сказав: “Я ж обіцяв, що прийду!”

Я познайомила його з місіонерами, і вони почали його навчати. Пізніше 
він охристився. Тепер і він, і я готуємося їхати на місію. Я дуже радію через 
те, що не полишила своїх зусиль.

Мейрі Р., Бразилія

ДОВІРЯЙТЕ БОЖОМУ 
РОЗКЛАДУ
МОЯ ТІТКА ПЕРЕЖИЛА розлучення, коли 
охристився лише її найстарший син. Для 
підтримки мирних стосунків з рідним батьком 
її дітей, вона хотіла отримати його дозвіл для 
хрищення решти їхніх дітей. На жаль, він не 
давав такого дозволу протягом багатьох років.

Моя тітка зрештою вирішила, що діти мають 
охриститися навіть без згоди батька. Але після 
посту і молитви моєї тітки та моїх кузенів 
щодо цього рішення, усі отримали одкровення, 
що їм слід продовжувати чекати.

Того самого тижня рідний батько моїх кузе-
нів сказав моїй тітці, що він хоче, щоб діти 
поспілкувалися з місіонерами та охристилися. 
Я досі пам’ятаю радість, яку відчула, коли моя 
мама повідомила мені цю новину. Я знала, що 
Небесний Батько благословив моїх кузенів 
після багатьох років терплячого очікування.

Ми не завжди можемо знати, коли Господь 
відповість на наші молитви, але я знаю, що Він 
завжди це зробить. Я не знаю, чому Небес-
ний Батько хотів, аби мої кузени чекали на 
хрищення, але я знаю, що Він благословив їх за 
їхню вірність.

Брей Дж., шт. Флорида, США
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УПОВНОВАЖЕНИЙ:  
вибраний, призначений, 
той, кому дали повнова-
ження

Безперервне 
одкровення

Старійшина Квентін Л. Кук
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

З виступу на квітневій генеральній конференції 2020 року.

ПРОРОК ДЖОЗЕФ СМІТ ОТРИМУВАВ одкровення за 
одкровенням. Багато одкровень, отриманих пророком 
Джозефом, були збережені для нас в Ученні і Завітах.

Крім цього, ми благословенні тим, що безперервне 
одкровення надається сучасним пророкам, а вони—це 
“уповноважені слуги Господа, наділені владою  
промовляти від Його імені”1.

Особисте одкровення доступне всім, хто смиренно 
шукає скерування від Господа. Воно настільки ж  
важливе, як і одкровення, яке дається пророкам.

Особисте одкровення ґрунтується на духовних істинах, 
отриманих від Святого Духа. Святий Дух є одкрови-
телем і засвідчувачем всієї істини, особливо тієї, яка 
стосується Спасителя. Без Святого Духа ми не  
могли би дійсно знати, що Ісус є Христос. Його  
визначальна роль полягає в тому, щоб свідчити про 
Батька і Сина та Їхні титули і Їхню славу.

Запевняю вас, що отримувати скерування через  
одкровення може кожен з нас, коли ми смиренно  
трудимося у Господньому винограднику.

Я зі смиренням прошу кожного з вас прагнути  
безперервного одкровення для спрямування нашого 
життя, і прислухатися до Духа під час поклоніння  
Богу Батьку та нашому Спасителю, Ісусу Христу.

ОДКРОВИТЕЛЬ 
І ЗАСВІДЧУВАЧ: 
той, хто допомагає 
вам знати і розуміти 
істину

ВИЗНАЧАЛЬНИЙ: 
результати його впливу 
з’являться пізніше

ЯК МЕНІ 
ОТРИМАТИ 
ОДКРОВЕННЯ?

ПОСИЛАННЯ
 1. Hugh B. Brown, “Joseph 

Smith among the 
Prophets” (Sixteenth 
Annual Joseph Smith 
Memorial Sermon, Logan 
Institute of Religion, 
Dec. 7, 1958), 7.
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Емма Сміт
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1804–1879

Працювала шкільною вчителькою.

Перша президент Товариства 
допомоги.

Уклала першу збірку гімнів Церкви.

Емма, ще будучи маленькою дитиною, завжди відчувала глибоку 
набожність. Вона самовіддано служила людям, і Господь назвав її 
“вибраною пані” (Учення і Завіти 25:3).



Як у вас це 
виходить?

Минулого року світ побачив 
багато випробувань. Що 
допомагає вам залишатися 
сильними і щасливими у 
складні часи?
Ми бажаємо 
дізнатись!

Надішліть ваші відповіді на 
ftsoy@ ChurchofJesusChrist .org.

T1


