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ЧАС, ЗМІСТОВНО  ПРОВЕДЕНИЙ ІЗ НИМ
“Щоб зміцнити стосунки з Богом, нам необхідно знайти час, який ми змістовно проведемо наодинці з Ним. Якщо ми спокійно зосереджуємося на щоденній особистій молитві й вивченні Писань, завжди докладаємо зусилля, щоб бути гідними дійсної храмової рекомендації, то мудро інвестуємо свій час і зусилля, щоб наблизитися до Не-бесного Батька. Дослухаймося до за-клику у Псалмах: “Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я” [Псалми 45:11].

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у  Першому Президентстві, “Про найважливіше”, Ліягона, лист. 2010, с. 21.

Ви молитеся Небесному Батькові, але чи замислювалися ви колись над тим, Який Він? 

Або чому Він взагалі допоміг вам знайти ваші загублені ключі кілька днів тому? Або 

наскільки добре Він знає вас? Чи як Він спілкується з вами?

На щастя, ніколи не надто пізно дізнатися більше про Бога. Зараз у вас є нагода 

розпочати грандіозне вивчення Писань, з яких ви достеменно дізнаєтеся, чому Бог 

всесвіту— у Якого є багато мільярдів духовних дітей— думає про вас.

Але почати виконувати грандіозні завдання може бути важко, тому хай ця схема 

стане вам у пригоді.
Кожного дня ви можете вибрати одне запитання зі схеми. Виконуючи 

етапи завдання і даючи відповіді на запитання, намагайтеся думати про 

ваші стосунки з Небесним Батьком. Думайте про Його роль у вашому 

житті та запитуйте себе, що ви можете робити, щоб наблизитися 

до Нього. ◼

ПІЗНАТИ НЕБЕСНОГО БАТЬКА:  
ВИВЧЕННЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВОЇ ТЕМИ

Яким є Бог?

На які слова ви особливо звернули 
увагу? Чи повторювалися якісь слова? 
Подивіться їхнє значення у словнику 
або в Путівнику по Писаннях.

В чому Небесний Батько 
та Ісус Христос є однако-

вими, але відмінними?

Підготуйте на домашній сімейний  
вечір урок про те, що ви вивчили.

На землі живуть мільярди 
людей! Як же можливо для 

Небесного Батька знати мене?

Якою є головна думка в кожному  
з уривків з Писань? Спробуйте викла-
сти її не більше, ніж п’ятьма словами.

Як мені пізнати  
Небесного Батька?

Виконайте пошук на сайті LDS. org за будь- 
якими ключовими словами, які ви знайшли 
у Писаннях. Зайдіть на lds. org/ media - library, 
щоб подивитися тематичний відеоматеріал.

Нам сказано говорити  
з Небесним Батьком  

в молитві. Але як Небесний 
Батько говорить зі мною?

Як ви розмовляєте з Богом? Що ви мо-
жете змінити завдяки вивченому вами?
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Чи є у вас ще якесь запитання про Небесного Батька, Ісуса Христа чи Святого Духа? Запишіть його 

і скористайтеся ним для подальшого вивчення Писань, після того як вичерпаються запитання з вашої 

схеми. І не забудьте, що ви можете завжди скористатися матеріалами, такими, як Путівник по Писан-

нях, Віддані вірі та Проповідуйте Мою євангелію, щоб дізнатися більше про те, що ви вивчаєте!


