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Передмова

Протягом наступних шести місяців учні суботньої школи по 
всьому світові будуть натхнені і спонукані до дії за допомогою 
Божого Слова, вивчаючи тему «Уроки з книги Дії апостолів».

Те, що почалося як жахливе розчарування для віруючих хри-
стиян після розп’яття їхнього Господа, радикально змінилося. 
«Після смерті свого Господа [учні Христа] представляли безпо-
радну, зневірену жменьку людей, які втратили мужність, – вони 
були подібні до отари без пастуха, – однак тепер учні йшли впе-
ред як свідки істини, не маючи при собі ніякої зброї, окрім Слова 
і Духа Божого, вони йшли вперед, аби здобути рішучу перемогу 
над ворогом». – Свідоцтва для проповідників. – С.66, 67.

«Нам необхідно мати глибше благочестя і справжню лагід-
ність Великого Учителя. Мені показано... що вся книга Дії – це 
наш підручник. Нам всім необхідно щодня упокорювати свої 
серця і навертатися». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1055.

«Ревність стосовно Бога спонукала учнів нести свідчення про 
істину з величезною силою. Чи не повинна ця ревність і наші сер-
ця запалювати рішучістю проповідувати про викупну любов, про 
Христа і Його розп’яття?» – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.22.

«Моральний морок, подібно до траурного покривала, огор-
тає землю. Усілякі псевдовчення, єресь і сатанинські підступи 
вводять розум людей в оману. Без Духа і Божої сили всі наші 
зусилля проповідувати істину виявляться марними.

Споглядаючи Христа, віруючи в Нього, відчуваючи на осо-
бистому досвіді Його рятівну благодать, ми будемо готові пред-
ставити Його світові. Якщо ми навчалися у Нього, Ісус стане 
нашою головною темою; Його любов, яка палає на вівтарі наших 
сердець, досягне сердець людей. Тоді істина буде представле-
на не як холодна теорія, яка не має ознак життя, але в прояві 
Духа». – Там саме. – Т.5. – С.158.

«Обітниця Христа про те, що Він пошле Святого Духа як Сво-
го Представника, не зазнала змін. Багатства Божої благодаті не 
зливаються з Неба на людей не тому, що Бог стримує їх. Сьогодні 
ця обітниця не виконується повною мірою через те, що люди не 
цінують її належним чином». – Дії апостолів. – С.50.

«Міра Святого Духа, яку ми отримаємо, буде пропорційна мірі 
нашого бажання і віри, виявленої для Його отримання, і того, як 
ми будемо використовувати світло і знання, яке буде нам дане. 
Святий Дух буде даний нам відповідно до нашої здатності при-
йняти і нашої здатності передати Його іншим людям». // Рев’ю 
енд Геральд, 5 травня 1896 року.
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«Світ, що гине в гріхові, необхідно просвітити. Зниклу перли-
ну потрібно знайти. Вівцю, котра заблукала, необхідно в безпеці 
повернути назад до загону. Хто приєднається до пошуку? Хто 
понесе світло тим, хто блукає в пітьмі омани?» //  Там саме, 23 
липня 1895 року.

Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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Субота, 3 квітня 2021 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ЗБІРНИКА ГІМНІВ ІСПАНСЬКОЮ МОВОЮ

Дорогі брати, сестри і друзі 
по всьому світу!

М у з и к а  з а р о д и л а с я  в 
с е р ц і  Б о г а ,  щ о б  с л у ж и -
ти для зустрічі Творця зі 
Своїм творінням – моменту 
спілкування, в який створені 
істоти можуть висловити своє 
захоплення і поклоніння ве-
личному Творцю. Псалмо-
мовець проголошує: «Співайте для Господа, благослов-
ляйте Ім’я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його! 
Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда 
Його – між усіми народами... Дайте Господу, роди народів, 
дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення 
Його, жертви приносьте і входьте в подвір’я Його! Додолу 
впадіть ув оздобі святій перед Господом, тремтіть перед 
обличчям Його, уся земле!» (Псалом 96:2, 3, 7-9).

«Музика є складовою частиною богослужінь у Небесних 
дворах, і ми повинні робити усе для того, щоб наші похвальні 
пісні були співзвучні гармонії Небесних хорів… Спів як ча-
стина релігійного служіння є таким же важливим, як і мо-
литва». – Патріархи і пророки. – С.594.

Музика може сприяти навчанню, і  «це один з 
найефективніших засобів закарбувати в серці духовні 
істини». – Віра, якою я живу. – С.273.

Беручи до уваги значення хорошої музики в контексті 
богослужінь, освіти та євангелізації, ми представляємо 
сім’ї реформаторів нашу нагальну потребу видати перший 
офіційний збірник гімнів іспанською мовою. Іспанська мова 
є основною мовою в 21 країні світу і за підрахунками при-
близно 527-580 мільйонів людей всього світу розмовляють 
іспанською мовою, для більшої частини з них вона є рідною.

Процес підготовки цієї збірки гімнів іспанською мовою 
охоплює трудомістку роботу перекладу, юридичні питання 
авторського права, технічну роботу гармонізації псалмів, їхнє 
аранжування в нових тональностях, вставку нот на відповідні 
лінії та їхнє редагування в програмі.

Оскільки ця робота потребує чимало коштів, ми щиро 
закликаємо всіх учнів суботньої школи допомогти нам у цьо-
му проєкті, щоб незабаром ми мали наш офіційний збірник 
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гімнів, прийнятний для служіння нашому Богові.
Ми молимося про те, щоб Господь рясно винагородив вас 

за добровільні пожертвування на цю справу, і ми заздалегідь 
дякуємо вам за вашу підтримку та щедрі дари.

Ваші брати і сестри з Південноамериканського 
регіону
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Урок 1 Субота, 3 квітня 2021 року

Звiстка для багатьох людей
«І Яковів залишок буде посеред численних народів, як роса 

та від Господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на 
чоловіка, і не буде надії складати на людських синів» (Михея 
5:6).

«Серце, котре перебуває у злагоді з Богом, стане співучасни-
ком цього Небесного миру і поширюватиме його життєдайний 
вплив на інших. На змучені та стомлені від світської марноти 
серця спускається дух миру, неначе роса». – Блаженства, про-
мовлені на горі. – С.28.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.9-22.

Неділя 28 березня

1. ПОКЛИКАНІ БУТИ БЛАГОСЛОВЕННЯМ

а. Яким завжди був Божий план стосовно тих небагатьох людей, 
які Його приймають? Михея 5:7.

7 І Яковів залишок буде між людами, серед численних 
народів, як лев між лісною худобою, як левчук між отарами 
овець, що як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, 
хто б зміг урятувати. (Мих.5:7)

«Бог вибрав Ізраїля. Він покликав цей народ, щоб зберігати 
серед людей знання Його Закону, а також символів і пророцтв, 
котрі вказували на прийдешнього Спасителя. Він бажав, щоб 
вони були джерелом спасіння для світу. Єврейський народ мав 
стати серед інших народів тим, ким був Авраам у країні свого 
тимчасового перебування, Йосип – у Єгипті та Даниїл – при 
царському дворі Вавилона». – Бажання віків. – С.27.

б. Як Христос описав те, що юдейський народ не виконав цей 
план? Яке застереження нам слід отримати з цього? Від Луки 
20:9-18.

9 І Він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік 
насадив виноградника, і віддав його винарям, та й відбув на 
час довший. 10 А певного часу послав він раба до своїх винарів, 
щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його 
винарі, і відіслали ні з чим. 11 І знову послав він до них раба 
іншого, а вони й того збили й зневажили, та й відіслали ні з чим. 
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12 І послав він ще третього, а вони й того зранили й вигнали. 
13 Сказав тоді пан виноградника: Що маю робити? Пошлю 
свого сина улюбленого, може його посоромляться... 14 Винарі 
ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: Це спадкоємець; 
ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. 15 І вони 
його вивели за виноградника, та й убили... Що ж зробить їм 
пан виноградника? 16 Він прийде та й вигубить цих винарів, 
виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли: Нехай цього 
не станеться! 17 А Він глянув на них та й сказав: Що ж оце, що 
написане: Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним 
став каменем! 18 Кожен, хто впаде на цей камінь розіб’ється, а 
на кого він сам упаде, то розчавить його. (Лук.20:9-18)

«Нам необхідно остерігатися, щоб нас не спіткала та сама 
доля, що й древній Ізраїль. Історія їхньої непокори і падіння була 
записана для нашого повчання, аби ми не чинили так само, як 
вони». // Рев’ю енд Геральд, 10 липня 1900 року.

1. Що я повинен усвідомити, коли спокушаюсь ду-
мати, що я не впливаю на інших?

Понеділок 29 березня

2. ЯКОСТІ ОБРАНИХ

а. Що ми повинні знати щодо особливих тенет, у які переважно 
потрапляв древній Ізраїль? Приповісті 11:2; 29:23.

2 Прийде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними 
мудрість.  (Пр.11:2)

23 Гординя людини її понижає, а чести набуває покірливий 
духом. (Пр.29:23)

«Коли ідолопоклонники повставали, щоб знищити істину, 
Господь приводив Своїх слуг до царів і правителів, аби вони 
та їхній народ могли прийняти світло. Раз у раз наймогутніші 
монархи були змушені визнати верховну владу Бога, Котрому 
поклонялися полонені євреї.

Завдяки вавилонському полону ізраїльтяни повністю 
відмовилися від ідолопоклонства. Протягом кількох наступ-
них століть їм довелося багато страждати від гніту язичників, 
перш ніж вони зрозуміли, що їхній добробут залежить від по-
слуху Закону Божому. Однак послух багатьох не був зумовле-
ний любов’ю. Вони керувалися егоїстичними мотивами. Вони 
дивились на обрядове служіння Богові як на засіб досягнення 
національної величі. Вони не стали світлом для світу, а навпаки, 
відмежувалися від нього, аби таким чином уникнути спокуси 
впасти в ідолопоклонство. Навчаючи через Мойсея народ, Бог, 
дійсно, запровадив обмеження щодо їхнього спілкування з 
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ідолопоклонниками, але це вчення було неправильно витлума-
чене. Він ставив за мету перешкодити їм запозичати язичницькі 
звичаї. Однак вони використали ці обмеження, щоб спорудити 
стіну розділення поміж Ізраїлем та всіма іншими народами. 
Для юдеїв Єрусалим став їхнім небом, і вони страждали від 
ревнощів з приводу того, що Господь виявляє милосердя до 
язичників». – Бажання віків. – С.28, 29.

б. Опишіть упокорення і серйозність духу, які необхідні для 
прийняття Божого заклику. Від Матвія 11:28-30.

28 Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас 
заспокою! 29 Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо 
Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. 30 
Бож ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий! (Матв.11:28-30)

«Вожді єврейського народу вважали себе надто мудрими, щоб 
мати потребу в настановах, надто праведними, аби потребувати 
спасіння, надто високошанованими, аби мати потребу в честі, 
що походить від Христа. Спаситель відвернувся від них і довірив 
іншим ті переваги, якими вони зловживали, і ту справу, якою 
вони знехтували. Божа слава мала бути явлена світові, а Його 
Слово утвердженим. Царство Христа мало бути встановлене 
у світі. Про Боже спасіння мали дізнатися у найвіддаленіших 
містах, тому учні Христа були покликані звершити саме ту 
роботу, якої не виконали вожді єврейського народу». – Дії 
апостолів. – С.16.

2. Які основні риси можуть зробити моє свідчення 
про Христа ефективнішим?

Вівторок 30 березня

3.ОСОБЛИВЕ ДОРУЧЕННЯ

а. Яка мета Божих дітей на цій землі? Де ми починаємо її вико-
нувати? Від Матвія 5:14-16.

14 Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на 
верховині гори. 15 І не запалюють світильника, щоб поставити 
його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. 
16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони 
бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на 
небі. (Матв.5:14-16)

«Кожен служитель Христа має почати служіння зі свого рід-
ного краю. У кожній сім’ї знайдуться душі, які вмирають від ду-
ховного голоду, не маючи Хліба життя. Це можуть бути діти, яких 
треба привести до Христа. Поряд з нами є люди, які не знають 
істини. Тож працюймо там, де ми потрібні; нехай наші зусилля 
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поширюються і на ті місця, куди попровадить нас Божа рука. 
Інколи здається, що праця багатьох людей обмежена тими чи 
іншими обставинами, але якщо вони виконують її з вірою і ста-
ранністю, їхній голос почують скрізь». – Бажання віків. – С.822.

б. Що має сколихнути нас, аби ми переглянули свої мотиви і 
пріоритети в житті? 1 до коринтян 9:16; 2 до коринтян 10:16-
18.

16 Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, 
це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії! 
(1Кор.9:16)

16 щоб і в дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а 
не хвалитись готовим, як це чужі твердять. 17 А хто хвалиться, 
нехай хвалиться в Господі! 18 Бо достойний не той, хто сам себе 
хвалить, але кого хвалить Господь! (2Кор.10:16-18)

«Ми не повинні забувати і про Його повеління: «Ідіть по 
цілому світові» (Від Марка 16:15). Ми покликані спрямовувати 
свої погляди на найвіддаленіші куточки Землі. Христос руйнує 
стіну розділення, усі національні упередження і закликає любити 
увесь людський рід. Він підносить людину над вузьким колом 
егоїстичних інтересів, скасовує будь-які територіальні кордо-
ни та штучно створені межі в суспільстві. Син Божий стирає 
відмінності між своїми і чужими, між друзями і ворогами. Він 
навчає нас бачити в кожній нужденній душі свого брата, а весь 
світ вважати полем своєї діяльності». – Там саме. – С.823.

«Замість того щоб розширювати і зводити додаткові будів-
лі... в місцях, де наші установи вже міцно встановлені, там слід 
обмежувати свої потреби. Нехай кошти і працівники будуть 
розосереджені для сповіщення істини і вістки застереження в 
інших районах». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.50.

«У той час як ви потураєте своїй схильності привласнювати 
гроші – Божі гроші, за які ви повинні будете дати звіт, місіонер-
ська робота сповільнюється і навіть зупиняється через нестачу 
коштів і працівників, необхідних для того, щоб встановлювати 
прапор істини в тих місцях, де люди ніколи раніше не чули 
звістку застереження». – Там саме. – С.51.

«Хто залишить затишні оселі та дорогих і близьких родичів, 
аби нести дорогоцінне світло істини в далекі країни?» – Там 
саме. – С.54.

3. Що має бути головним пріоритетом для Божого 
народу в Його очах?
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Середа 31 березня

4. ТАЄМНИЦЯ СИЛИ

а. Поясніть значення видіння, що було дане пророку Захарії, 
яке ілюструє Божу роботу на цій землі. Захарії 4:1-3.

1 І вернувся той Ангол, що говорив зо мною, і збудив мене, 
як чоловіка, якого будять зо сну його. 2 І сказав він до мене: Що 
ти бачиш? А я відказав: Бачу я, ось світильник, увесь із золота, і 
чаша на верху його, і сім лямпад його на ньому, і по сім рурочок 
для лямпад, що на верху його. 3 І дві оливки на ньому, одна з 
правиці чаші, а одна на лівиці її. (Зах.4:1-3)

«Необхідно звершити велику роботу, тобто донести до людей 
рятівну істину Євангелії. Ось засіб, який призначений Богом, 
аби зупинити моральний розпад. Це Його засіб, що дозволяє 
відновити Його образ у людині. Це Його ліки від загального 
хаосу...

Усе світло в минулому, усе світло, що сяє сьогодні і сягає 
в майбутнє, світло, що відкрите в Божому Слові, призначене 
для кожної душі, яка прийме його. Слава цього світла – це 
слава характеру Христа, вона має бути виявлена в кожному 
християнинові, в сім’ї, в церкві, в служінні слова і в кожній 
установі, яка заснована Божим народом. Усе це за Божим 
наміром має стати символом того, що може бути зроблено для 
світу, стати подобою рятівної сили євангельських істин і по-
середником у виконанні великого Божого задуму для людства.

Божий народ повинен стати каналом найпотужнішого впли-
ву у Всесвіті. У видінні, що було показане Захарії, дві оливки, 
які знаходяться перед Богом, зображені такими, що зливають 
з себе золоту оливу через золоті трубочки в чаші Святині. Ця 
олива живить лампади у Святині, в результаті чого вони можуть 
випромінювати постійне і яскраве світло. Так само і від помаза-
них оливою, які знаходяться в Божій присутності, повнота Боже-
ственного світла, любові і сили передаються Його народові, аби 
він міг наділяти оточуючих світлом, радістю і освіжаючою силою. 
Вони повинні стати каналами, через які Божественні посередни-
ки зможуть зливати на світ потоки Божої любові». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.6. – С.11, 12.

б. У справі просвітлення світу що є «батареєю», яка заряджає? 
Захарії 4:6.

6 І відповів він, і сказав мені, говорячи: Оце таке Господнє 
слово до Зоровавеля: Не силою й не міццю, але тільки Моїм 
Духом, говорить Господь Саваот. (Зах.4:6)
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«Небо робить набагато більше, ніж ми собі уявляємо, готуючи 
шлях для навернення душ. Ми повинні працювати в злагоді з 
Небесними вісниками. Ми більше потребуємо Бога; ми не маємо 
права навіть припускати думки, що робота виконується нашими 
розмовами і проповідями. Якщо людей не досягти за допомо-
гою Божої сили, то їх вже нічим не можна буде досягти». – Там 
саме. – С.50.

4. Яким чином видіння Захарії про оливу, яка 
виливається, має вплинути на мене?

Четвер 1 квітня

5. СЕРЦЯ ПАЛАЮТЬ

а. Поясніть нашу найбільшу потребу в цей час. Від Івана 1:12, 13; 
3:5-8; 4:14.

12 А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими 
стати, тим, що вірять у Ймення Його, 13 що не з крови, ані з 
пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились 
від Бога. (Iван.1:12,13)

5 Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не 
родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. 6 
Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух. 7 Не 
дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно родитись згори. 
8 Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля 
він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа 
народжений. (Iван.3:5-8)

14 А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повік, 
бо вода, що Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече 
в життя вічне. (Iван.4:14)

«Соратники мої, Ісус, дорогоцінний Ісус повинен перебувати 
в наших серцях найповнішою мірою, якщо ми хочемо успішно 
проповідувати Його людям. Ми вкрай потребуємо Небесного 
впливу Святого Духа Божого, який надасть сили нашій роботі 
та зробить її ефективнішою. Нам необхідно відкрити серця для 
Христа. Ми потребуємо набагато твердішої віри і більш ревно-
го посвячення. Нам потрібно померти для свого «я» і плекати 
благоговійну любов до нашого Спасителя в розумі й серці. 
Якщо ми шукатимемо Господа всім серцем, то ми знайдемо 
Його і наші серця запалають Його любов’ю. Егоїстичне «я» 
розчиниться в нашій незначності, а Ісус стане для душі всім і в 
усьому». – Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.51.

«Воістину навернена душа просвітлена згори, і Христос стає 
для цієї душі  «джерелом тієї води, що тече в життя вічне» 
(Від Івана 4:14). Люди можуть чорнити і спотворено тлумачити 
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слова посвяченої людини і мотиви її вчинків, але їй байдуже, 
тому що вона керується важливішими інтересами. Вона не думає 
про нинішні зручності і не прагне до показного, їй не потрібна 
людська похвала. Вона сподівається на Небеса і продовжує йти 
прямо вперед, не зводячи свого погляду з Ісуса. Вона чинить 
правду, бо любить правду і тому що тільки ті, хто чинять прав-
ду, ввійдуть у Боже Царство. Вона ніколи не говорить: «Чи я 
сторож брата свого?» (Буття 4:9), але любить ближнього, 
як себе. Їй не властиві грубість і владність, як це буває властиво 
безбожникам, але вона відображає на людей Небесне світло. 
Вона є справжнім, хоробрим воїном хреста Христового, воїном, 
який несе слово життя». – Там саме. – Т.5. – С.569.
П’ятниця 2 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що я повинен усвідомити, коли спокушаюсь ду-
мати, що я не впливаю на інших?

