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ВИ БУДЕТЕ МАТИ ВІЧНЕ ЖИТТЯ
Завдяки Спокуті Ісуса Христа 

Батько обіцяв нам вічне життя— 
можливість стати подібними до 
Нього— якщо ми будемо дещо ро-
бити. Далі наведено кілька уривків 
з Писань, де зазначено, що саме:

•  Іван 3:15; 6:54
•  Мороній 7:47
•  Учення і Завіти 5:22; 101:38; 

133:62
•  Мойсей 6:59

2 Нефій 31:20
Цьогорічна тема Спільних заходів допомагає нам бачити,  

як ми можемо просуватися вперед, залишаючись непохитними.

Від редакції: Мета цієї сторінки не в тому, щоб дати всебічне пояснення вибраного для  
опанування у семінарії вірша з Писань, а лише в тому, щоб бути відправною точкою для  
вашого особистого вивчення.

Р Я Д О К  З А  Р Я Д К О М

ВИТЕРПІТИ ДО КІНЦЯ
“Випробування 

люблячого Бога да-
ються не для того, 
щоб побачити, чи 

можемо ми витерпіти труднощі, але 
чи здатні ми їх витерпіти гідно. Ми 
успішно пройдемо випробування, 
якщо покажемо, що пам’ятали Його 
і дані Ним заповіді”.
Президент Генрі Б. Айрінг, Перший радник у  
Першому Президентстві, “З силою Господа”,  
Ліягона, трав. 2004, с. 17.

БЕНКЕТУВАТИ  
СЛОВАМИ ХРИСТА

“Бенкетувати оз-
начає більше, ніж 
пробувати на смак. 

Бенкетувати означає насолод-
жуватися. Ми насолоджуємося 
Писаннями, вивчаючи їх в дусі захо-
плюючого відкриття і відданого по-
слуху. Коли ми бенкетуємо словами 
Христа, вони … стають невід’єм-
ною складовою нашої сутності”.
Президент Рассел М. Нельсон, президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Living by Scriptural 
Guidance,” Ensign, Nov. 2000, 17.

ЛЮБОВ ДО БОГА І ДО ВСІХ ЛЮДЕЙ
“Любов до Бога і до всіх 

людей”— це обидві з двох найбіль-
ших заповідей (див. Матвій 22:37–
40). Іншим словом для такого виду 
любові може бути милосердя, або 
чиста любов Христа (див. Мороній 
7:47).

СПРАВЖНЯ  
ЯСКРАВІСТЬ НАДІЇ

“Тоді як слабка надія 
залишає нас на милість 
нашого настрою та 

подій, “яскравість надії” сповнює 
людей світлом. Їхнє світло видно, 
і воно також дає розуміння речей! 
… Іноді у найпохмурішій темряві 
немає зовнішнього світла— лише 
внутрішнє світло, щоб скеровувати 
і запевнювати”.
Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004),  
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Brightness 
of Hope,” Ensign, Nov. 1994, 35.

ПРОСУВАТИСЯ ВПЕРЕД
Що вам потрібно робити, про-

суваючись вперед на шляху до 
вічного життя? Прочитайте, що 
робили люди з видіння Легія про 
дерево життя (див. 1 Нефій 8:30). 
Які інші приклади ви можете наве-
сти з Писань?

НЕПОХИТНА ВІРА В ХРИСТА
Непохитність означає стояти 

твердо, непорушно. Непохитна 
віра в Христа означає незмінну віру 
в Нього і послух Його заповідям, 
а також отримання обрядів та укла-
дання і дотримання завітів.