2. Які основні риси можуть зробити моє свідчення 
про Христа ефективнішим?

3. Що має бути головним пріоритетом для Божого 
народу в Його очах?

4. Яким чином видіння Захарії про оливу, яка 
виливається, має вплинути на мене?

5. Опишіть справді наверненого християнина.
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Урок 2 Субота, 10 квітня 2021 року

Посудини для використання 
Господом

«Якщо ви Мене любите, – Мої заповіді зберігайте! І вбла-
гаю Отця Я, – і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік 
перебував» (Від Івана 14:15, 16).

«Утішитель був даний нам, щоб Він міг взяти з того, що на-
лежить Христу, і показати нам; щоб представити в цілковитій 
переконливості слова, які промовлені Ним, і з живою силою 
передати їх покірній душі, яка звільнилася від свого «я». // Оз-
наки часу, 15 липня 1908 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Вибрані вісті. – Кн.1. – С.109-111.

Неділя 4 квітня

1. ЧУДОВА ОБІТНИЦЯ

а. Опишіть дорогоцінну обітницю, яку Ісус дав вночі перед 
розп’яттям. Яким тільки чином ми можемо отримати цю 
обітницю і бути благословенними нею? Від Івана 14:15-17, 23.

15 Якщо Ви Мене любите, Мої заповіді зберігайте! 16 І 
вблагаю Отця Я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами 
повік перебував, 17 Духа правди, що Його світ прийняти не може, 
бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас 
перебуває, і в вас буде Він. (Iван.14:15-17)

23 Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить Мене, той 
слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо 
до нього, і оселю закладемо в нього. (Iван.14:23)

«Молитва ніколи не може замінити обов’язку. «Якщо Ви Мене 
любите, – говорить Христос, – Мої заповіді зберігайте!» (Від 
Івана 14:15)... Хто приносить свої прохання до Бога, спираючись 
на Його обітниці, але водночас не погоджуючись із певними 
умовами, ті зневажають Єгову». – Наочні уроки Христа. – С.143.

«Ми повинні представляти Христа в кожній рисі характеру.
Якою є біблійна перевірка характеру? [Від Івана 14:23 циту-

ється]». – Медичне служіння. – С.46.
«[Від Івана 14:23 цитується]. Нами буде керувати більш силь-

ний, досконалий Розум, бо ми маємо живий зв’язок із Джерелом 
усепереможної сили. У нашому духовному житті ми будемо під-
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порядковані на послух Ісусові Христу. Ми більше не житимемо 
звичайним егоїстичним життям, але в нас житиме Христос. Його 
характер буде відтворений у нашій людській природі. І так ми 
принесемо плоди Святого Духа». – Наочні уроки Христа. – С.61.

1. Назвіть умови для отримання Святого Духа, які 
представлені в 14 розділі Євангелії від Івана.

Понеділок 5 квітня

2. КНИГА ДІЙ

а. Як Лука, улюблений лікар, розпочинає книгу Дії, яка є про-
довженням книги в Біблії, що названа його ім’ям? Від Луки 
24:50-53; Дії 1:1-3.

50 І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки Свої, 
поблагословив їх. 51 І сталось, як Він благословляв їх, то зачав 
відступати від них, і на небо возноситись. 52 А вони поклонились 
Йому, і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. 53 І 
постійно вони перебували в храмі, переславляючи й хвалячи 
Бога. Амінь. (Лук.24:50-53)

1 Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від 
початку чинив та навчав, 2 аж до дня, коли через Духа Святого 
подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. 3 А по муці 
Своїй Він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, 
і сорок день їм з’являвся та про Божеє Царство казав. (Дiї.1:1-3)

б. Про що найбільше хвилювалися учні, задаючи свої останні 
запитання Ісусу? Про що, подібно до них, хвилюємося і ми? 
Дії 1:6. Поясніть, чого ми повинні навчитися з Його відповіді. 
Дії 1:7; Від Івана 9:4.

6 А вони, зійшовшись, питали Його й говорили: Чи не часу 
цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві? (Дiї.1:6)

7 А Він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що 
Отець поклав у владі Своїй. (Дiї.1:7)

4 Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж 
поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе 
виконувати. (Iван.9:4)

«Бог не відкрив нам час, коли закінчиться проголошення 
цієї [Третьої ангельської] звістки або коли наблизиться до 
кінця період випробування. Те, що нам відкрито, ми повинні 
приймати самі і передавати своїм дітям; але не слід прагнути 
дізнатися те, що приховане від нас в раді Всемогутнього. Наш 
обов’язок – пильнувати, трудитися і чекати, працюючи щохви-
лини заради душ людських, які стоять на краю загибелі. Ми 
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повинні постійно слідувати за Ісусом, працюючи, як працював 
Він, роздаючи Його дари як хороші «доморядники всілякої Божої 
благодаті». Сатана завжди готовий дати кожному, хто не вчиться 
у Ісуса щодня, особливу звістку, що йде від нього самого, для 
того щоб позбавити сили дивовижну істину для теперішнього 
часу». // Рев’ю енд Геральд, 9 жовтня 1894 року.

«Знову і знову я отримую застереження щодо встановлення 
часу. Божий народ ніколи знову не отримає звістку, яка буде 
заснована на термінах. Нам не дано знати ані певного часу 
злиття Святого Духа, ані часу Приходу Христа». – Вибрані ві-
сті. – Кн.1. – С.188.

«Ми живемо у час заключних подій історії землі. Пророцтва 
швидко виконуються. Час випробування швидко закінчується. У 
нас немає часу, – жодного моменту, – щоб втрачати його. Нехай 
нас не застануть сплячими на сторожі. Нехай ніхто не говорить 
у своєму серці або своїми вчинками: «Мій Господь зволікає зі 
Своїм Приходом». Нехай звістка про швидке повернення Христа 
прозвучить у щирих словах застереження. Переконуймо ж усіх 
людей покаятися і втікати від майбутнього гніву. Спонукаймо 
їх до невідкладного приготування, бо нам мало що відомо про 
події, які очікують нас. Нехай служителі й рядові члени вихо-
дять на ниви і переконують безтурботних та байдужих шукати 
Господа, доки Його ще можна знайти». – Свідоцтва для Цер-
кви. – Т.8. – С.252, 253.

2. Чому нам сказано не намагатися засновувати 
свою віру на встановленні часу?

Вівторок 6 квітня

3. ВОЗНЕСІННЯ І ЗАПЕВНЕННЯ

а. На що звернув увагу Ісус у Своїх останніх словах безпосеред-
ньо перед Своїм вознесінням? Яке значення це має для нас? 
Дії 1:4, 5, 8, 9.

4 А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з 
Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав ви чули 
від Мене. 5 Іван бо водою христив, ви ж охрищені будете Духом 
Святим через кілька тих днів! (Дiї.1:4,5)

8 Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми 
ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж 
до останнього краю землі. 9 І, прорікши оце, як дивились вони, 
Він угору возноситись став, а хмара забрала Його сперед їхніх 
очей... (Дiї.1:8,9)

«Дух мав діяти як відновлювальна Сила, і без Нього жертва 
Христа була б даремною. Сила зла утверджувалася протягом 
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століть, а покірність людей сатанинській неволі гідна подиву. 
Опиратися гріхові і перемагати його можна було лише завдяки 
могутньому впливові Третьої Особи Божества – Духа Святого, 
Котрий виявляє Себе не у видозміненій енергії, а у всій пов-
ноті Божественної сили. Дух робить ефективною діяльність 
Спасителя світу. Дух очищає серце. Через Нього віруючий стає 
причетним до Божественної природи. Христос дав Свого Духа 
як Божественну силу для перемоги над усіма успадкованими й 
набутими нахилами до зла. Тим самим Він закарбував у Церкві 
Свій характер». – Бажання віків. – С.671.

б. На яке блаженне запевнення можуть сподіватися віруючі 
усіх поколінь? Дії 1:10, 11; До Тита 2:11-13.

10 А коли вони пильно дивились на небо, як Він віддалявся, 
то два мужі у білій одежі ось стали при них, 11 та й сказали: 
Галілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, 
що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов 
Він на небо! (Дiї.1:10,11)

11 Бо з’явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, 12 і 
навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських 
пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в 
теперішнім віці, 13 і чекали блаженної надії та з’явлення слави 
великого Бога й Спаса нашого Христа Ісуса, (Тит.2:11-13)

«Тепер [учні] вже не боялися майбутнього, оскільки знали, 
що Ісус перебуває на Небесах, продовжуючи опікуватися ними. 
Вони усвідомлювали, що мають Друга біля Божого престолу, а 
тому з радістю посилали свої молитви до Отця в ім’я Ісуса». – Там 
саме. – С.833.

«З невимовною радістю начальства, влади і сили визнають 
Князя життя Володарем Всесвіту, ангели припадають до Його ніг, 
а Небесні двори сповнюються радісними голосами: «Достойний 
Агнець, що заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, 
і міць, і честь, і славу, і благословення!» (Об’явлення 5:12)...

З небес, де панує радість, до нашої Землі долітає відлуння 
чудових слів Христа: «Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і 
до Бога Мого й Бога вашого!» (Від Івана 20:17, ост. частина). 
Небесна сім’я і сім’я земна – єдині. Наш Господь вознісся заради 
нас, і заради нас Він живе! «Тому може Він завжди й спасати 
тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, 
щоб за них заступитись» (До євреїв 7:25)». – Там саме. – С.834, 
835.
3. Чому Святий Дух необхідний для християнського 

життя?
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Середа 7 квітня

4. ЗУСТРІЧ З МЕТОЮ

а. Де зібралися учні, хто був присутній там, і що вони робили? 
Дії 1:12-14. Чого ми можемо навчитися з цієї події?

12 Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною 
зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль 
дороги суботнього дня. 13 А прийшовши, увійшли вони в 
горницю, де й перебували: Петро та Іван, та Яків та Андрій, 
Пилип та Фома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон 
Зилот, та Юда Яковів. 14 Вони всі однодушно були на невпинній 
молитві, із жінками, і з Марією, матір’ю Ісусовою, та з братами 
Його. (Дiї.1:12-14)

«Чекаючи на виконання обітниці, учні впокорювали свої 
серця в щирому розкаянні та визнавали своє невір’я. Прига-
дуючи слова, сказані Христом перед Його смертю, вони краще 
розуміли їхнє значення. У їхній пам’яті оживали забуті істини, 
вони переказували їх один одному...

Ці дні приготування були для них днями глибокого 
дослідження серця. Усвідомлюючи свою духовну потребу, учні 
благали Господа про святе помазання, яке зробило б їх здат-
ними трудитися задля спасіння людських душ. Вони просили 
благословення не лише для себе. Вони розуміли, що на них 
лежить відповідальність за спасіння душ і що Євангелія має 
бути проповідувана світові, тому просили в Христа обіцяної їм 
сили». – Дії апостолів. – С.36, 37.

б. Процитуйте рішення, що було прийняте ранньою Церквою, 
яка нараховувала 120 віруючих. Дії 1:15-26. Чому спосіб 
прийняття рішення надто юної Церкви не слід обов’язково 
розглядати як звичайний метод? Дії 6:3.

15 Тими ж днями Петро став посеред братів а народу було 
поіменно до ста двадцяти та й промовив: 16 Мужі-браття! 
Належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух 
Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто 
Ісуса схопив, 17 бо він був зарахований з нами, і жереб служіння 
оцього прийняв. 18 І він поле набув за заплату злочинства, а 
впавши сторчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось... 
19 І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле 
те назване їхньою мовою Акелдама, що є: Поле крови. 20 Бо 
написано в книзі Псалмів: Нехай пусткою стане мешкання його, 
і нехай пожильця в нім не буде, а також: А служіння його забере 
нехай інший. 21 Отже треба, щоб один із тих мужів, що сходились 
з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, 22 
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зачавши від хрищення Іванового аж до дня, коли Він вознісся 
від нас, щоб той разом із нами був свідком Його воскресення. 
23 І поставили двох: Йосипа, що Варсавою зветься, і що Юстом 
був названий, та Маттія. 24 А молившись, казали: Ти, Господи, 
знавче всіх сердець, покажи з двох одного, котрого Ти вибрав, 
25 щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда 
від нього відпав, щоб іти в своє місце. 26 І дали жеребки їм, і 
впав жеребок на Маттія, і він зарахований був до одинадцятьох 
апостолів. (Дiї.1:15-26)

3 Отож, браття, виглядіть ізпоміж себе сімох мужів доброї 
слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу 
оцю. (Дiї.6:3)

«Кожен член церкви має право голосу в обранні посадових 
осіб Церкви». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.236.

«Нехай ніхто не відходить від здорових, розумних принципів, 
закладених Богом для керівництва Його народом; нехай ніхто 
не покладається на такі сумнівні методи прийняття рішень, як 
підкидання монети. Аналогічні дії радують ворога душ людських, 
бо він керує рухом монети в повітрі та за її допомогою здійснює 
свої плани. Нехай ніхто не обманює себе настільки, щоб довіряти 
подібним методам. Нехай ніхто не применшує свій життєвий 
досвід, вдаючись до сумнівних засобів прийняття рішень з 
важливих питань, які стосуються Божої справи». – Вибрані 
вісті. – Кн.2. – С.326.

«Читайте Біблію з посиленою молитвою. Не намагайтеся 
упокорити інших, але упокорюйте себе перед Богом і дбай-
ливо поводьтеся один з одним. Кидати жереб щодо вибору 
служителів – не Божі правила. Нехай зберуться відповідальні 
люди й оберуть служителів Церкви». – Там саме. – С.328.

4. На чому була зосереджена молитва на першому 
зібранні Церкви?

Четвер 8 квітня

5. НАША ПОТРЕБА СЬОГОДНІ

а. Що зараз є найбільшою нашою потребою? Ісаї 26:4, 8, 9.
4 Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна 

твердиня! (Iс.26:4)
8 І на дорозі судів Твоїх, Господи, маємо надію на Тебе: За 

Ймення Твоє та за пам’ять Твою пожадання моєї душі, 9 за Тобою 
душа моя тужить вночі, також дух мій в мені спозаранку шукає 
Тебе, бо коли на землі Твої суди, то мешканці світу навчаються 
правди! (Iс.26:8,9)
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«Коли ви забудете про власні забаганки, перестанете покла-
датися на свою мудрість і почнете вчитися у Христа, ви отримаєте 
право увійти в Боже Царство. Він чекає від вас повної, беззапе-
речної відданості. Віддайте своє життя Йому, і Він впорядкує 
його та сформує за Своїм зразком. Візьміть ярмо Його на себе. 
Підкоріться Його керівництву і вчіться у Нього. Знайте, якщо ви 
не станете як малі діти, не ввійдете в Царство Небесне.

Перебувати у Христі – значить набувати характеру Христа, 
аби Його прагнення ставали і вашими. Перебувайте в Ньому, аби 
бути тим, ким Він хоче вас бачити, і робити те, що Він вимагає 
від вас. Це – умови учнівства, і доки ви не будете відповідати 
цим умовам, ви ніколи не знайдете спокою...

Ви повинні набути піднесеного духовного досвіду. Ви повинні 
зростати в благодаті, перебуваючи у Христі. Коли ви наверне-
теся, то не будете перешкодою, але будете зміцнювати своїх 
братів». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.110, 111.

«Ми повинні багато молитися, якщо хочемо мати успіх у 
духовному житті. О, як багато ми молилися, коли тільки почала 
сповіщатися наша звістка! Як часто молитви лунали у відокрем-
лених кімнатах, сараях, у саду або в гаю! Часто ми проводили 
багато годин в наполегливій щирій молитві, збираючись по 
двоє, по троє благати про виконання обітниць. Як часто наші 
голоси змішувалися в молитві зі сльозами і словами подяки 
й гімнами славослів’я! Тепер день Божий ближче до нас, ніж 
коли ми увірували, і нам слід бути ще більш ревними, палкими 
і старанними, ніж в ті далекі дні. Сьогодні нас оточують набага-
то більші небезпеки, аніж тоді. Люди в наш час запекліші. Ми 
потребуємо сьогодні наповнення Духом Христа, і нам не слід 
заспокоюватися доти, доки ми не отримаємо Його». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.5. – С.161, 162.
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П’ятниця 9 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть умови для отримання Святого Духа, які 
представлені в 14 розділі Євангелії від Івана.

2. Чому нам сказано не намагатися засновувати 
свою віру на встановленні часу?

3. Чому Святий Дух необхідний для християнського 
життя?

4. На чому була зосереджена молитва на першому 
зібранні Церкви?

5. Як ми можемо бути натхненні тим, на чому були 
зосереджені перші віруючі-адвентисти?
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Урок 3 Субота, 17 квітня 2021 року

Сила в день П’ятидесятницi
«Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм 

дітям давати, – скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа 
Святого всім тим, хто проситиме в Нього?» (Від Луки 11:13).

«Ми повинні так само ревно молитися про злиття Святого 
Духа, як учні молилися в день П’ятидесятниці. Якщо вони по-
требували Його тоді, то ми тим більше потребуємо Його сьогод-
ні». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.158.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.35-42;
Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.19-23.

Неділя 11 квітня

1. ГОТУЮЧИСЬ ДО ЗЛИТТЯ

а. Що сталося у відповідь на молитву, коли учні однодушно 
знаходилися разом? Чого ми можемо навчитися з цього? Від 
Луки 11:13; Дії 2:1, 2.

13 Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям 
давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого 
всім тим, хто проситиме в Нього? (Лук.11:13)

1 Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони однодушно 
знаходилися вкупі. 2 І нагло зчинився шум із неба, ніби буря 
раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. 
(Дiї.2:1,2)

«Слід зазначити, що Дух був злитий, після того як учні дійш-
ли до досконалої єдності, коли ніхто з них уже не прагнув зайняти 
найвище становище. Вони стали однодумцями. Усі розбіжності 
були залишені...

Учні не просили благословення тільки для себе – їх обтяжу-
вала турбота про грішні душі...

Нехай християни залишать усі розбіжності й віддадуть себе 
Богові заради спасіння тих, хто гине. Нехай вони з вірою про-
сять обіцяне благословення, і воно прийде». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.8. – С.20, 21.

«Ми можемо з упевненістю прагнути бути єдиними у вченні 
та дусі, і якщо це було б зроблено, то ми перебували б у гармонії з 
Божою волею. Якби егоїзм, гордість, марнославство і злі підозри 
були усунені, то ми стали б сильними в Бозі і двері нашого серця 
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були б відкриті для Христа; ми були б хрещені Святим Духом і 
наповнені Божою повнотою». // Рев’ю енд Геральд, 22 квітня 
1890 року.
1. Що може заважати мені особисто прийняти Свя-

того Духа в повній мірі?
Понеділок 12 квітня

2. ПЕРЕД БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЮ 
ПУБЛІКОЮ

а. Яке чудо незабаром пережили учні, і чому воно було 
необхідне? Дії 2:3-11. Як ця подія була передречена в 
пророцтві? Від Марка 16:17.

3 І з’явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й 
на кожному з них по одному осів. 4 Усі ж вони сповнились 
Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як їм Дух 
промовляти давав. 5 Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди 
побожні, від усякого народу під небом. 6 А коли оцей гомін 
зчинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен із 
них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою!... 7 
Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного: 
Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? 8 Як же кожен із нас чує 
свою власну мову, що ми в ній народились? 9 Парфяни та мідяни 
та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, 
Понту та Азії, 10 і Фрігії та Памфілії, Єгипту й лівійських земель 
край Кірени, і захожі римляни, 11 юдеї й нововірці, крітяни й 
араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі 
мовами нашими! (Дiї.2:3-11)

17 А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім’я 
Моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими… 
(Мар.16:17)

«Святий Дух, прийнявши форму вогненних язиків, спочив 
на зібраних. Це був символ даного учням дару, який виявився 
в тому, що вони вільно заговорили досі незнайомими для них 
мовами. Вогонь символізував той гарячий запал, з яким апостоли 
повинні були працювати, і ту силу, котра мала супроводжувати 
їхню працю.

«Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого 
народу під небом» (Дії 2:5). Внаслідок розпорошення юдеї опи-
нилися майже в усіх куточках населеного світу; перебуваючи на 
чужині, вони навчилися розмовляти різними мовами. Чимало 
цих юдеїв прибули в той час до Єрусалима з нагоди релігійного 
свята. Зібрані розмовляли усіма відомими на той час мовами. 
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Така різномовність могла б стати великою перешкодою для про-
повіді Євангелії, тому Бог чудовим чином задовольнив потребу 
апостолів. Святий Дух учинив для них те, чого вони не змогли 
б самі досягти протягом усього свого життя. Тепер вони могли 
звіщати істини Євангелії в інших краях, вільно розмовляючи 
мовами тих народів, для яких працювали. Цей чудодійний дар 
переконливо свідчив світові про те, що дане їм доручення несло 
на собі печатку Неба. Відтепер мова учнів була чистою, простою й 
точною, незалежно від того, розмовляли вони рідною чи чужою 
мовою». – Дії апостолів. – С.39, 40.

б. Як пророкові Старого Заповіту була показана небезпечна 
підробка цього дару? Ісаї 8:19, 20.

19 А коли вам скажуть: Запитуйте духів померлих та чародіїв, 
що цвірінькають та муркають, то відповісте: Чи ж народ не 
звертається до свого Бога? За живих питатися мертвих? 20 До 
Закону й свідоцтва! Як вони не так кажуть, як це, то немає для 
них зорі ранньої! (Iс.8:19,20)

«У декого з цих людей, [керованих духом фанатизму], 
проявляється щось, що вони називають дарами і стверджують, 
що Сам Господь дав ці «дари»  Церкві. Вони несуть безглузду 
тарабарщину, яку називають невідомою мовою і яка невідома 
не тільки людям, але також і Господу, і всім Небесам. Такі 
«дари» фабрикуються людьми за допомогою великого ошукан-
ця». – Свідоцтва для Церкви. – Т.1. – С.412.

2. Для якої практичної мети апостоли мали потре-
бурозмовляти різними мовами?

Вівторок 13 квітня

3. ЙДУЧИ ЗА СПРАВЖНІМ

а. Поясніть різницю між дешевим, поверхневим напіврелігійним 
збудженням і справжнім пробудженням, яке звершується під 
впливом Святого Духа. Від Матвія 7:15-20; Псалом 76:7.

15 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас 
ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. 16 По їхніх плодах 
ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або 
фіґи із будяків? 17 Так ото родить добрі плоди кожне дерево 
добре, а дерево зле плоди родить лихі. 18 Не може родить добре 
дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. 19 
Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в 
огонь укидається. 20 Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! 
(Матв.7:15-20)



25

7 свою пісню вночі я пригадую, говорю з своїм серцем, а мій 
дух розважає… (Пс.76:7)

«Фанатизм, удавана емоційність, псевдоговоріння мовами і 
будь-які гучні прояви дехто вважає дарами, які Бог дає Церкві. 
Декого такі дії обманюють, але плоди всього цього не є добрі. «По 
їхніх плодах ви пізнаєте їх» (Від Матвія 7:16, перша частина). 
Фанатизм і галаслива поведінка розглядаються цими людьми 
як особливе свідчення віри. Деякі не відчувають задоволення 
від служінь, доки не відчують сильних позитивних емоцій. 
Вони прагнуть цього і спотворюють свої почуття. Однак подібні 
зібрання не справляють благодатного впливу. Коли проходить 
злет позитивних емоцій, людям стає гірше, ніж до зібрання, 
тому що вони черпають свій щасливий стан не з праведного 
джерела. Найкорисніші зібрання для духовного зростання – це 
ті, які характеризуються урочистістю і серйозним аналізом 
почуттів, де кожен намагається пізнати себе і ревно, з глибо-
ким смиренням прагне навчитися у Христа». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.1. – С.412.

б. Що чітко визначає справжніх послідовників Христа в цьому 
світі? Якова 2:18; До галатів 5:6.

18 Але скаже хтонебудь: Маєш ти віру, а я маю діла; покажи 
мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл 
моїх. (Як.2:18)

6 Бо сили не має в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, 
але віра, що чинна любов’ю.(Гал.5:6)

«Ми повинні виявити нашу віру в наших вчинках. Кожен з 
нас особисто повинен виявити велику заклопотаність у тому, 
щоб у повній мірі володіти духом Христа, тому що в цьому сила 
Церкви. Сатана прагне роз’єднати Божих дітей. Любов! О, як 
мало ми любимо Бога і один одного! Слово і дух істини, які 
живуть у нашому серці, відокремлять нас від світу. Непохитні 
принципи істини і любові об’єднають серце з серцем, і сила 
цього союзу буде співмірна благодаті й істині. Кожному з нас 
добре було б подивитися в дзеркало царського Божого Закону 
і побачити в ньому віддзеркалення Його особистого характеру. 
Будемо уважні до того, щоб не знехтувати сигналами небез-
пеки та застереження, які дані нам в Його Слові. Якщо ми не 
прислухаємося до цих застережень і не переможемо недоліки 
характеру, вони поневолять багатьох, і люди впадуть в оману, 
відступ і відкритий гріх. Розум, який не піднявся до найвищого 
духовного рівня, з часом втратить здатність зберігати навіть те, 
що колись здобув». – Там саме. – Т.5. – С.537.
3. Яким чином надмірна емоційність є пасткою, яка 

перешкоджає справжньому досвіду з Христом?



26

Середа 14 квітня

4. СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ЧЕКАЮТЬ НА 
НАС

а. Оскільки учні розмовляли зрозумілими мовами за допомогою 
Духа, які дві реакції були чутні: одна виявляє інтерес, а інша 
спровокована типовою тактикою сатани – насмішками? Дії 
2:12, 13.

12 І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один 
до одного: Що ж то статися має? 13 А інші казали глузуючи: 
Вони повпивались вином молодим! (Дiї.2:12,13)

«Коли Господь готовий здійснити якесь чудо, сатана знахо-
дить когось, хто опирається цьому». – Бажання віків. – С.535.

«Господь проявив Свою дію особливим чином; але якби по-
дібне сталося серед нас, тих, котрі живуть наприкінці історії світу, 
то хіба в нашому середовищі не знайшлися б такі ж насмішники, 
як у той час? Ті, хто не підпорядкував себе впливові Святого Духа, 
не могли розпізнати Його сили; для них учні здавалися п’яними 
людьми». – Свідоцтва для проповідників. – С.66.

б. Чого ми можемо навчитися з того, як Петро швидко роз’яснив 
те, що відбувається? Дії 2:14-21.

14 Ставши ж Петро із Одинадцятьма, свій голос підніс та й 
промовив до них: Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму! Нехай 
вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх! 15 Бо не п’яні вони, 
як ви думаєте, бо третя година дня, 16 а це те, що пророк Йоіл 
передрік: 17 І буде останніми днями, говорить Господь: Я виллю 
від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші 
та ваші доньки, юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим 
вашим сни будуть снитися. 18 І на рабів Моїх і на рабинь Моїх 
за тих днів Я також виллю від Духа Свого, і пророкувати вони 
будуть! 19 І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена: 
кров, і огонь, і куряву диму. 20 Переміниться сонце на темряву, 
а місяць на кров, перше ніж день Господній настане, великий та 
славний! 21 І станеться, що кожен, хто покличе Господнє Ім’я, 
той спасеться. (Дiї.2:14-21)

в. Яким чином виконання пророцтва Старого Заповіту, яке про-
цитував апостол, також має повторитися в наші дні? Йоіла 
3:1, 2.

1 І буде потому, виллю Я Духа Свого на кожне тіло, і 
пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки, а вашим старим 
будуть снитися сни, юнаки ваші бачити будуть видіння.
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 2 І також на рабів та невільниць за тих днів виллю Духа 
Свого. (Йоїл.3:1,2)

«Я зі щирим бажанням очікую того часу, коли події дня П’я-
тидесятниці повторяться з ще більшою силою. Іван говорить: 
«Після цього побачив я іншого Ангела, що сходив із неба, і що 
владу велику він мав. І земля освітилась від слави його» (Об’яв-
лення 18:1). Потім, як під час П’ятидесятниці, люди почують 
істину, кожна людина на своїй мові.

Бог може вдихнути нове життя в кожну душу, яка щиро бажає 
служити Йому, і може торкнутися вуст палаючим вугіллям із 
жертовника і зробити їх красномовними для Його прославлен-
ня. Тисячі голосів будуть наділені силою звіщати чудові істини 
Божого Слова. Заїкуватий вільно говоритиме, боязкий сміливо 
звіщатиме свідчення істини». – Біблійний коментар АСД [з 
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1055.
4. Про що я повинен згадувати, коли Бог діє не так, 

як я очікую?
Четвер 15 квітня

5. ПРИВОДЯЧИ РОЗУМ ЛЮДЕЙ ДО ХРИСТА

а. Як Петро представив Христа безлічі народу? Дії 2:22-24.
22 Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів: Ісуса 

Назарянина, Мужа, що Його Бог прославив вам силою, і чудами, 
і тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як 
самі ви те знаєте, 23 Того, що був виданий певною волею та 
передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп’яли та 
забили. 24 Та Бог воскресив Його, пута смерти усунувши, вона 
бо тримати Його не могла. (Дiї.2:22-24)

«Яка дивовижна картина! Люди приходять звідусіль, аби 
почути свідчення учнів про істину, якою вона є в Ісусі. Вони 
юрмляться, заповнюючи весь храм. Там також є священники 
й начальники; їхні похмурі обличчя і далі зберігають вираз 
злоби, серця сповнені ненависті до Христа, а руки заплямовані 
Кров’ю розп’ятого ними Викупителя світу. Вони гадали, що 
переслідування та вбивства залякають апостолів, але бачать, 
що ті вільні від будь-якого страху, сповнені Духом і перекон-
ливо проповідують про Божественність Ісуса з Назарета. Вони 
чують сміливе свідчення учнів: Той, Хто нещодавно був при-
нижений, зганьблений, битий жорстокими руками і розп’ятий, 
є Князем життя, Котрий нині перебуває по правиці Бога». – Дії 
апостолів. – С.42.
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б. Як Петро знову згадав пророцтво у своїй проповіді? Дії 2:25-
36.

25 Бо каже про Нього Давид: Мав я Господа завсіди перед 
очима своїми, бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався. 
26 Тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє 
відпочине в надії. 27 Бо не позоставиш Ти в аду моєї душі, і не 
даси Ти Своєму Святому побачити тління! 28 Ти дороги життя 
об’явив мені, Ти мене переповниш утіхою перед обличчям Своїм! 
29 Мужі-браття! Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про 
патріярха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його 
в нас аж до цього дня. 30 А бувши ж пророком, та відаючи, що Бог 
клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його 
стегон, 31 у передбаченні він говорив про Христове воскресення, 
що не буде зоставлений в аду, ані тіло Його не зазнає зотління. 
32 Бог Ісуса Цього воскресив, чого свідки всі ми! 33 А отож, як 
правицею Божою був Він вознесений, і обітницю Духа Святого 
прийняв від Отця, то й злив Він оте, що ви бачите й чуєте. 34 Не 
зійшов бо на небо Давид, але сам він говорить: Промовив Господь 
Господеві моєму: Сядь праворуч Мене, 35 доки не покладу Я 
Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм! 36 Ото ж, нехай ввесь 
Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог 
Його, Того Ісуса, що Його розп’яли ви! (Дiї.2:25-36)

в. Опишіть дивовижний вплив Святого Духа в цьому випадку? 
Дії 2:37; Від Івана 16:7, 8.

37 Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали 
Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі-
браття? (Дiї.2:37)

7 Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я 
не піду, Утішитель не прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам 
Його. 8 А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, 
і про суд. (Iван.16:7,8)

«Служіння Святого Духа полягає в тому, щоб відкривати нам 
характер посвячення, яке буде прийнятним для Бога. Через вплив 
Святого Духа душа просвітлюється, і характер оновлюється, 
освячується і підноситься». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.134.
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П’ятниця 16 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що може заважати мені особисто прийняти Свя-
того Духа в повній мірі?

2. Для якої практичної мети апостоли мали потре-
бурозмовляти різними мовами?

3. Яким чином надмірна емоційність є пасткою, яка 
перешкоджає справжньому досвіду з Христом?

4. Про що я повинен згадувати, коли Бог діє не так, 
як я очікую?

5. Опишіть два класи людей, котрі слухали 
проповідь Петра.
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Урок 4 Субота, 24 квітня 2021 року

Радiсть вiд покаяння
«Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай же охриститься 

кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, – і 
дара Духа Святого ви приймете!» (Дії 2:38).

«І якщо бачити покаяння грішників – радість для ангелів, то 
хіба не буде радістю для грішників, спасенних Кров’ю Христа, 
бачити, як їхні ближні приходять до покаяння в результаті їхніх 
зусиль? Працюючи в гармонії з Христом і святими ангелами, ми 
відчуємо таку радість, яку ніхто не в змозі навіть уявити собі за 
межами цієї роботи». – Свідоцтва для Церкви. – Т.3. – С.381, 
382.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.43-59.

Неділя 18 квітня

1. СМІЛИВА ТУРБОТА

а. Коли совість людей була пробуджена у зв’язку з тим, Ким 
насправді був Христос, який сильний заклик відразу ж зробив 
Петро? Як це може додати нам мужності? Дії 2:38-40.

38 А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься 
кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і 
дара Духа Святого ви приймете! 39 Бо для вас ця обітниця, і для 
ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки 
покликав Господь, Бог наш. 40 І іншими багатьома словами 
він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього 
лукавого роду! (Дiї.2:38-40)

«У нас немає підстав відчувати збентеження або просити 
прощення у людей за те, що ми говоримо їм істину: для нас 
приховувати її неприйнятно. Розгорніть ваші прапори і сміливо 
заступайтеся за справу людей і ангелів. Нехай усі зрозуміють, що 
адвентисти сьомого дня не йдуть на компроміси. Ваші погляди й 
віра не повинні відчувати ані найменших вагань: світ має право 
знати, чого від нас очікувати...

Господь бажає, щоб Його слуги і сьогодні проповідували 
ту саму євангельську доктрину, жаль про гріх, покаяння і 
сповідання. Нам потрібні старомодні проповіді, старомодні 
звичаї, старомодні батьки й матері Ізраїлю. З грішником 
необхідно працювати наполегливо, ревно і мудро, поки він не по-
бачить, що переступив Божий Закон, і не виявить покаяння перед 
Богом і віру в Господа Ісуса Христа». – Євангелизм. – С.179, 180.
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1. Як я можу розвинути більше сміливості, щоб гово-
рити про Христа, як Він про мене?

Понеділок 19 квітня

2. ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

а. Яка дивовижна робота була здійснена за допомогою Святого 
Духа? Дії 2:41.

41 Отож ті, хто прийняв його слово, охристилися. І пристало 
до них того дня душ тисяч зо три! (Дiї.2:41)

«Петро став посеред них і говорив з великою силою. Серед 
його слухачів були побожні юдеї, котрі були щирими у своїх пере-
конаннях. Але сила, яка супроводжувала слова Петра, переконала 
їх, що Христос насправді був Месією. О, яка велика робота була 
здійснена! Три тисячі людей навернулися в один день.

Насіння було посіяне найвеличнішим Учителем, Якого ко-
ли-небудь знав світ. Протягом трьох з половиною років Божий 
Син ходив юдейською землею, проголошуючи звістку Євангелії 
істини і звершуючи великі знамення та чудеса. Насіння було 
посіяне і після Його вознесіння зібралося безліч народу. За 
допомогою однієї проповіді в день П’ятидесятниці наверну-
лося більше людей, аніж за всі роки служіння Христа. Так 
могутньо працюватиме Бог, коли люди підпорядкують себе 
керівництву Духа». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1055.

б. Опишіть поведінку членів ранньої Церкви і чого усім нам 
необхідно навчитися в неї. Дії 2:42-47.

42 І вони перебували в науці апостольській, та в спільноті 
братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах. 43 І був острах у 
кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. 44 А всі 
віруючі були вкупі, і мали все спільним. 45 І вони продавали 
маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. 46 І 
кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб 
по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, 
47 вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно 
до Церкви Господь додавав тих, що спасалися. (Дiї.2:42-47)

«Після злиття Святого Духа учні вийшли проповідувати вос-
креслого Спасителя, керовані єдиним бажанням спасати душі. 
Вони раділи щирій сердечній єдності зі святими. Апостоли були 
ніжні, вдумливі, сповнені самозречення, готові на будь-яку 
жертву заради істини. У своєму щоденному спілкуванні один з 
одним вони являли любов, яка була заповідана для них Христом. 
Безкорисливими словами і вчинками вони намагалися запалити 
цю любов у серцях інших людей.
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Віруючим людям завжди належало плекати любов, яка на-
повнювала серця апостолів після злиття на них Святого Духа. 
Вони повинні були йти вперед, охоче підкоряючись новій 
заповіді: «Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви!» 
(Від Івана 13:34, остан. частина). Їм потрібно було настільки 
тісно об’єднатися з Христом, аби набути здатності виконувати 
Його вимоги. Їм належало звеличити силу Спасителя, Який 
може виправдати їх завдяки Своїй праведності». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.8. – С.241.

2. Чому учні були такими успішними саме в тому 
місці, де почали свою роботу?

Вівторок 20 квітня

3. ЧУДО В ХРАМІ

а. Як Бог використовував Петра та Івана для звершення чуда 
біля Красних воріт храму? Дії 3:1-10.

1 А Петро та Іван на дев’яту годину молитви йшли разом у 
храм. 2 І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби 
своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що 
Красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму 
йшов. 3 Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, 
став просити в них милостині. 4 Петро ж із Іваном поглянув 
на нього й сказав: Подивися на нас! 5 І той подивився на них, 
сподіваючися щось дістати від них. 6 Та промовив Петро: Срібла 
й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі: У Ім’я Ісуса Христа 
Назарянина устань та й ходи! 7 І, узявши його за правицю, він 
підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці його!... 8 І, 
зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи 
та підскакуючи, і хвалячи Бога! 9 Народ же ввесь бачив, як ходив 
він та Бога хвалив. 10 І пізнали його, що це той, що при Красних 
воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились 
жахом та подивом із того, що сталось йому! (Дiї.3:1-10)

«Апостоли з великою силою проповідували розп’ятого і вос-
креслого Спасителя. Вони звершували чудеса і знамення в Ім’я 
Його та уздоровлювали хворих. Людині, котра була кульгава від 
народження, було повністю повернуте здоров’я, і цей чоловік 
увійшов з Петром та Іваном у храм, йдучи, та підскакуючи, і 
вихваляючи Бога перед усім народом». – Ранні твори. – С.192.
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б. Як відреагували люди на чудо і що Петро проголосив, аби 
підкреслити його істинне Джерело? Дії 3:11-16.

11 А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ 
зачудований збігся до них на той ганок, який Соломоновим 
зветься. 12 І, побачивши це, промовив Петро до народу: 
Мужі ізраїльські! Чого ви дивуєтесь цим, та чого ви на нас 
позираєте так, ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою 
чи благочестям? 13 Бог Авраамів, та Ісаків, та Яковів, Бог 
наших батьків, Сина Свого прославив, Ісуса, Якого ви видали, і 
відцуралися перед Пилатом, як він присудив був пустити Його. 
14 Але ви відцурались Святого та Праведного, і домагалися 
видати вам душогубця. 15 Начальника ж життя ви забили, та 
Його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми! 16 І через віру 
в Ім’я Його вздоровило Ім’я Його того, кого бачите й знаєте. І 
віра, що від Нього, принесла йому вздоровлення це перед вами 
всіма. (Дiї.3:11-16)

«Зібралося багато людей, і вони були вкрай здивовані 
здійсненним зціленням.

Коли Ісус помер, священники вирішили, що ніхто вже не 
буде звершувати ніяких чудес, що пристрасті вляжуться, і люди 
знову звернуться до наук і людських заповідей. Але ось, просто 
перед ними, учні звершували чудеса і дивували народ. Ісус був 
розп’ятий, і священники дивувалися, звідки Його послідовники 
черпають силу. Вони вважали, що, доки Христос живий, Він 
наділяє їх Своєю силою, і тому розраховували, що після Його 
смерті чудеса припиняться». – Там саме.

в. Як Петро люб’язно надав своїм слухачам можливість 
невинуватості? Дії 3:17.

17 А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомости, 
як і ваші начальники. (Дiї.3:17)

«Тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомости», – ска-
зав Петро; але це незнання не вибачало їхніх дій, тому що їм 
було дароване велике світло. Сказано, що якби вони знали, що 
Він був Князем життя, то не розп’яли б Його. Але чому вони не 
знали? – Тому що вважали за краще не знати. Вони не бажали 
досліджувати і вивчати, і їхнє незнання призвело до вічної 
загибелі. Вони мали найвеличніший доказ, на якому могли за-
снувати свою віру, і вони були перед Богом зобов’язані прийняти 
доказ, який Він їм дарував. Їхнє невір’я зробило їх винними в 
Крові Однородженого Сина Безмежного Бога». – Біблійний ко-
ментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1056.

3. Яким чином надання людям можливості 
невинуватості сприяє взаємній повазі?
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Середа 21 квітня

4. ЧАС ВПАСТИ НА СКЕЛЮ

а. Представивши істину про Христа, з яким закликом звернувся 
Петро до своїх слухачів у храмі? Дії 3:18-20 (перша частина). 
Як цей заклик відлунюється для нас сьогодні з ще більшою 
актуальністю?

18 А Бог учинив так, як Він провіщав був устами Своїх усіх 
пророків, щоб терпіти Христові. 19 Покайтеся ж та наверніться, 
щоб Він змилувався над вашими гріхами, 20 щоб часи 
відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав 
заповідженого вам Ісуса Христа… (Дiї.3:18-20)

«Сьогодні до нас звернені слова, які спонукають до се-
рйозних дій: [Дії 3:19 цитується]. Серед нас є чимало людей із 
неповноцінним духовним станом, вони неминуче загинуть, якщо 
не переживуть досвіду повного навернення. Чи можете ви собі 
дозволити піти на такий ризик?..

Якщо ми хочемо, щоб наш християнський досвід був 
повноцінним, нам необхідно без зволікання і серйозно зі стра-
хом і трепетом почати звершувати своє спасіння. Життя бага-
тьох віруючих, очевидно, не свідчить про те, що вони були вірні 
обіцянкам, які давали перед хрещенням. Їхня ревність охолола 
через формалізм, світське честолюбство, гордість і самолюб-
ство. Іноді їхні почуття збуджувалися, однак вони не впали 
на Скелю, тобто на Ісуса Христа. Вони не приходять до Бога зі 
зламаними серцями, щирим каяттям і сповіддю. Люди, які пере-
жили досвід справжнього навернення свого серця, проявлять 
у своєму житті плоди Духа. О, якби люди, чиє духовне життя 
тільки жевріє, усвідомили, що вічне життя може бути дане лише 
учасникам Божої Істоти, котрі утекли від пожадливого світового 
тління!» – Свідоцтва для Церкви. – Т.9. – С.154, 155.

б. Яким лише чином ми можемо відчути «відпочинок», про 
який іде мова в книзі Дії 3:20? Ісаї 43:25; 44:3, 22; 57:15; 60:1, 
2.

20 щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, 
і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа… (Дiї.3:20)

25 Я, Я є Той, Хто стирає провини твої ради Себе, а гріхів 
твоїх не пам’ятає!  (Iс.43:25)

3 Бо виллю Я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, 
виллю Духа Свого на насіння твоє, а благословення Моє на 
нащадків твоїх…(Iс.44:3)

22 Провини твої постирав Я, мов хмару, і немов мряку гріхи 
твої, навернися ж до Мене, тебе бо Я викупив! (Iс.44:22)
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15 Бо так промовляє Високий і Піднесений, повіки Живущий, 
і Святий Його Ймення: Пробуваю Я на Височині та в святині, і 
з зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і 
щоб оживляти серця згноблених! (Iс.57:15)

1 Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а 
слава Господня над тобою засяла! 2 Бо темрява землю вкриває, а 
морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою 
з’являється! (Iс.60:1,2)

«Як Ранній дощ був посланий при злитті Святого Духа на 
початку проповіді Євангелії, для того щоб зійшло дорогоцінне 
насіння, так і Пізній дощ буде вилитий при закінченні цієї ро-
боти, щоб достигло жниво...

Велика справа Євангелії не завершиться з меншим проявом 
Божої сили, ніж на початку. Пророцтва, які виконалися при 
злитті Раннього дощу на початку проповіді Євангелії, повинні 
знову виконатися при злитті Пізнього дощу під час її закінчення. 
Це «часи відпочинку», на які чекав апостол Петро, говорячи: 
«Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими 
гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господньо-
го, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа» (Дії 3:19, 
20)». – Велика боротьба. – С.611.

4. Чому Бог велить нам покаятися, перш ніж дару-
вати нам силу Пізнього дощу?

Четвер 22 квітня

5. ПРИГОТУВАННЯ ДО СЛАВНОЇ ПОДІЇ

а. Лише хто отримає «відпочинок» і яким буде його славний 
результат? Дії 3:19, 20; 2 до коринтян 7:10.

19 Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над 
вашими гріхами, 20 щоб часи відпочинку прийшли від обличчя 
Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа… 
(Дiї.3:19,20)

10 Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього 
не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. (2Кор.7:10)

«Ці слова ми повинні сьогодні сприйняти як рушійну силу. [2 
до коринтян 7:10, 11 цитується]. Це – справжнє покаяння. Воно 
приведе до зміни в житті. Відсутність цього непідробного жалю 
про гріх робить навернення багатьох людей поверхневими. Ре-
формація в житті не відбувається. Але якщо гріх розглядається у 
світлі Божого Закону і усвідомлюється його справжня природа, 
то він буде усунутий із серця і життя.
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Справжній жаль про гріх приводить грішника, який роз-
каявся, ближче до Ісуса. Там він може просити про прощення 
і отримає його, а також отримає благодать для перемоги. Там 
його затьмарена свідомість може бути просвітлена, а кам’яне 
серце змінене на тілесне. Там бунтівний грішник підкорюється, 
і його воля узгоджується з волею Бога». // Рев’ю енд Геральд, 8 
червня 1911 року.

«Я бачила, що багато братів нехтують настільки необхідним 
приготуванням і чекають часу «відпочинку» й Пізнього дощу, 
який нібито сам приготує їх до того, аби встояти в день Господа 
й жити перед Його обличчям. О, як багато людей під час скор-
боти залишилися без притулку! Вони знехтували необхідним 
приготуванням і тому не могли отримати «відпочинок», який 
повинні мати ті, хто житиме перед обличчям Святого Бога... 
Я бачила, що «відпочинок» був недоступний для тих, хто не 
здобув перемоги над усіма своїми спокусами, над гординею, 
самолюбством, любов’ю до світу, над кожним недобрим словом 
і вчинком. Тому нам слід прагнути до чимраз тіснішого спіл-
кування з Господом і серйозно готуватися до того, аби встояти 
в битві в день Господній. Пам’ятаймо про те, що Бог Святий, і 
ніхто, крім святих істот, не може вічно перебувати в Його при-
сутності». – Ранні твори. – С.71.
П’ятниця 23 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як я можу розвинути більше сміливості, щоб го-
ворити про Христа, як Він про мене?

2. Чому учні були такими успішними саме в тому 
місці, де почали свою роботу?

3. Яким чином надання людям можливості 
невинуватості сприяє взаємній повазі?

4. Чому Бог велить нам покаятися, перш ніж дару-
вати нам силу Пізнього дощу?

5. Які важкі гріхи мені необхідно перемогти, щоб 
отримати «відпочинок»?
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Субота, 1 травня 2021 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ВСЕСВІТНІХ МІСІЙ

Слова Христа знайомі Його 
послідовникам: «Ідіть по 
цілому світові, та всьому 
створінню Євангелію пропо-
відуйте!» (Від Марка 16:15).

Що ж такого разючого 
міститься в цьому сильному 
велінні? Вічна Євангелія по-
винна бути проповідувана 
ВСЬОМУ світові – «мешкан-
цям землі, і кожному людові, 
і племені, і язику, і народові» (Об’явлення 14:6).

Кількість християн (усіх деномінацій) по всьому світові 
складає близько 2,4 мільярда людей із 7,8 мільярда населення 
всього світу. Серед цієї величезної кількості людей багато хто 
чули справжню істину, однак більшість з них не чули.

«Але як покличуть [Того], в Кого не ввірували? А як уві-
рують [у] [Того], що про Нього не чули? А як почують без 
проповідника?» (До римлян 10:14). Стільки дорогоцінних 
душ перебувають у глибокій темряві і цілковитому замішанні! 
Проте «Бог ще має Свій народ у Вавилоні, і перш ніж Його 
суди прийдуть на нього, вірні душі мають вийти звідти, щоб 
вони «не сталися… спільниками гріхів його, і щоб не потра-
пили в карання його»...

Однак ніхто не зазнає гніву Божого до того часу, поки для 
його розуму й сумління не буде відкрита істина й поки він 
не відкине її. Є чимало таких людей, які ще ніколи не мали 
можливості спеціально почути істини для теперішнього часу. 
Їм ніколи не були представлені у правильному світлі вимоги 
щодо четвертої заповіді. Той, Хто читає кожне серце і знає 
спонукання душі, ніколи не допустить, щоб людина, яка праг-
не пізнати істину, була обманутою щодо питань, навколо яких 
точиться боротьба. Декрет не буде сліпо нав’язаний народові. 
Кожна людина отримає достатньо світла, аби прийняти сві-
доме рішення». – Велика боротьба. – С.604, 605.

Яким чином вони почують? Усі ми можемо розповісти 
своїм друзям, родичам, сусідам, знайомим і незнайомим 
людям – і все це безкоштовно. Однак багато ще потрібно 
зробити в тих місцях, куди ми не маємо доступу: наші грошо-
ві пожертвування можуть бути використані для звершення 
місіонерської діяльності в нових регіонах. Тому, коли будуть 
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збиратися пожертвування першої суботи для Всесвітніх місій, 
пам’ятайте, будь ласка, про цю потребу і нехай ваша віра буде 
щедро винагороджена!

Місіонерський відділ Генеральної Конференції
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Урок 5 Субота, 1 травня 2021 року

Вiдчуваючи страх тiльки перед 
Богом

«Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб 
слухатись вас більш, як Бога? Бо не можемо ми не казати про 
те, що ми бачили й чули!» (Дії 4:19, 20).

«Після злиття Святого Духа учні, зодягнені в повну Божу 
зброю, вирушили як свідки звіщати світові чудову історію про 
таємницю народження і хреста. Вони були простими людьми, 
але істина спонукала їх сміливо йти вперед». – Свідоцтва для 
проповідників. – С.66.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.60-69;
Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.394-401.

Неділя 25 квітня

1. ЖИВУЧИ ЗГІДНО З УСІМ СВІТЛОМ

а. Яким є наше покликання сьогодні під час відновлення, що 
повинно відбутися перед поверненням Христа? Дії 3:20-25. 
Поясніть наш обов’язок щодо світла, яке довірене кожному 
з нас особисто. Вірш 26.

20 щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, 
і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, 21 що Його 
небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що 
провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків Своїх! 22 Бо 
Мойсей провіщав: Господь Бог вам Пророка підійме від ваших 
братів, як мене; у всім Його слухайтеся, про що тільки Він вам 
говоритиме! 23 І станеться, що кожна душа, яка не послухала б 
того Пророка, знищена буде з народу. 24 Так само всі пророки від 
Самуїла й наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці 
дні. 25 Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам 
заповів, промовляючи до Авраама: І в насінні твоїм усі народи 
землі благословлені будуть! (Дiї.3:20-25)

26 Воскресивши Свого Отрока, Бог послав Його перше до 
вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від 
злих своїх учинків! (Дiї.3:26)

«Наша відповідальність більша за відповідальність, котру 
мали наші батьки. Ми відповідальні не лише за світло, яке отри-
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мали вони і передали нам, а й за нове світло, що випромінюється 
тепер зі сторінок Слова Божого». – Велика боротьба. – С.164.

«Якщо ми відкидаємо свідоцтво Слова Божого і приймаємо 
псевдовчення тільки тому, що цього навчали нас наші батьки, 
то присуд, виголошений над Вавилоном, падає й на нас, бо ми 
п’ємо вино його гидот». – Там саме. – С.537.

«Ти відповідаєш лише за те, як ти, незалежно від усіх ін-
ших, використовуєш світло, яке освітлює твій життєвий шлях. 
Відсутність відданості Богові в інших людях не може служити 
виправданням для тебе. Той факт, що вони спотворюють істи-
ну своїми неправильними вчинками, бо не освятилися нею, 
анітрохи не знімає з тебе відповідальності». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.2. – С.490.

1. Чи виконуєш ти свій християнський обов’язок, 
навіть якщо інші віруючі люди його не викону-

ють?
Понеділок 26 квітня

2. ОБРАЖЕНА ГОРДІСТЬ

а. Яким чином відреагували старійшини в храмі на сильну 
звістку, яку представив Петро? Дії 4:1-4.

1 А коли промовляли вони до народу оце, до них приступили 
священики, і влада сторожі храму й саддукеї, 2 обурюючись, 
що навчають народ та звіщають в Ісусі воскресіння з мертвих. 
3 І руки наклали на них, і до в’язниці всадили до ранку, бо вже 
вечір настав був. 4 І багато-хто з тих, хто слухав слово, увірували; 
число ж мужів таких було тисяч із п’ять. (Дiї.4:1-4)

«Після того як Христос воскрес із мертвих, священники всю-
ди поширили неправдиві чутки про те, що Його тіло викрали 
учні, доки римська варта спала... Начальник храму і деякі інші 
служителі були саддукеями. Їх надто занепокоїла проповідь 
учнів. Вони відчували, що їхня улюблена доктрина в небезпеці 
і їхня репутація була на межі...

Вороги учнів не могли не вірити в те, що Христос воскрес із 
мертвих. Докази були надто переконливі, щоб сумніватися в них. 
Проте багато хто зробили свої серця запеклими, відмовившись 
покаятися в жахливому злочині, який вони вчинили, віддавши 
Ісуса на смерть. Коли сила з Небес зійшла на апостолів таким 
вражаючим чином, страх утримав юдейських старійшин від на-
сильства, але їхнє почуття невдачі та злість були незмінні.

П’ять тисяч людей вже прийняли істину, проголошену уч-
нями, тому фарисеї та саддукеї вирішили, що якщо цим учите-
лям дозволити й надалі діяти, їхній власний вплив виявиться в 
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більшій небезпеці, ніж у той час, коли Ісус був на землі». // Рев’ю 
енд Геральд, 8 червня 1911 року.

б. Як гордість і повстання можуть призвести до духовної 
сліпоти? 2 царів 17:13, 14.

13 то Господь засвідчив в Ізраїлі та в Юді через усіх Своїх 
пророків та всіх прозорливців, говорячи: Верніться з ваших злих 
доріг, і додержуйте Моїх заповідей, уставів Моїх, згідно зо всім 
Законом, якого Я наказав був вашим батькам, і якого послав до 
вас через Моїх рабів пророків. 14 Та не слухали вони, і робили 
твердою свою шию, як шия їхніх батьків, що не вірили в Господа, 
Бога свого. (2Цар.17:13,14)

«Святий Дух часто відкидається, тому що Він приходить 
несподівано. Юдейським правителям були дані численні до-
кази, про які говорили апостоли і які вони виявляли завдяки 
Божественному натхненню, однак вони рішуче чинили опір 
звістці істини. Христос прийшов не таким чином, як очікували 
юдейські правителі, і хоча час від часу вони переконувалися 
в тому, що Він був Сином Божим, проте вони придушили це 
переконання і розіп’яли Його. У Своїй милості Бог дав їм ще 
один доказ і ще одну можливість навернутися до Нього. Він 
послав учнів розповісти їм про те, що вони вчинили, і жахливе 
звинувачення в тому, що вони вбили Князя життя, було дане їм 
Богом ще одним закликом до покаяння. Однак відчуваючи себе 
безпечними у своїй власній праведності, юдейські вчителі не 
були готові визнати, що люди, які звинувачували їх у розп’ятті 
Христа, говорили під керівництвом Святого Духа». – Там саме.

2. Яка спокуса може наразити мене на небезпеку 
відкинути Святого Духа?

Вівторок 27 квітня

3. ІСТИНУ ВІДКРИТО

а. Чого зажадали юдейські керівники наступного дня? Яким 
чином нас можуть надихнути сміливі, вичерпні слова Петра? 
Дії 4:5-12 (перша част.).

5 І сталось, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники 
їхні, і старші та книжники, 6 і Анна первосвященик, і Кайяфа, і 
Іван, і Олександер, і скільки було їх із роду первосвященичого. 7 
І, поставивши їх посередині, запиталися: Якою ви силою чи яким 
ви ім’ям те робили? 8 Тоді Петро, переповнений Духом Святим, 
промовив до них: Начальники люду та старшини Ізраїлеві! 9 
Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій 
людині, як вона вздоровлена, 10 нехай буде відомо всім вам, 
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і всім людям Ізраїлевим, що Ім’ям Ісуса Христа Назарянина, 
що Його розп’яли ви, то Його воскресив Бог із мертвих, Ним 
поставлений він перед вами здоровий! 11 Він камінь, що ви, 
будівничі, відкинули, але каменем став Він наріжним! 12 І нема 
ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого (Дiї.4:5-12)

«Саме в цій залі, у присутності декотрих із цих людей, Петро 
ганебно зрікся свого Господа. Тепер, коли звершувався суд над 
ним особисто, він чітко пригадав усе. Зараз він мав можливість 
спокутувати своє боягузтво.

Люди, котрі пам’ятали, як поводився Петро під час суду над 
своїм Учителем, тішили себе думкою, що його тепер вдасться за-
лякати ув’язненням і смертю. Однак Петро, котрий зрікся Христа 
в найважчу для Нього годину, був запальним і самовпевненим, 
разюче відрізнявся від Петра, що був приведений у синедріон 
для допиту. Після свого падіння він навернувся. Він був уже не 
гордою, хвалькуватою людиною, а скромною, більше не покла-
дався на власні сили. Він був сповнений Святим Духом і з Його 
допомогою сподівався змити пляму свого відступництва та про-
славити Ім’я, яке колись зрадив». – Дії апостолів. – С.62, 63.

б. Що було незабутньою кульмінацією відповіді Петра? Як ця 
істина є непорушною перед обличчям небезпечних популяр-
них теорій сьогодні? Дії 4:12 (ост. частина).

12 ...Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям, що 
ним би спастися ми мали. (Дiї.4:12)

«Існує єдина сила, яка може знищити сатанинську хватку, що 
утримує людські серця, – це Божа сила в Ісусі Христі. Тільки зав-
дяки Крові Розіп’ятого можна очиститися від гріха. Лише Його 
благодать допоможе нам чинити опір нахилам нашої гріховної 
природи і підкорювати їх. Спіритичні теорії про Бога зводять 
нанівець цю силу. Якщо Бог є сутність, яка пронизує всю природу, 
тоді Він перебуває у всіх людях, і, щоб досягти святості, людина 
повинна тільки розвивати силу, що є в ній самій...

Ці теорії про Бога позбавляють дієвості Його Слово, і тим, 
хто приймає їх, загрожує велика небезпека вважати всю Біблію 
вигадкою... Людська воля, що позбавлена допомоги, не має ре-
альної сили протистояти злу і перемагати його. Захисні бар’єри 
душі руйнуються. У людини немає захисту, що обгороджує її від 
гріха. Коли в якийсь момент обмеження Слова Божого і Його 
Дух відкидаються, тоді ми вже не знаємо, в яку безодню можемо 
зануритися». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.291, 292.

3. Як я можу отримати шанс перетворити поразку 
на перемогу, подібно до Петра?
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Середа 28 квітня

4. СИЛА НА ЗЕМЛІ

а. Чому юдейські керівники були здивовані сміливістю Петра та 
Івана? Про що це має змусити нас усіх (і служителів, і рядових 
членів) задуматися з молитвою? Дії 4:13, 14; 1 до коринтян 
1:27.

13 А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що 
то люди обидва невчені та прості, дивувалися, і пізнали їх, що 
вони з Ісусом були. 14 Та бачивши, що вздоровлений чоловік 
стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. (Дiї.4:13,14)

27 Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і 
немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне… (1Кор.1:27)

«Після вознесіння Христа кращі богослови, законники, 
священники, начальники, книжники та вчені з подивом слуха-
ли мудрі й незаперечні слова з вуст простих і невчених мужів. 
Усі мудреці дивувалися успіху смиренних учнів і врешті-решт 
знайшли для себе більш-менш задовільне пояснення цього 
факту: вони були з Ісусом і вчилися у Нього. Характер учнів і 
простота вчення нагадували характер і вчення Христа...

Людські серця сповнені марнославства і гордості. Лише Божа 
благодать здатна їх змінити.

Твоя справа, брате мій, упокоритися і не чекати, доки Бог 
упокорить тебе. Іноді Божа рука тяжіє над людьми, щоб упоко-
рити їх та привести в належний стан перед Ним; але наскільки 
ж краще самому щодня упокорювати своє серце перед Богом! 
Ми можемо або принижувати себе, або підніматися у власних 
очах до тих пір, доки Бог не принизить нас. Сьогодні служителі 
Євангелії мало страждають за істину. Якби їх гнали так само, 
як апостолів Христа та святих Божих мужів наступних віків, то 
вони міцніше б трималися за Христа, і цей тісніший зв’язок зі 
Спасителем надав би в нашій країні силу їхнім словам». – Сві-
доцтва для Церкви. – Т.4. – С.378, 379.

б. Що були змушені зробити священники, потрапивши в скрут-
не становище? Дії 4:15-18.

15 І, звелівши їм вийти із синедріону, зачали радитися між 
собою, 16 говорячи: Що робити нам із цими людьми? Бож усім 
мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не 
можемо того заперечити. 17 Та щоб більш не поширювалось це 
в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони 
не говорили про Це Ім’я. 18 І, закликавши їх, наказали їм не 
говорити, і взагалі не навчати про Ісусове Ймення. (Дiї.4:15-18)
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в. Якою була смілива відповідь учнів і яка єдина альтернатива 
залишалася священникам? Дії 4:19-22.

19 І відповіли їм Петро та Іван, та й сказали: Розсудіть, чи 
це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш, 
як Бога? 20 Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й 
чули! 21 А вони пригрозили їм ще, і відпустили їх, не знайшовши 
нічого, щоб їх покарати, через людей, бо всі славили Бога за теє, 
що сталось. 22 Бо років більш сорока мав той чоловік, що на нім 
відбулося це чудо вздоровлення. (Дiї.4:19-22)

«Священники з радістю покарали б цих мужів за їхню непо-
хитну вірність священному покликанню, та побоялися народу, 
«бо всі славили Бога за теє, що сталось» (Дії 4:21). Тому, при-
грозивши їм ще раз, відпустили апостолів на свободу». – Дії 
апостолів. – С.67.

4. Як я можу отримати мужність зі свідоцтва 
апостолів віч-на-віч з небезпекою?

Четвер 29 квітня

5. СМІЛИВО ВІДСТОЮЮЧИ ХРИСТА

а. Куди пішли учні, після того як їх відпустили? Як нас може 
надихнути їхня молитва? Дії 4:23-30. Що сталося внаслідок 
цього? Дії 4:31.

23 Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули й сповістили, 
про що первосвященики й старші до них говорили. 24 Вони 
ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли й 
промовили: Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти 
створив! 25 Ти устами Давида, Свого слуги, отця нашого, сказав 
Духом Святим: Чого люди бунтуються, а народи задумують 
марне? 26 Повстають царі земні, і збираються старші докупи 
на Господа та на Христа Його. 27 Бо справді зібралися в місці 
оцім проти Отрока Святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, 
Ірод та Понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим, 28 
учинити оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановили були, 
щоб збулося. 29 І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай 
Своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, 30 коли 
руку Свою простягатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та 
чуда чинились Ім’ям Твого Святого Отрока Ісуса. (Дiї.4:23-30)

31 Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались 
були, і переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити 
Слово Боже з сміливістю! (Дiї.4:31)
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б. Подібно до реформаторів минулих століть, про що повинні 
молитися ті, кому довірена урочиста істина теперішнього 
часу? Псалом 59:5-7.

5 Ти вчинив, що народ Твій побачив тяжке, напоїв нас 
отрутним вином... 6 Ти дав прапора тим, хто боїться Тебе, 
щоб збирались вони перед правдою. Села. 7 Щоб любі Твої 
були визволені, Своєю правицею допоможи, й обізвися до нас! 
(Пс.59:5-7) 

«Коли 1529 року німецькі князі зібралися на сейм до Шпей-
ера, їм було зачитано імператорський указ, який обмежував 
релігійну свободу та забороняв подальше поширення вчення 
реформаторів. Здавалося, що надії усього світу не судилося збу-
тися... Чи буде світло Євангелії приховане від безлічі людей, що 
перебували в темряві? Доля людства була поставлена на карту. Ті, 
хто прийняв протестантську віру, зібралися разом і одностайно 
вирішили: «Ми відкидаємо цей указ. Щодо сумління більшість 
не має сили».

Цей принцип ми повинні твердо відстоювати і в наш час. Пра-
пор істини та релігійної свободи, котрий високо тримали засно-
вники євангельської Церкви і Божі свідки впродовж наступних 
століть, в останній боротьбі довірений нам. Відповідальність за 
цей великий дар лежить на тих, кого Бог благословив пізнанням 
Свого Слова. Ми повинні прийняти це Слово як найвищий авто-
ритет. Так, ми повинні визнавати земний уряд як Божественну 
установу, навчаючи, що послух його законним вимогам є нашим 
священним обов’язком. Але коли його вимоги суперечать вимо-
гам Божим, тоді ми повинні слухатися більше Бога, аніж людей. 
Слово Боже вище за будь-яке людське законодавство. Слова 
«так говорить Господь» не повинні підмінюватися словами «так 
говорить Церква», або «так говорить держава». Вінець Христа 
має бути піднесений над коронами земних володарів». – Дії 
апостолів. – С.68, 69.
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П’ятниця 30 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чи виконуєш ти свій християнський обов’язок, 
навіть якщо інші віруючі люди його не викону-

ють?
2. Яка спокуса може наразити мене на небезпеку 

відкинути Святого Духа?
3. Як я можу отримати шанс перетворити поразку 

на перемогу, подібно до Петра?
4. Як я можу отримати мужність зі свідоцтва 

апостолів віч-на-віч з небезпекою?
5. Чому вивчення протестантської Реформації є 

джерелом сили?
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Урок 6 Субота, 8 травня 2021 року

Справжня безкорисливiсть
«Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших» (До 

филип’ян 2:4).
«Якщо ті, хто називають себе християнами, втілюватимуть в 

життя принципи золотого правила, то проголошення Євангелії 
в наші дні буде супроводжуватися такою ж силою, як за часів 
апостолів». – Блаженства, промовлені на горі. – С.137.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.148-157;
Дії апостолів. – С.70-76.

Неділя 2 травня

1. ЛЮБОВ, НАТХНЕННА БОГОМ

а. Опишіть щиру любов ранньої християнської Церкви. Дії 
4:32-35.

32 А люди, що ввірували, мали серце одне й одну душу, і 
жаден із них не вважав що з маєтку свого за своє, але в них усе 
спільним було. 33 І апостоли з великою силою свідчили про 
воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була! 
34 Бо жаден із них не терпів недостачі: бо, хто мав поле чи 
дім, продавали, і заплату за продаж приносили, 35 та й клали 
в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу в чім 
мав. (Дiї.4:32-35)

«У той час як учні звіщали євангельську вістку в Єрусалимі, 
Бог надавав сили їхнім словам, і чимало людей увірували. Через 
ревність та фанатизм юдеїв багато хто з перших віруючих були 
відразу ж вигнані своїми рідними та друзями, а тому постала 
необхідність забезпечити таких їжею й житлом.

Святе Письмо свідчить: «Бо жоден із них не терпів 
недостачі» (Дії 4:34), і далі пояснює, яким чином задовольня-
лися потреби людей. Віруючі, котрі мали гроші й маєтки, охоче 
жертвували їх для задоволення потреб знедолених...

Така щедрість віруючих була наслідком злиття Святого Духа. 
Навернені в євангельську віру «мали серце одне й одну душу». Їх 
об’єднувала одна спільна мета – успішне завершення дорученої 
їм місії; сріблолюбству не могло бути місця в їхньому житті. 
Їхня любов до братів і справи, якій вони присвятили себе, була 
сильнішою за любов до грошей та маєтків. Їхні вчинки свідчили, 
що вони цінують людські душі більше, ніж земні багатства. Так 
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трапляється завжди, коли Божий Дух оволодіває життям». – Дії 
апостолів. – С.70, 71.

1.Яким чином я можу виявляти і розвивати 
відносини в Церкві, які описані в книзі Дії 4:32-

35?
Понеділок 3 травня

2. РОЗЛУЧАЮЧИСЬ ІЗ МАТЕРІАЛЬНИМИ 
БЛАГАМИ

а. Чому нас може надихнути те, з якою готовністю перші учні 
ділилися з іншими віруючими всім, що мали? 1 Івана 3:11, 16; 
До филип’ян 2:3, 4.

11 Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один 
одного… (1Iван.3:11)

16 Ми з того пізнали любов, що душу Свою Він поклав був за 
нас. І ми мусимо класти душі за братів! (1Iван.3:16)

3 Не робіть нічого підступом або з чванливости, але в покорі 
майте один одного за більшого від себе. 4 Нехай кожен дбає не 
про своє, але кожен і про інших. (Фил.2:3,4)

«Люди, серця котрих сповнені любов’ю до Христа, будуть 
наслідувати приклад Того, Хто заради нас збіднів, щоб ми 
збагатилися Його убозтвом. Гроші, час, вплив і всі інші дари, 
отримані з Божих рук, вони розцінюють лише як засіб для 
поширення вістки Євангелії. Так було в ранній Церкві; і коли 
члени сучасної Церкви силою Духа позбудуться любові до 
світського й охоче жертвуватимуть, щоб їхні ближні могли по-
чути Євангелію, – проголошувані ними істини справлятимуть 
могутній вплив на слухачів». – Дії апостолів. – С.71.

«Ані на небі, ані на землі ми не знайдемо переконливішої 
істини, ніж та, яка виявляється у вчинках милосердя стосовно 
тих, хто потребує нашого співчуття і допомоги. Це істина, втілена 
в Ісусі». – Блаженства, промовлені на горі. – С.137.

б. Наведіть один справжній приклад цього виду благодійності 
в дії на противагу іншому прикладу, який в кінці виявився 
неправдивим, хоча на початку це було відомо тільки Богові. 
Дії 4:36, 37; 5:1.

36 Так, Йосип, що Варнавою що в перекладі є син потіхи 
був прозваний від апостолів, Левит, родом кіпрянин, 37 мавши 
поле, продав, а гроші приніс, та й поклав у ногах у апостолів. 
(Дiї.4:36,37)
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1 А один чоловік, на ймення Ананій, із своєю дружиною 
Сапфірою, продав був маєтка… (Дiї.5:1)

«Яким же разючим контрастом у порівнянні зі щедрістю 
і доброчинністю віруючих була поведінка Ананія й Сапфіри, 
учинок яких, описаний богонатхненим пером, став темною 
плямою в історії ранньої Церкви! Разом з іншими ці люди, 
котрі називали себе учнями, мали перевагу слухати Євангелію, 
проповідувану апостолами. Вони були разом з іншими 
віруючими, коли завдяки молитві апостолів «затряслося те 
місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом» (Дії 
4:31). Глибока переконаність тоді оволоділа всіма присутніми, і 
під безпосереднім впливом Духа Божого Ананій і Сапфіра при-
сягнули, що віддадуть Господеві прибуток від продажу певного 
майна». – Дії апостолів. – С.71, 72.

2. Поясніть різницю між даром Йосипа Варнави і 
Ананія.

Вівторок 4 травня

3. ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ЧИ НІ?

а. Що зробили Ананій і Сапфіра з вирученою сумою від про-
дажу майна, яку вони обіцяли пожертвувати Церкві? Чому? 
Дії 5:2.

2 та й з відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а 
якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. (Дiї.5:2)

«Пізніше Ананій і Сапфіра засмутили Святого Духа, посту-
пившись жадібності. Вони почали жалкувати про свою обіцянку 
і скоро втратили те блаженне відчуття благословення, котре 
зігрівало їхні серця, викликаючи бажання чинити великі діла 
задля справи Христа. Тепер вони вважали, що діяли надто 
поспішно, і їм потрібно переглянути своє рішення. Обговорив-
ши між собою цю справу, вони вирішили не виконувати своєї 
присяги. Однак вони зауважили, що люди, котрі розлучилися із 
власним майном для задоволення потреб своїх бідніших братів, 
користувалися великою повагою серед віруючих. Соромлячись 
своїх братів, котрі могли довідатися, що їхні егоїстичні душі по-
шкодували віддати Богові те, що було урочисто обіцяне Йому, 
вони вирішили продати своє майно і, зробивши вигляд, ніби 
віддали весь прибуток до загального фонду, залишили собі 
більшу його частину. Таким чином вони мали намір забезпечити 
собі прожиття із загального фонду і водночас завоювати повагу 
братів». – Дії апостолів. – С.72.
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б. Якої поверхневої мотивації всі ми повинні остерігатися? Від 
Івана 12:43.

43 Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. 
(Iван.12:43)

«Бог мав намір, щоб ваше світло так сяяло, що ваші добрі 
вчинки й слова не прославляли б вас самих, але щоб було про-
славлене і піднесене Джерело всілякого добра. Своїм життям 
Ісус явив людям зразок характеру. Світ не мав влади над Ним, 
щоб узгодити Його зі своїми критеріями! Будь-який вплив світу 
був відкинутий. Христос закликав: «Пожива Моя – чинити 
волю Того, Хто послав Мене, і справу Його довершити» (Від 
Івана 4:34). Якби ми посвятили себе служінню Богові, прагнучи 
виключно до Його прославлення, то змогли б сказати разом із 
Христом: «Не шукаю ж Я власної слави» (Від Івана 8:50). Його 
життя було сповнене добрих справ, і наш обов’язок – жити так, 
як жив наш великий Приклад. Наше життя має бути сховане в 
Бозі з Христом, тоді світло буде відбиватися від Ісуса на нас, а ми 
будемо відображати його на оточуючих не просто в словах, але 
в добрих вчинках і прояві характеру Христа». – Відображаючи 
Христа. – С.41.
3. Які мотиви спонукали Ананія і Сапфіру збрехати 

Святому Духові?
Середа 5 травня

4. РІШУЧІ ЗАХОДИ

а. Що нам необхідно усвідомити і зрозуміти про проблему 
Ананія і Сапфіри? 2 до коринтян 9:7; Дії 5:3, 4.

7 Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку й 
не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає!  (2Кор.9:7)

3 І промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, 
щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати 
за землю? 4 Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в 
твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти 
не людям неправду сказав, але Богові! (Дiї.5:3,4)

«Ніхто не примушував Ананія жертвувати своїм майном 
задля загальної справи. Він зробив це згідно з власним вибо-
ром. Однак, намагаючись обманути учнів, він сказав неправду 
Всемогутньому». – Дії апостолів. – С.73.

«Сатана спонукав Ананія і Сапфіру ошукати Святого Духа. Ті, 
хто повністю не посвячені Богові, можуть бути спокушені викону-
вати роботу сатани, у той самий час як вони будуть продовжувати 
думати і обманювати себе, що служать Христу». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.5. – С.103.
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«Однак серця людей стають запеклими через егоїзм, і, 
подібно до Ананія й Сапфіри, вони відчувають спокусу утрима-
ти частину дарів, роблячи вигляд, що виконали Божі вимоги. 
Чимало є таких, котрі марно тратять гроші, догоджаючи собі. 
Люди думають про власне задоволення, догоджають своїм сма-
кам, майже з неохотою віддаючи Богові мізерні пожертвування. 
Вони забувають, що одного дня Бог зажадає точного звіту про 
те, як вони використовували Його добро. Він більше не прийме 
тих убогих дарів, які вони кладуть до скарбниці, як не прийняв 
пожертвування від Ананія й Сапфіри». – Дії апостолів. – С.75.

б. Поясніть рішучий спосіб, за допомогою якого Господу дове-
лося захистити Свою ранню Церкву від цієї лицемірної пари. 
Чому? Дії 5:5-10; Від Матвія 6:24.

5 Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер... І обгорнув жах 
великий усіх, що це чули! 6 Юнаки ж повставали, обгорнули його, 
і винесли та й поховали. 7 І сталось, годин через три прийшла 
й дружина його, про випадок нічого не знавши. 8 І промовив 
до неї Петро: Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? 
Вона ж відказала: Так, за стільки. 9 До неї ж Петро: Чому це ви 
змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, 
що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть... 10 І вона зараз 
упала до ніг його, та й умерла. Як ввійшли ж юнаки, то знайшли 
її мертвою, і, винісши, біля мужа її поховали. (Дiї.5:5-10)

24 Ніхто двом панам служити не може, бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись 
одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. 
(Матв.6:24)

«Безмежна Мудрість бачила, що такий рішучий прояв Божого 
гніву був необхідний, аби уберегти молоду Церкву від морального 
розтління. Її чисельність швидко зростала. Проте вона могла 
опинитися в небезпеці, якби при швидкому зростанні кількості 
новонавернених до неї приєднувалися б люди, котрі, удаючи, що 
служать Богові, насправді поклонялися б мамоні. Цей суд пока-
зав, що люди не можуть ошукати Бога; Він виявляє таємний гріх 
серця і не допустить глузування над Собою. Покарання Ананія 
та Сапфіри було застереженням для Церкви, щоб уберегти її від 
лицемірства, обману й обкрадання Бога». – Там саме. – С.73, 74.

4. Чому Життєдавець умертвив винну пару і чому 
Він не робить цього сьогодні?
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Четвер 6 травня

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ НАС СЬОГОДНІ

а. Який мінімум вимагає від нас Бог сьогодні щодо наших 
фінансів і обітниць? Екклезіаста 5:3-5; Малахії 3:8-12.

3 Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, 
бо в Нього нема уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш, 
сповни! 4 Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити! 5 Не 
давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх, і не говори 
перед Анголом Божим: Це помилка! Пощо Бог буде гніватися 
на твій голос, і діла твоїх рук буде нищити? (Екл.5:3-5)

8 Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й 
говорите: Чим ми Тебе обманили? Десятиною та приносами! 9 
Прокляттям ви прокляті, а Мене обманили, о люду ти ввесь! 10 
Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва 
була в Моїм храмі, і тим Мене випробуйте, промовляє Господь 
Саваот: чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам 
благословення аж надмір? 11 І ради вас насварю Я все те, що 
жере, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб’є винограду 
вам на полі, говорить Господь Саваот. 12 І будуть всі люди 
вважати вас блаженними, бо будете ви любим Краєм, говорить 
Господь Саваот. (Мал.3:8-12)

«Людей необхідно переконати, що їхні клятви й обітниці 
щодо Божої справи священні. Такі обітниці зазвичай не вва-
жаються настільки ж обов’язковими, як боргова розписка, 
яку дає людина людині. Але невже обіцянка менш священна 
і обов’язкова, якщо вона дана Богові? Невже християнин нех-
туватиме обов’язком, який він зобов’язався виконувати тільки 
через те, що в ньому відсутні деякі технічні терміни і його 
не можна нав’язати законом? Ніякі юридичні розписки або 
зобов’язання не є більш зобов’язуючими, аніж обітниця, що дана 
Божій справі». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1056.

«У Новому Заповіті і Боже встановлення про суботу, і за-
кон про десятину не встановлюються заново, тому що їхня 
законність приймається, і їхній глибокий духовний зміст 
розкривається». – Поради щодо управління ресурсами. – С.66.

«Серця людей озлоблюються через егоїзм, і вони спокуша-
ються приховати частину з ціни подібно до Ананія і Сапфіри, хоча 
вдають, ніби дотримуються правила десятини». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.5. – С.150.

«У випадку з Ананієм і Сапфірою гріх шахрайства стосовно 
Бога був негайно покараний. Цей самий гріх часто повторювався 
в подальшій історії Церкви; його чинять чимало людей і в наш 
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час. І хоч сьогодні він може не супроводжуватися видимим 
проявом Божого незадоволення, проте він не менш огидний 
у Його очах, ніж за часів апостолів. Застереження було дане; 
Бог ясно показав Свою огиду до цього гріха, і кожен, хто плекає 
в собі жадібність і лицемірство, має знати, що губить власну 
душу». – Дії апостолів. – С.76.
П’ятниця 7 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1.Яким чином я можу виявляти і розвивати 
відносини в Церкві, які описані в книзі Дії 4:32-

35?
2. Поясніть різницю між даром Йосипа Варнави і 

Ананія.
3. Які мотиви спонукали Ананія і Сапфіру збрехати 

Святому Духові?
4. Чому Життєдавець умертвив винну пару і чому 

Він не робить цього сьогодні?
5. Що мені необхідно усвідомити щодо моїх клятв/

обітниць, десятин і дарів?
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Урок 7 Субота, 15 травня 2021 року

Смiливiсть дарована
«І щоденно у храмі й домах безупинно навчали, і звіщали 

Євангелію Ісуса Христа» (Дії 5:42).
«Нехай люди усвідомлюють, що саме ви володієте звісткою, 

яка означає для них життя, вічне життя, якщо вони її приймуть. 
Якщо щось і здатне надихнути душу, то це проголошення останньої 
звістки милості для світу, що гине». – Євангелизм. – С.297.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.77-86.

Неділя 9 травня

1. ПОКЛАДАЮЧИ ВСЕ НА ВІВТАР

а. Яким чином суд, що був здійснений над Ананієм і Сапфірою, 
вплинув на віруючих? Дії 5:11. Про що сьогодні повинен за-
думатися кожен з нас щодо своєї власності?

11 І обгорнув страх великий всю Церкву та всіх, що чули про 
це... (Дiї.5:11)

«Будинки і землі не знадобляться святим під час скорботи, 
бо вони будуть змушені тікати від розлюченого натовпу, і їхні 
маєтки не зможуть послужити справі проповіді істини для 
теперішнього часу. Мені було показано, що Божа воля полягає 
в тому, щоб святі позбулися будь-якого тягаря до настання часу 
скорботи і через жертву уклали заповіт з Богом. Якщо вони по-
кладуть свій маєток на вівтар і будуть щиро прохати Господа 
про свій обов’язок, Він навчить їх, коли потрібно буде з усім цим 
розлучитися. Тоді вони стануть вільними під час скорботи і не 
будуть обтяжені зайвим майном.

Я бачила, що якщо хто-небудь триматиметься за власність 
і не запитає Господа про свій обов’язок, то Він не відкриє цим 
людям, у чому полягає їхній обов’язок, і дозволить їм зберегти 
своє майно. Однак під час скорботи воно стане подібним до гори, 
що загрожує розчавити їх. Люди спробують позбутися маєтку, 
але не зможуть цього зробити. Я чула, як хтось стогнав: «Божа 
справа знесилювалася, народ Божий прагнув істини, а ми нічого 
не зробили, щоб задовольнити їхню потребу; тепер від нашої 
власності немає ніякої користі. О, якби ми віддали її раніше і 
зібрали собі скарб на Небесах!» – Ранні твори. – С.56, 57.
1. Що нам усім необхідно усвідомити про наші земні 

статки?
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Понеділок 10 травня

2. ВЕДУЧИ ДУХОВНУ БОРОТЬБУ

а. Чому ми можемо бути натхненні, бачачи, як Святий Дух діяв 
у Єрусалимі за днів ранньої Церкви? Дії 5:12-16.

12 А руками апостолів стались знамена та чуда великі в народі. 
І були однодушно всі в Соломоновім Ганку. 13 А з сторонніх ніхто 
приставати не важивсь до них, але люд прославляв їх. 14 І все 
збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, 
15 так що хворих стали виносити на вулиці, та й клали на ложа 
та ноші, щоб, як ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого 
із них. 16 І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх 
міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони 
всі вздоровлювані! (Дiї.5:12-16)

«Необхідно особисто зблизитися з людьми. Якби менше часу 
приділялося проповідуванню, а більше – особистому служінню, 
можна було б бачити кращі результати. Бідні мають потребу 
в допомозі, хворі – у догляді, засмучені і ті, хто зазнав важкої 
втрати, – у розраді, необізнані – у повчанні, недосвідчені – у 
пораді. Ми повинні плакати з тими, що плачуть, і радіти з тими, 
що радіють. Робота, що супроводжується силою переконання, 
силою молитви, силою любові Божої, не може бути безплідною.

Нам необхідно завжди пам’ятати, що мета медичної 
місіонерської роботи полягає в тому, аби вказувати ураженим 
гріхом людям Мужа Голгофи, Котрий бере на Себе гріх світу. 
Споглядаючи Його, вони змінюватимуться на Його подобу. Ми 
повинні заохочувати хворих і страждальців дивитися на Ісуса й 
жити». – Служіння зцілення. – С.143, 144.

б. У кому ворог душ пробудив страх і ревність, які спровоковані 
особистими інтересами, щоб зупинити роботу? Яким чином 
подібне відбувається сьогодні? Дії 5:17, 18.

17 А первосвященик, уставши, та й усі, хто був із ним, хто 
належав до саддукейської єресі, переповнились заздрощами, 
18 і руки наклали вони на апостолів, і до в’язниці громадської 
вкинули їх. (Дiї.5:17,18)

«Безліч людей різних класів приходять послухати проповідь 
апостолів і зцілюються від хвороб в Ім’я Ісуса, Ім’я, яке так не-
навидять юдеї. Священники і правителі розлютилися у своїй 
протидії їм, бачачи, що хворі зцілюються, а Ісус звеличується як 
Князь життя. Вони бояться, що незабаром увесь світ повірить у 
Нього, а потім їх звинуватять у тому, що вони вбили Могутнього 
Цілителя». – Освячене життя. – С.62.
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«Ворог усілякої правди використовував і використовує різні 
хитрощі, які тільки він може винайти, аби перешкодити роботі, 
яка здійснюється заради просвітлення і навчання людей, і сили 
його зростають. Зволікання дає сатані перевагу, і вже призвело 
до втрати багатьох душ. Господь не схвалює затримки у нашій 
роботі». – Євангелизм. – С.227.
2. Яку роботу ми повинні виконувати як християни-

місіонери, окрім проповідування?
Вівторок 11 травня

3. БОЖЕСТВЕННЕ ВТРУЧАННЯ І ДІЯ

а. Яким чином Господь втрутився, коли апостоли були кинуті до 
в’язниці за те, що звершували Божу роботу? Чого ми можемо 
навчитися з цього? Дії 5:19, 20.

19 Але Ангол Господній вночі відчинив для них двері 
в’язничні, і, вивівши їх, проказав: 20 Ідіть, і, ставши, говоріть 
до народу у храмі всі слова цього життя. (Дiї.5:19,20)

«Однак Бог Небесний, Всемогутній Правитель Всесвіту, взяв 
цю справу в Свої руки, тому що люди повстали проти Його ро-
боти. Він ясно показав їм, що над людиною є Правитель, Чию 
владу слід поважати. Господь послав вночі Ангела відчинити 
двері темниці, і він звільнив тих, кому Бог доручив здійснювати 
Свою роботу. Начальники «наказали їм не говорити, і взагалі 
не навчати про Ісусове Ймення», але Небесний вісник, який був 
посланий Богом, сказав: «Ідіть, і, ставши, говоріть до народу 
у храмі всі слова цього життя» (Дії 4:18; 5:20).

Ті, хто примушують людей дотримуватися папської постано-
ви і зневажають Божий авторитет, звершують таку саму роботу, 
як юдейські начальники за днів апостолів. Коли закони земних 
правителів повстануть проти законів Верховного Правителя 
Всесвіту, тоді вірні піддані Бога залишаться вірними Йому.

Ми як народ не виконали роботу, що доручена нам Богом. 
Ми ще не готові до тих проблем, які принесе нам введення за-
кону про недільний день. Коли ми бачимо ознаки небезпеки, 
яка насувається, наш обов’язок – прокинутися до дії. Нехай 
ніхто не сидить,спокійно чекаючи біди, втішаючи себе вірою 
в те, що ця робота повинна просуватися вперед, оскільки так 
кажуть пророцтва, і що Господь захистить Свій народ. Ми не 
виконуємо Божу волю, якщо спокійно сидимо, нічого не роблячи 
для збереження свободи совісті. Полум’яна, дієва молитва по-
винна підноситися до Неба, щоб це лихо було відстрочене, доки 
ми не завершимо роботу, якою так довго нехтували. Молімося ж 
найсерйознішим чином, а потім працюймо відповідно до наших 
молитов». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.713, 714.
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б. Як апостоли відреагували на Боже доручення? Дії 5:21 (перша 
частина). Яким був результат? Вірші 21-26.

21 Як це вчули вони, то в храм рано ввійшли і навчали. 
А первосвященик і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали 
синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів. І послали в в’язницю, 
щоб їх привели. (Дiї.5:21)

21 Як це вчули вони, то в храм рано ввійшли і навчали. 
А первосвященик і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали 
синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів. І послали в в’язницю, 
щоб їх привели. 22 А служба, прийшовши, не знайшла їх у 
в’язниці, а вернувшись, сповістила, 23 говорячи: В’язницю 
знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при 
дверях стояла; а коли відчинили, то нікого всередині ми не 
знайшли! 24 Як почули слова ці начальник сторожі храму та 
первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. 25 
Та прийшовши один, сповістив їх, говорячи: Ось ті мужі, що ви 
їх до в’язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ. 
26 Пішов тоді старший сторожі зо службою, та й привів їх без 
насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. 
(Дiї.5:21-26)

«Якби священники і старійшини не утрималися від за-
стосування сили до апостолів, тоді описані події обернулися б 
для них по-іншому. Бо в ці хвилини за всім, що відбувається, 
спостерігав Ангел Господній, який готовий був заступитися за 
гідність Божу, якби Його слугам було завдано хоча б найменшої 
шкоди». – Свідоцтва для проповідників. – С.71, 72.

3. Чому Господь звільнив апостолів із в’язниці?
Середа 12 травня

4. ВИЯВЛЯЮЧИ НАЙВИЩУ ПОКОРУ

а. Чого ми повинні навчитися від Петра перед лицем опозиції? 
Дії 5:27-29.

27 Припровадивши ж їх, поставили перед синедріоном. І 
спитався їх первосвященик, говорячи: 28 Чи ми не заборонили 
з погрозою вам, щоб про Те Ім’я не навчати? І ото, ви своєю 
наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров Чоловіка Того 
припровадити на нас... 29 Відповів же Петро та сказали 
апостоли: Бога повинно слухатися більш, як людей! (Дiї.5:27-29)

«Коли [Петро та Іван] вдруге стали перед мужами, котрі 
робили все для знищення апостолів, у їхніх словах і вчинках не 
було жодного страху, жодного вагання». – Дії апостолів. – С.81.
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«Я бачила, що наш обов’язок – у будь-якому випадку 
підкорятися законам нашої країни, якщо вони не суперечать 
вищому Закону, який Бог прорік Своїм голосом на горі Синай, а 
згодом власним перстом закарбував на камені. «Покладу Я За-
кони Свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Бо-
гом, вони ж будуть народом Моїм!» (До євреїв 8:10). Той, у кого 
Божий Закон написаний у серці, більше коритиметься Богові, 
аніж людині, і радше чинитиме супротив усім людям, аніж ухи-
литься хоча б у найменшому від Божої заповіді». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.1. – С.361.

«Десять Заповідей Єгови лежать в основі всіх добрих і спра-
ведливих законів. Громадяни, які люблять Божі заповіді, ви-
конуватимуть усі справедливі закони країни. Але якщо вимоги 
правителів вступають у конфлікт із Законом Божим, то єдине 
питання, яке треба вирішити: кому ми будемо коритися – Богові 
чи людині?» – Там саме. – С.361, 362.

б. Що далі пояснив апостол про Євангелію? Яким чином він 
розкрив життєво важливий секрет про те, як отримати Свя-
того Духа? Дії 5:30-32.

30 Бог наших отців воскресив нам Ісуса, Якому ви смерть 
були заподіяли, повісивши на дереві. 31 Його Бог підвищив 
Своєю правицею на Начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві 
покаяння і прощення гріхів. 32 А тих справ Йому свідками 
ми й Святий Дух, що Його Бог дав тим, хто слухняний Йому. 
(Дiї.5:30-32)

«Ті, котрі посвячують душу, тіло і дух Богові, очищаючи свої 
думки покорою Божому Закону, будуть постійно отримувати 
нові фізичні й розумові сили. Їхнє серце прагнутиме до Бога, 
вони будуть щиро молитися про ясне розуміння, аби розпізнати 
служіння і роботу Святого Духа. Не ми повинні використовувати 
Його, а Святий Дух повинен використовувати нас, формуючи, 
розвиваючи кожну здатність». – Поради щодо роботи суботньої 
школи. – С.40.

«У кожній громаді повинна бути звершена велика робота. 
Віруючі повинні повністю посвятити себе Богові, виявляючи 
покору в кожній йоті й кожномузначкові Його святого Закону. 
Таким чином вони стануть співпрацівниками з Ним, і будуть 
сповнені повнотою Бога. Самовдоволений, егоїстичний дух, який 
спонукає людей до боротьби за першість, повинен бути вигнаний 
з душі. Усі порочні прагнення потрібно відкинути». – Рукописи 
162, 1905 р.

4. Поясніть наш обов’язок перед земною владою і 
перед нашим Творцем.
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Четвер 13 травня

5. БОЖЕСТВЕННЕ КЕРІВНИЦТВО

а. Як Господь використовував мудрість зрілого фарисея, щоб 
урезонити синедріон у їхній люті проти християн? Дії 5:33-
39. Чому, без сумніву, нас може надихнути результат? Вірші 
40-42.

33 Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони, та й радилися, 
як їм смерть заподіяти?... 34 І встав у синедріоні один фарисей, 
Гамаліїл на ймення, учитель Закону, поважаний від усього 
народу, та й звелів на часинку апостолів вивести. 35 І промовив 
до них: Мужі ізраїльські! Поміркуйте собі про людей цих, що з 
ними робити ви маєте. 36 Бо перед цими днями повстав був Тевда 
та й казав, що великий він хтось, і до нього пристало з чотириста 
люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та 
обернулись в ніщо. 37 Після нього повстав, під час перепису, 
Галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і 
він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. 38 І тепер кажу вам: 
Відступіться від цих людей, і занехайте їх! Бо коли від людей 
оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. 39 А коли те від 
Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і 
вам богоборцями! І послухались ради його. (Дiї.5:33-39)

40 І, покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм 
не говорити про Ісусове Ймення, та й їх відпустили. 41 А вони 
поверталися з синедріону, радіючи, що сподобились прийняти 
зневагу за Ймення Господа Ісуса. 42 І щоденно у храмі й домах 
безупинно навчали, і звіщали Євангелію Ісуса Христа. (Дiї.5:40-
42)

«Учні були простими людьми; вони не володіли ні багат-
ством, ні зброєю, а лише Словом Божим. Однак зміцнившись 
силою Христа, вони йшли у світ, розповідаючи чудову історію 
про ясла і хрест і перемагаючи всякий опір. Позбавлені земних 
почестей і визнання, вони були героями віри. Слова, котрі вони 
проголошували з Божественною красномовністю, сколихнули 
світ». – Дії апостолів. – С.77.

«Що давало силу тим, хто в минулому зазнавав гонінь задля 
Христа? – Єдність із Богом, єдність зі Святим Духом, єдність із 
Христом. Наруга й переслідування розлучили багатьох із земни-
ми друзями, але не з любов’ю Христа. Душа, котра йде крізь бурі 
випробувань і терпить ганьбу задля істини, є найбільш дорогою 
для нашого Спасителя. «Я полюблю Його, – сказав Христос, – і 
об’явлюсь йому Сам» (Від Івана 14:21). Коли, захищаючи істину, 
віруючий стоїть перед земним судом, Христос стоїть поруч із 
ним. Коли він знемагає в тюремних мурах, Христос приходить 
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до нього, підбадьорюючи його серце Своєю любов’ю. Коли він 
зустрічає смерть в ім’я Христа, Спаситель говорить йому: «Вони 
можуть убити тіло, та не зашкодять душі». «Будьте відважні: Я 
світ переміг!» (Від Івана 16:33)». – Там саме. – С.85, 86.

«Ми можемо отримати Небесне світло, тільки якщо готові 
відмовитися від свого «я». Ми можемо розпізнати характер Бога 
і прийняти Христа вірою, тільки якщо погодимося підкорити 
усі думки на послух Христові. Усім, хто так чинить, Святий Дух 
дається без міри». – Маранафа. – С.117.
П’ятниця 14 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що нам усім необхідно усвідомити про наші земні 
статки?

2. Яку роботу ми повинні виконувати як християни-
місіонери, окрім проповідування?

3. Чому Господь звільнив апостолів із в’язниці?
4. Поясніть наш обов’язок перед земною владою і 

перед нашим Творцем.
5. Про що ми завжди повинні пам’ятати перед ли-

цем посиленого переслідування?
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Урок 8 Субота, 22 травня 2021 року

Досягнення бiльшої ефективностi
«І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у 

Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі» (Дії 
6:7).

«[Дії 6:7 цитується]. Це жниво душ стало можливим завдяки 
більшій свободі, котру отримали апостоли, а також запалові й 
духовній силі семи дияконів». – Дії апостолів. – С.90.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.87-101.

Неділя 16 травня

1. ВИКЛИКАНА ПІДОЗРА

а. Коли Господь сприяв зростанню Церкви, як сатана крадь-
кома проник у гріховну людську природу, аби викликати 
розбіжності й привести до кризи? Дії 6:1.

1 Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати 
на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці 
занедбані. (Дiї.6:1)

«Серця усіх навернених через служіння апостолів були 
пом’якшені й об’єднані християнською любов’ю. Незважаючи на 
колишню упередженість, вони перебували в згоді один з одним. 
Сатана знав: доки існуватиме така єдність, він не зможе зупи-
нити поширення євангельської істини. Тому вирішив зіграти на 
колишньому способі мислення, сподіваючись посіяти в Церкві 
розбрат.

Тому, коли кількість учнів зросла, ворогові вдалося збудити 
підозру серед тих, котрі раніше були схильні заздрити своїм 
братам по вірі та прискіпуватися до духовних керівників. Таким 
чином, «зачали нарікати на євреїв огречені» (Дії 6:1). Причи-
ною скарг було нібито занедбання еллінських удовиць під час 
щоденного розподілу матеріальної допомоги. Усяка нерівність 
суперечить духові Євангелії, проте сатані вдалося збудити 
підозру». – Дії апостолів. – С.87, 88.
1. Яким чином ворог намагається втрутитися своїм 

потворним, жахливим розумом навіть у справу 
благодійності?
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Понеділок 17 травня

2. РІШЕННЯ ЗНАЙДЕНЕ

а. Чого нам слід навчитися зі вжитих заходів, аби апостоли не 
відволікалися від виконання свого завдання – сповіщення 
євангельської звістки світові? Дії 6:2-4.

2 Тоді ті Дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали: 
Нам не личить покинути Боже Слово, і служити при столах. 3 
Отож, браття, виглядіть ізпоміж себе сімох мужів доброї слави, 
повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу оцю. 
4 А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. 
(Дiї.6:2-4)

«Служитель не зможе перебувати в найкращому стані духу, 
якщо його увага постійно відволікається на вирішення усіляких 
дрібних проблем, що виникають у церквах. Не до цієї роботи він 
покликаний. Бог бажає, щоб здібності Його вибраних вісників 
використовувалися в повній мірі. Не можна виснажувати їхній 
розум на тривалих нарадах, які затягуються до глибокої ночі, бо 
Бог бажає, щоб їхні інтелектуальні здібності з належною силою 
використовувалися в справі проголошення Доброї звістки, якою 
вона є у Христі Ісусі...

Великою помилкою було б завантажувати служителя, 
наділеного здатністю проповідувати Євангелію, постійною 
участю у вирішенні організаційних питань. На брата, який несе 
людям Слово життя, не можна звалювати занадто важкий тягар...

Фінансовою стороною нашої справи повинні займатися 
люди, котрі схильні до ділової діяльності; проповідники та 
євангелисти зобов’язані присвятити себе іншій роботі. Не по-
кладайте управління фінансами на обраних для проповіді Єван
гелії». – Євангелизм. – С.91, 92.

б. Як Церква відреагувала на цю ідею і яку користь ми бачимо 
в результаті? Дії 6:5-7.

5 І всім людям сподобалося оце слово, і обрали Степана, мужа 
повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора та Никанора, і 
Тимона та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії, 6 їх поставили 
перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. 7 І 
росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, 
і дуже багато священиків були слухняні вірі. (Дiї.6:5-7)

«Призначення сімох мужів для нагляду за особливою галуззю 
служіння обернулося великим благословенням для Церкви. Ці 
служителі ретельно вивчали як індивідуальні потреби віруючих, 
так і загальний фінансовий стан Церкви...

Цей крок узгоджувався з волею Божою, про що свідчили 
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хороші результати, котрі відразу ж дали про себе знати [Дії 6:7 
цитується]». – Дії апостолів. – С.89.

«Впродовж багатьох років Господь наставляв нас обирати 
мудрих людей, людей, котрі посвячені Богові, людей, котрі зна-
ють принципи Неба, людей, котрі навчилися того, що значить 
ходити з Богом, і покласти на них відповідальність займатися 
фінансовими справами, що пов’язані з нашою роботою. Це 
відповідає біблійному плану, який представлений у 6 розділі 
книги Дії. Нам необхідно вивчити цей план, тому що він схвале-
ний Богом». // Рев’ю енд Геральд, 5 жовтня 1905 року.
2. Чому рукоположення дияконів є настільки корис-

но для громад?
Вівторок 18 травня

3. ЖИВУЧИ ЗГІДНО З ПОКЛИКАННЯМ

а. Поясніть особливі кваліфікації диякона (особливої посади, 
що вимагає рукоположення, хоча іноді це звання неправиль-
но застосовується і використовується стосовно того, хто вітає 
усіх людей, або відповідального за підтримання порядку в 
громаді). 1 до Тимофія 3:8-13.

8 Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не 
багато віддані вину, не соромнозахланні, 9 такі, що мають 
таємницю віри при чистім сумлінні. 10 Отже, і вони нехай перш 
випробовуються, а потому хай служать, якщо будуть бездоганні. 
11 Так само жінки нехай будуть поважні, не обмовливі, тверезі та 
вірні в усьому. 12 Диякони мусять бути мужі однієї дружини, що 
добре рядять дітьми й своїми домами. 13 Бо хто добре виконує 
службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі 
через Христа Ісуса. (1Тим.3:8-13)

«Той факт, що [сім дияконів] були посвячені для виконання 
особливої праці – піклування про потреби бідних, – не позбав-
ляв їх можливості навчати вірі. Навпаки, вони мали всі права 
проповідувати істину. Старанно взявшись за цю справу, вони 
мали великий успіх.

Ранній Церкві була довірена робота, що мала набувати дедалі 
більшого розмаху, – організовувати осередки світла і благосло-
вення в тих місцях, де були чесні душі, котрі бажали віддати себе 
на служіння Христові». – Дії апостолів. – С.90.
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б. Чого ми можемо навчитися з якостей, які зробили Степана 
особливо ефективним у його покликанні як диякона? Дії 6:8; 
2 до Тимофія 2:15.

8 А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі 
знамена та чуда. (Дiї.6:8)

15 Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником 
бездоганним, що вірно навчає науки правди. (2Тим.2:15)

8 А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі 
знамена та чуда. 9 Тому дехто повстав із синагоги, що зветься 
лібертинська, і кірінейська, і олександрійська, та з тих, хто по-
ходить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. 10 
Але встояти вони не могли проти мудрости й Духа, що він Ним 
говорив. 11 Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, 
як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. 12 І людей 
попідбурювали, і старших та книжників, і, напавши, схопили 
його, і припровадили в синедріон. 13 Також свідків фальшивих 
поставили, які говорили: Чоловік оцей богозневажні слова без-
перестань говорить на це святе місце та проти Закону. 14 Бо ми 
чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та 
змінить звичаї, які передав нам Мойсей. (Дiї.6:8-14)

«Степан, старший із семи дияконів, був мужем великої 
побожності і сильної віри. Юдей за походженням, він розмовляв 
грецькою мовою та був ознайомлений із звичаями й культурою 
греків. Тому він мав можливість проповідувати Євангелію в 
синагогах грецьких євреїв. Степан був дуже активним у справі 
Христа, сміливо говорив про свою віру. Учені рабини й закон-
ники вступили з ним у публічний диспут, сподіваючись на легку 
перемогу. «Але встояти вони не могли проти мудрости й Духа, 
що він Ним говорив» (Дії 6:10)». – Там саме. – С.97.

«Аби зростати в благодаті й пізнанні істини, працівники 
повинні мати різноманітний досвід. Його найкраще здобувати за 
допомогою тривалої праці на нових полях, у різних місцевостях, 
де вони будуть стикатися з усіма верствами суспільства, з людь-
ми різних характерів і категорій і де від них вимагатиметься 
різноманітний труд заради задоволення потреб багатьох і різних 
верств людей. Таке завдання привертає істинного працівника 
до Бога і Біблії, бо він хоче почерпнути більше світла, сили і 
знань, щоб задовольнити потреби різних людей». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.2. – С.642.

«Дух Божий впливає на розум і серця людей, і ми повинні 
працювати в згоді з Ним». – Там саме. – Т.6. – С.55.

3. Навіть якщо я не буду покликаний бути дияко-
ном, чого я можу навчитися у Степана?
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Середа 19 травня

4. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НЕ ВИКЛИКАЄ ПОДИВУ

а. Сповнений гіркої жовчі заздрості, як ворог душ викликав 
псевдоопозицію проти Степана? Дії 6:8-14.

8 А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі 
знамена та чуда. 9 Тому дехто повстав із синагоги, що зветься 
лібертинська, і кірінейська, і олександрійська, та з тих, хто 
походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. 10 
Але встояти вони не могли проти мудрости й Духа, що він Ним 
говорив. 11 Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, 
як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. 12 І людей 
попідбурювали, і старших та книжників, і, напавши, схопили 
його, і припровадили в синедріон. 13 Також свідків фальшивих 
поставили, які говорили: Чоловік оцей богозневажні слова 
безперестань говорить на це святе місце та проти Закону. 14 Бо 
ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та 
змінить звичаї, які передав нам Мойсей. (Дiї.6:8-14)

«Степан, який був сповнений віри, чинив між народом великі 
знамення і чудеса. Юдейські вожді ще більше розлютилися, 
коли побачили, що поруч з іншими людьми священники також 
і залишають свої традиції та жертвопринесення і приймають 
Ісуса як велику Жертву. За допомогою сили згори Степан ви-
крив невіруючих священників та старійшин і звеличив перед 
ними Ісуса. Вони не могли протистояти мудрості й силі, з якими 
він говорив, і бачачи, що не в змозі перемогти його, найняли 
псевдосвідків, які заявили, що чули, як він нібито ганьбив Мой-
сея і Бога». – Ранні твори. – С.197.

б. Як наш Учитель застерігав про це? Які слова псалмомовця 
можуть вселити нам надію? Від Матвія 10:16, 17; Псалом 
30:19-21.

16 Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, 
як змії, і невинні, як голубки. 17 Стережіться ж людей, бо вони 
на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас 
будуть. (Матв.10:16,17)

19 нехай заніміють облудні уста, що гидоту говорять на 
праведного із пихою й погордою! 20 Яка величезна Твоя доброта, 
яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе, яку приготовив для 
тих, хто на Тебе надіється перед людськими синами! 21 Ти їх у 
заслоні обличчя Свого заховаєш від людських тенет, Ти їх від 
лихих язиків у наметі сховаєш! (Пс.30:19-21)
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«Серця людей сьогодні не є м’якішими, аніж у той час, коли 
Христос жив на землі. Вони зроблять усе, що в їхніх силах, аби 
допомогти великому ворогові максимально ускладнити життя 
рабів Христових, як вони робили це з Христом, коли Він ходив 
по землі. Вони бичуватимуть їх наклепом і брехнею. Вони кри-
тикуватимуть і обертатимуть проти Божого раба ті самі зусилля, 
які він спонукає їх зробити в протилежному напрямку. Маючи 
в серці лукаві підозри, вони бачитимуть підробку, шахрайство і 
обман там, де присутня абсолютна порядність. Вони звинувачу-
ють Божих рабів у корисливих спонуканнях, тоді як Бог Сам веде 
їх. Ці Божі служителі готові навіть пожертвувати своїм життям, 
якщо це потрібно буде Богові і якщо таким чином вони зможуть 
просунути Його справу». – Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.234.

в. Що було дивовижного в Степанові, коли його звинувачували? 
Дії 6:15.

15 Коли всі, хто в синедріоні сидів, на нього споглянули, то 
бачили лице його, як лице Ангола! (Дiї.6:15)

«Слава Христа освітила Степана з такою силою, що навіть 
його вороги побачили його обличчя, яке сяяло наче обличчя 
ангела». – Вісті для молоді. – С.113.
4. Дослідивши цей урок, чому я повинен бути дуже 

обережний, коли говорю про когось?
Четвер 20 травня

5. МУЧЕНИЦЬКА СМЕРТЬ ЯК СВІДЧЕННЯ

а. Опишіть реакцію синедріону, після того як Степан публічно 
підвів вичерпні підсумки історії повстання єврейського на-
роду. Дії 7:51-57. Як далеко їх завела їхня ж лють? Вірші 58, 
59.

51 О ви, твердошиї, люди серця й вух необрізаних! Ви 
завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви! 
52 Котрого з пророків батьки ваші не переслідували? Вони ж 
тих повбивали, хто звіщав прихід Праведного, Якому тепер ви 
сталися зрадниками та убійниками, 53 ви, що Закона одержали 
через зарядження Анголів, та не зберігали його!... 54 Як зачули ж 
оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх, і скреготали зубами 
на нього... 55 А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув, 
і побачив Божу славу й Ісуса, що по Божій правиці стояв, 56 
і промовив: Ось я бачу відчинене небо, і Сина Людського, що 
по Божій правиці стоїть!... 57 Та вони гучним голосом стали 
кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на 
нього!... (Дiї.7:51-57)
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58 І за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням 
його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався 
Савлом. 59 І побивали камінням Степана, що молився й казав: 
Господи Ісусе, прийми духа мого!... (Дiї.7:58,59)

б. Чому закінчення цієї історії може зігріти наші серця? Дії 7:60.
60 Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не 

залічи їм, о Господи, цього гріха! І, промовивши це, він спочив... 
(Дiї.7:60)

«Вибрані вісники Божі в усі часи зазнавали наруги й 
переслідувань, але саме завдяки їхнім стражданням поширю-
валося пізнання про Бога. Кожен учень Христа повинен стати в 
ряди борців за віру і виконувати ту саму роботу, знаючи, що все, 
до чого б ворог не вдався, щоб знищити правду, послужить лише 
на її користь. Бог бажає, щоб правда стояла на видному місці, щоб 
її ретельно досліджували, говорили про неї, навіть незважаючи 
на виявлене до неї презирство. Розум людей повинен прокину-
тись: кожна суперечка, кожний докір, кожна спроба обмежити 
свободу сумління – це лише засіб Божий, щоб пробудити розум 
людей, котрі все ще сплять.

Як часто підтверджується це в житті вісників Божих! Коли 
благородний, красномовний Степан за наказом синедріону був 
побитий камінням, це не перешкодило справі Євангелії. Небесне 
світло, що осяяло його лице, Божественне співчуття, висловлене 
у його передсмертній молитві, були гострими стрілами прозріння 
для фанатика з синедріону, присутнього там». – Блаженства, 
промовлені на горі. – С.33, 34.
П’ятниця 21 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким чином ворог намагається втрутитися своїм 
потворним, жахливим розумом навіть у справу 

благодійності?
2. Чому рукоположення дияконів є настільки корис-

но для громад?
3. Навіть якщо я не буду покликаний бути дияко-

ном, чого я можу навчитися у Степана?
4. Дослідивши цей урок, чому я повинен бути дуже 

обережний, коли говорю про когось?
5. Хоча робота Степана була перервана, чому вона 

все-таки мала велику цінність?
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Урок 9 Субота, 29 травня 2021 року

Вперед до Самарії
«Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й 

спитав: «Чи розумієш, що читаєш?» (Дії 8:30).
«Робота, до якої Господь закликає Свій народ, представле-

на в досвіді Пилипа і мужа етіопського. Етіопський вельможа 
уособлює великий клас людей, які потребують місіонерів, 
подібних до Пилипа: місіонерів, які почують Божий голос і підуть 
туди, куди Він посилає їх. У світі є люди, які читають Писання, 
але не розуміють їхнього змісту. Є велика потреба в чоловіках і 
жінках, які пізнали Бога, щоб вони пояснили Слово Боже цим 
душам». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.58.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.101-111.

Неділя 23 травня

1. ПСЕВДОЛЮТЬ

а. З яким скрутним становищем зіткнулася Церква після по-
биття Степана камінням? Хто був основною причиною цього? 
Дії 8:1-3; 26:9-11.

1 А Савл похваляв його вбивство. І утиск великий постав 
того дня проти єрусалимської Церкви, і всі, крім апостолів, 
розпорошилися по краях юдейських та самарійських. 2 І 
поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. 3 А 
Савл нищив Церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок 
та давав до в’язниці... (Дiї.8:1-3)

9 Правда, думав був я, що мені належить чинити багато 
ворожого проти Ймення Ісуса Назарянина, 10 що я в Єрусалимі й 
робив, і багато кого зо святих до в’язниць я замкнув, як отримав 
був владу від первосвящеників; а як їх убивали, я голос давав 
проти них. 11 І часто по всіх синагогах караючи їх, до богозневаги 
примушував я, а лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть 
по закордонних містах. (Дiї.26:9-11)

«Під час суду і страти Степана Савл, здавалося, був спов-
нений несамовитого запалу. Згодом його власне внутрішнє 
переконання в тому, що Степан був ушанований Богом саме 
тієї миті, коли прийняв ганьбу від людей, почало викликати в 
нього роздратування. Савл продовжував гнати Божу Церкву, 
переслідуючи віруючих, хапаючи їх у їхніх домівках, віддаючи 
священникам і начальникам на ув’язнення та смерть. За-
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пал, з яким він здійснював гоніння, викликав жах у християн 
Єрусалима. Римська влада не докладала особливих зусиль, щоб 
зупинити таку жорстокість і навіть потай допомагала юдеям, щоб 
завоювати їхню прихильність.

Після смерті Степана Савла було обрано членом синедріону з 
огляду на ту роль, яку він відіграв у даній справі. Деякий час він 
залишався могутнім знаряддям у руках сатани, який продовжу-
вав своє протиборство Синові Божому». – Дії апостолів. – С.101, 
102.

1. Що іноді відбувається, коли людина чинить су-
против світлу, яке послане Небом?

Понеділок 24 травня

2.ЗІТКНУВШИСЬ З ПЕРЕСЛІДУВАННЯМ

а. Що зробила Церква у відповідь на люте переслідування? 
Чого нам необхідно навчитися з цього сьогодні? Дії 8:4; Від 
Матвія 10:21-23.

4 Ходили тоді розпорошенці, та Боже Слово благовістили. 
(Дiї.8:4)

21 І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти 
повстануть супроти батьків, і їх повбивають. 22 І за Ім’я Моє 
будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде 
спасений. 23 А коли будуть вас переслідувати в однім місті, 
утікайте до іншого. Поправді кажу вам, не встигнете ви обійти 
міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський. (Матв.10:21-23)

«Господь сказав: «Суботи Мої будете пильнувати, бо це 
знак поміж Мною та поміж вами для ваших поколінь» (Вихід 
31:13). Ніхто не повинен порушувати Його заповідь заради 
того, щоб уникнути переслідувань. Але всі повинні пам’ятати 
слова Христа: «Коли будуть вас переслідувати в однім місті, 
утікайте до іншого» (Від Матвія 10:23, перша част.). Якщо 
тільки можливо, не віддавайте себе в руки людей, які сповнені 
духу антихриста. Усе, що тільки можна зробити, нехай буде 
зроблене, щоб ті, хто бажають страждати заради істини, були 
врятовані від гоніння та жорстокості.

Христос – наш Приклад. Рішення антихриста збурити по-
встання на Небі діятиме в неслухняних. Їхня заздрість і люта 
ненависть до тих, хто святять суботній день, ставатимуть дедалі 
сильнішими. Однак народ Божий не повинен ховати свій прапор. 
Вони не повинні нехтувати заповідями Божими тільки заради 
того, щоб мати зручне життя і піти разом з усіма дорогою зла…

Ті, хто відкинуть Бога задля того, аби врятувати своє життя, 
будуть покинуті Ним. Прагнучи врятувати своє життя ціною 
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зради істини, вони втратять вічне життя». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.9. – С.230.

б. Який вічний принцип діятиме до кінця? Екклезіаста 11:1, 2.
1 Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш 

його. 2 Давай частку на сім чи й на вісім, бо не знаєш, яке буде 
зло на землі. (Екл.11:1,2)

«Доки ще продовжується час випробування, залишається 
можливість трудитися і літературним євангелистам. Коли різні 
релігійні деномінації об’єднаються з папством, щоб гнобити Бо-
жий народ, для літературного євангелизму відкриються місця, 
де існує релігійна свобода. Якщо в одному якомусь місці виникне 
жорстоке гоніння, нехай працівники роблять так, як повелів Хри-
стос: «Коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте 
до іншого» (Від Матвія 10:23, перша частина). Якщо гоніння 
прийде й туди, ідіть в наступне місце. Бог буде вести Свій народ, 
роблячи його благословенням у багатьох місцях. Якби не було 
гонінь, Божі люди не розсіювалися б усюди для сповіщення 
істини... Доки на Небі не буде сказано: «Звершилося», завжди 
знайдеться місце, де потрібно буде працювати, і з’являться серця, 
котрі приймуть звістку». – Там саме. – Т.6. – С.478.

2. Що може Бог говорити мені, якщо я стикаюся з 
труднощами в певному місці?

Вівторок 25 травня

3. НОВА БЕЗПЕЧНА ГАВАНЬ

а. Куди попрямував Пилип як місіонер? Якими були результа-
ти? Дії 8:5-8. Що це відкриває стосовно душ в тих місцях, які 
здаються безнадійними?

5 Ось Пилип прийшов до самарійського міста, і проповідував 
їм про Христа. 6 А люди вважали на те, що Пилип говорив, і 
згідно слухали й бачили чуда, які він чинив. 7 Із багатьох бо, 
що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато 
розслаблених та кривих уздоровилися. 8 І радість велика в тім 
місті була! (Дiї.8:5-8)

«Особисте відвідання Спасителем Самарії, похвала для мило-
сердного самарянина, радість прокаженого самарянина, котрий 
один із десятьох зцілених повернувся подякувати Христові, – усе 
це мало велике значення для Його учнів. Ця наука глибоко за-
пала в їхні серця. У даних перед Своїм вознесінням дорученнях 
Ісус згадав Самарію разом з Єрусалимом та Юдеєю як місця, де 
насамперед учні повинні були проповідувати Євангелію. Учен-
ня Христа підготувало їх для виконання цього доручення. Коли 
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в ім’я свого Вчителя вони пішли до Ц, то знайшли там людей, 
готових прийняти їх. Самаряни чули про похвалу та милосердя 
Христа стосовно їхнього народу. Вони усвідомили: незважаючи 
на їхнє грубе поводження з Ним, Господь ставився до них лише 
з любов’ю, і це полонило їхні серця. Після вознесіння Христа 
самаряни з радістю прийняли посланців Спасителя, і учні 
зібрали дорогоцінний урожай серед тих, котрі були колись їхніми 
найлютішими ворогами». – Бажання віків. – С.488.

«Коли учні [Ісуса] були вигнані з Єрусалима, декотрі з них 
знайшли для себе притулок у Самарії». – Дії апостолів. – С.106, 
107.

б. Розкажіть історію одного незвичайного хрещення в Самарії. 
Дії 8:9-13.

9 Був один чоловік, на ім’я йому Симон, що до того в цім місті 
займавсь ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи 
себе за якогось великого. 10 Його слухали всі, від найменшого аж 
до найбільшого, кажучи: Він сила Божа, що зветься велика! 11 
Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством. 
12 Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже 
Царство й Ім’я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охристилися. 13 
Увірував навіть сам Симон, і, охристившись, тримався Пилипа; а 
бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. (Дiї.8:9-13)

«Біснуваті, як правило, терпіли страшні муки, проте були й 
винятки з цього правила. Щоб володіти надприродною силою, 
дехто добровільно йшов на зв’язок із сатаною. Такі люди, зви-
чайно, не ворогували з нечистими духами. До такої категорії 
належали ті, які мали духа віщування: ворожбит Симон, Еліма-
ворожбит та служниця, яка ходила за Павлом і Силою у Фили-
пах». – Велика боротьба. – С.516.

в. Чому допомога Петра та Івана була настільки важлива в цей 
момент? Дії 8:14-17.

14 Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже 
Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. 
15 А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого 
вони прийняли, 16 бо ще ні на одного з них Він не сходив, а були 
вони тільки охрищені в Ім’я Господа Ісуса. 17 Тоді на них руки 
поклали, і прийняли вони Духа Святого! (Дiї.8:14-17)

«[Дії 8:14 цитується]. Дух Божий очікував, аби просвітити душі 
й навернути їх до істини». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.57.

3. Де поруч зі мною знаходиться «Самарія», яка 
може бути відкрита для істини?
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Середа 26 травня

4. ОБМАНИ-МАНІПУЛЯТОРИ

а. Як розкрився основний дух Симона-ворожбита, який на той 
час уже був хрещеним членом церкви? Як ми застережені про 
такий вид окультного спіритизму, який зловживає іменем 
Христа? Дії 8:18-24; Об’явлення 16:13, 14.

18 Як побачив же Симон, що через накладання апостольських 
рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші, 19 і сказав: 
Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, 
одержав би Духа Святого! 20 Та промовив до нього Петро: Нехай 
згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за 
гроші! 21 У цім ділі нема тобі частки ні уділу, бо серце твоє перед 
Богом не слушне. 22 Тож покайся за це лихе діло своє, і проси 
Господа, може прощений буде тобі замір серця твого! 23 Бо я 
бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди. 24 
А Симон озвався й сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб 
мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили... (Дiї.8:18-24)

13 І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст 
неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби, 14 це духи 
демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього 
всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя 
Бога. (Об.16:13,14)

«[Об’явлення 16:13, 14 цитується]. За винятком тих, кого збе-
реже сила Божа через віру в Його Слово, весь світ буде втягнутий 
в цей обман. Фатальне почуття безпеки заколисує людей, вони 
прокинуться тільки тоді, коли зливатиметься гнів Божий». – Ве-
лика боротьба. – С.562.

«Незабаром на небі з’являться страшні надприродні ознаки, 
викликані нечистими духами, що здатні творити чудеса. Духи 
бісовські вийдуть до царів землі й до всього світу, щоб заманити 
їх у тенета обману і переконати об’єднатися із сатаною в його 
останній битві проти Небесного правління. Таким чином будуть 
зведені як правителі, так і піддані. З’являться люди, які видава-
тимуть себе за Христа, претендуючи на титул і поклоніння, які 
належать тільки Спасителеві світу. Вони будуть творити дивні 
чудеса зцілення і запевнятимуть, що мають одкровення з неба. 
Але ці одкровення суперечитимуть свідченню Святого Письма.

Заключним актом цієї великої драми спокуси буде спроба 
сатани видати себе за Христа. Церква давно вже заявляла, що 
чекає Приходу Спасителя як виконання своїх надій. І великий 
ошуканець створить видимість Приходу Христа. У різних части-
нах світу сатана з’являтиметься серед людей, як велична істота 
у сліпучому блиску, нагадуючи собою Сина Божого, описаного 



Іваном у книзі Об’явлення (1:13-15). Слава, яка оточуватиме 
сатану, перевершить усе, що коли-небудь бачили очі смертної 
людини... Лагідно, зі співчуттям, він проголошує деякі спов-
нені благодаті Небесні істини, котрі проповідував і Спаситель; 
він зціляє людські хвороби, а потім, видаючи себе за Христа, 
проголошує, що змінив суботу на неділю, і звелить усім святити 
цей благословенний ним день. Він заявить, що всі, хто уперто 
продовжують дотримуватися сьомого дня, зневажають його ім’я, 
відмовляючись слухати його ангелів, які несли їм світло й істину. 
Який сильний і правдоподібний обман! І подібно до самарян, 
зведених Симоном-ворожбитом, багато людей, від малого до 
великого, повірять у ці чародійства і скажуть: «Сила Божа, що 
зветься велика!» (Дії 8:10)». – Там саме. – С.624, 625.

4. Яким чином ворог душ використовуватиме 
спіритизм, аби заманити людей у пастку?

Четвер 27 травня

5. ПРИКЛАД ДЛЯ НАС

а. Чому для нас може послужити мотивацією те, як Святий Дух 
направив Пилипа до щирої душі, котра потребувала відповіді 
й роз’яснень, які той міг надати? Дії 8:26-31, 35.

26 А Ангол Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань та 
на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, 
порожня вона. 27 І, вставши, пішов він. І ось муж етіопський, 
скопець, вельможа Кандаки, цариці етіопської, що був над усіма 
її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, 28 вертався, 
і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. 29 А Дух до 
Пилипа промовив: Підійди, та й пристань до цього повозу. 30 
Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: 
Чи розумієш, що ти читаєш? 31 А той відказав: Як же можу, як 
ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятись та сісти 
з ним. (Дiї.8:26-31)

35 А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, 
благовістив про Ісуса йому. (Дiї.8:35)

«Коли Бог вказав Пилипу на його роботу, учень не сказав: 
«Господь не це мав на увазі». Ні! «І, вставши, пішов він». Він 
навчився уроку покори Божій волі. Він усвідомив, що кожна 
душа дорогоцінна в очах Божих і що ангели посилаються для 
того, аби ті люди, котрі шукають світла, зустрілися з тими, які 
можуть їм допомогти…

Святий Дух керуватиме і направить тих, які готові піти туди, 
куди покличе Бог і вимовити слова, які Він вкладе в них...

Хоча ви можете бути слабкими й грішними, людьми, які 



знаходяться в омані, Господь пропонує вам співпрацю з Ним. 
Він запрошує вас підкоритися Божественному керівництву. 
Об’єднавшись з Христом, ви зможете здійснювати Божі справи. 
«Без Мене, – сказав Христос, – нічого чинити не можете ви» 
(Від Івана 15:5). Через пророка Ісаю дана обітниця: «Твоя пра-
ведність ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею 
задньою!» (Ісаї 58:8, перекл. з англ.).

Ви, Церква Живого Бога, досліджуйте цю обітницю і поду-
майте над тим, як ваша нестача віри, духовності, Божої сили 
перешкоджає приходу Божого Царства. Якщо ви підете здійс-
нювати роботу Христа, ангели Божі відкриють шлях перед вами, 
приготують серця для прийняття Євангелії. Якби кожен з вас був 
живим місіонером, звістка для нашого часу була б швидко про-
голошена в усіх країнах, кожному племені, народу і язику. Це та 
робота, яка повинна бути звершена, перш ніж Христос прийде в 
силі та славі великій. Я закликаю Церкву щиро молитися про те, 
щоб ви могли зрозуміти свої відповідальності. Чи співпрацюєте 
ви особисто з Богом? Якщо ні, то чому? Коли ви збираєтеся вико-
нати роботу, яка призначена вам Небом?» // Рев’ю енд Геральд, 
2 березня 1911 року.
П’ятниця 28 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що іноді відбувається, коли людина чинить су-
против світлу, яке послане Небом?

2. Що може Бог говорити мені, якщо я стикаюся з 
труднощами в певному місці?

3. Де поруч зі мною знаходиться «Самарія», яка 
може бути відкрита для істини?

4. Яким чином ворог душ використовуватиме 
спіритизм, аби заманити людей у пастку?

5. Як я можу знайти такі самі можливості, які Бог 
дав Пилипу?
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Субота, 5 червня 2021 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ 

РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

Демократична Республіка 
Конго (раніше Заїр) – це ве-
личезна країна в Центральній 
Африці, площа якої становить 
2 345 410 км2, що робить її 
найбільшою країною в субса-
харській Африці, другою за 
величиною в Африці і 11 – в 
усьому світі. Конго – це біо-
різноманітна країна, яка має 
приблизно 80 мільйонів гек-
тарів орної землі і яка нараховує понад 1100 видів мінералів 
і дорогоцінних металів. Вона межує з дев’ятьма країнами: на 
півночі з Центральноафриканською республікою і Південним 
Суданом; на сході з Руандою, Бурунді, Танзанією і Угандою; 
на заході з Республікою Конго і на півдні з Анголою і Замбією.

Населення Конго становить приблизно 90 000 000 осіб, 
з яких, згідно Британської Енциклопедії: три чверті сповіду-
ють християнство – 33% католиків, 20% протестантів, 22% 
віруючих Християнського відродження; 2% – салутисти, 
2% – мусульмани, 10% – віруючі інших релігій і 11% людей 
не сповідують ніякої релігії.

Звістка Реформації почала тут поширюватися в 1972 році 
в провінції Катанга і значно розвинулася в 1990 і далі в 2000 
році, коли Генеральна Конференція організувала її як Місію. 
Пізніше, в 2012 році була організована Унійна Місія і робота 
стрімко просувається вперед.

Унія ДР Конго потребує Духовного центру, оскільки в да-
ний час наша організація орендує приміщення. З огляду на 
цю необхідність ми молимося про те, щоб Господь торкнувся 
ваших сердець, і ви взяли до уваги нашу ситуацію. Будь ласка, 
щедро пожертвуйте з ваших коштів цієї суботи, щоб ми змог-
ли придбати ділянку землі в столиці Кіншаса і побудувати 
гарний пам’ятник як Духовний центр і церкву (дім молитви), 
який буде представляти Реформацію для слави Бога нашого.

Нагадуючи вам слова нашого Господа Ісуса: «Блаженні-
ше давати, ніж брати!» (Дії 20:35), ми закликаємо наших 
братів і сестер по всьому світу допомогти нам у цьому проєкті. 



76

Ми молимося про те, щоб Бог заздалегідь винагородив 
вашу щедрість щодо місіонерської роботи в ДРК.

Нехай Бог співчуття і милості благословить вас усіх.

Брати та сестри Унії ДР Конго
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Урок 10 Субота, 5 червня 2021 року

Пiдкорення Савла
«А він, затрусившися та налякавшися, каже: «Чого, Госпо-

ди, хочеш, щоб я вчинив?» А до нього Господь: Уставай, та до 
міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити!» (Дії 9:6).

«Наше майбутнє благополуччя, а також спасіння інших 
душ залежить від того, яку дорогу ми оберемо сьогодні. Ми 
маємо потребу в керівництві Духа Істини. Кожний послідовник 
Христа нехай серйозно запитає: «Чого, Господи, хочеш, щоб я 
вчинив?» – Велика боротьба. – С.601.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.3. – С.428-434.

Неділя 30 травня

1. СВІТЛО, ЯКЕ ПЕРЕТВОРЮЄ

а. Поясніть агонію Савла. Як Христос призупинив його духовну 
сліпоту, яка виявлялася у повстанні проти докорів сумління? 
Єремії 17:5; Дії 9:1-5.

5 Так говорить Господь: Проклятий той муж, що надію кладе 
на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа 
серце його відступаї! (Єр.17:5)

1 А Савл, іще дишучи грізьбою й убивством на учнів Господніх, 
приступивши до первосвященика, 2 попросив від нього листи 
у Дамаск синагогам, щоб, коли знайде яких чоловіків та жінок, 
що тієї дороги вони, то зв’язати й привести до Єрусалиму. 3 А 
коли він ішов й наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло 
світло із неба його, 4 а він повалився на землю, і голос почув, 
що йому говорив: Савле, Савле, чому ти Мене переслідуєш? 5 А 
він запитав: Хто Ти, Пане? А Той: Я Ісус, що Його переслідуєш 
ти. Трудно тобі бити ногою колючку! (Дiї.9:1-5)

«Розум, який противиться істині, буде бачити все у спотворе-
ному світлі. Він буде прив’язаний до тенет ворога і розглядатиме 
все у світлі ворога.

Савл з Тарсу був прикладом цього. Він не мав морального 
права бути невіруючим. Але вирішив приймати думки лю-
дей, а не пораду Бога. Він мав пророцтва, які вказували на 
Месію, але вважав за краще дослухатися до думки рабинів, до 
слів людей». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1057.
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«Савл був також свідком вибачливості, котру виявив Сте-
пан до своїх ворогів, простивши їх. Він спостерігав стійкість 
та незлобливу покірливість багатьох, кого віддавав на муки й 
страждання. Він бачив деяких, котрі з радістю навіть віддавали 
життя за свою віру.

Усе це й раніше справляло глибоке враження на Савла; 
іноді майже переконувався в тому, що Ісус був обітованим Ме-
сією». – Дії апостолів. – С.116.

1. У яких сферах життя я можу повстати проти 
докорів сумління?

Понеділок 31 травня

2. ЗАКЛИК ПОВТОРЕНИЙ СЬОГОДНІ

а. Чого ми всі повинні навчитися з того, як Господь різко змінив 
хід життєвих подій заради спасіння щирої душі? Єремії 10:23, 
24.

23 Знаю, Господи, я, що не в волі людини дороги її, не в 
силі людини, коли вона ходить, кермувати своїм кроком. 24 
Карай мене, Господи, тільки ж за судом, не гнівом Своїм, щоб 
не знищити мене! (Єр.10:23,24)

«[Савл] свідомо боровся проти імені Ісуса з Назарету. У своє-
му завзятті він був наполегливим, серйозним гонителем Церкви 
Христової». – Свідоцтва для Церкви. – Т.3. – С.429.

«Служителі Христа не повинні дозволяти, щоб їм перешкод-
жали люди, які нехтують Євангелією або глузують з неї.

Однак Спаситель ніколи не минав жодної душі, готової при-
йняти дорогоцінні істини Небес, як би низько вона не впала. 
Для митарів і блудниць Його слова були початком нового життя. 
Марія Магдалина, з якої Він вигнав сім демонів, останньою зали-
шила гріб Спасителя та першою вітала Його після воскресіння. 
Савл з Тарсу, один з найзапекліших противників Євангелії, став 
апостолом Павлом – відданим слугою Христа. Під маскою нена-
висті й презирства злочинця, людини, яка дуже низько впала, 
може ховатися душа, котру Христова благодать бажає спасти і 
зробити коштовним каменем у вінці Спасителя». – Блаженства, 
промовлені на горі. – С.129, 130.

б. З яким життєво важливим питанням нам усім необхідно 
схилитися перед нашим Учителем у глибокому смиренні й 
повній покорі на кожному етапі нашого життя? Дії 9:6.

6 А він, затрусившися та налякавшися, каже: Чого, Господи, 
хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь: Уставай, та до міста 
подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити! (Дiї.9:6)
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«Бог знову закликає тебе. Він намагається достукатися до 
твого серця, яке огрубіло від егоїзму та сповнене життєвими 
турботами. Він запрошує тебе обернути свої найкращі почуття від 
цього світу на Небесні цінності. Щоб пізнати Божу волю, ти пови-
нен вивчати її, а не слідувати природним нахилам свого розуму. 
Тобі необхідно серйозно, тривожно запитувати: «Чого, Господи, 
хочеш, щоб я вчинив?» – Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.53, 54.

«Запитайте Того, Хто заради вас переніс докори, образи й 
знущання: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» (Дії 9:6). Ніхто 
не є надто освіченим, щоб стати смиренним учнем Христа. Ті, 
хто вважають для себе перевагою віддавати своє життя і знання 
Тому, від Кого вони їх отримували, не злякаються ніяких трудно-
щів, не зупиняться перед будь-якими жертвами, щоб сумлінним 
служінням повернути Богу плоди талантів і здібностей, які були 
довірені їм». – Там саме. – Т.5. – С.584.

2. Кого з мого оточення я можу опинитися в 
небезпеці недооцінити?

Вівторок 1 червня

3. ПОСЛАНИЙ ДО БОЖОЇ ЦЕРКВИ

а. Чого нам слід навчитися з того, як Савл, горда релігійна лю-
дина, був сильно упокорений перед Богом і людьми? Дії 9:7, 
8.

7 А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули 
голос, та нікого не бачили. 8 Тоді Савл підвівся з землі, і хоч 
очі розплющені мав, нікого не бачив... І за руку його повели й 
привели до Дамаску. (Дiї.9:7,8)

«Павло щиро вважав, що віра в Ісуса звела нанівець Закон 
Божий, релігійне служіння жертвопринесення і обряд обрізан-
ня, словом, усе, що за минулих часів отримало повне схвалення 
Бога. Однак дивовижне одкровення Христа освітило найтемніші 
куточки його свідомості. Ісус із Назарету, проти Якого він пов-
став, виявився справжнім Викупителем світу...

Христос послав його до тих самих Своїх учнів, котрих Павло 
так люто переслідував, щоб він навчився у них. Світло Небес-
ного сяйва позбавило Павла зору, але Ісус, великий Цілитель 
сліпих, не повертає йому здатність бачити». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.3. – С.429, 430.

«Яким приниженням було для Павла дізнатися, що весь 
час він використовував свої сили проти істини, і, думаючи, що 
служить Богу, він переслідував Христа... Його совість, проки-
нувшись, тепер невтомно звинувачувала його. Виявлене ним 
завзяття, його сильний опір світлу, яке світило йому через Божих 
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вісників, тепер принесло осудження його душі, і він страждав від 
гірких докорів сумління. Він більш не вважав себе праведним, 
але відчував себе осудженим Законом у думках, дусі й вчинках. 
Він усвідомлював, що без Спасителя, Якого він переслідував, він 
є абсолютно загиблим грішником». – Біблійний коментар АСД 
[з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1058.

б. Опишіть досвід Савла з його сліпотою. Дії 9:9.
9 І три дні невидющий він був, і не їв, і не пив. (Дiї.9:9)
«Ці дні ретельного самодослідження та впокорення серця 

він провів на самоті й відлюдді...
Цілковито підкорившись викривальній силі Святого Духа, він 

зрозумів свої помилки і визнав широту вимог Божого Закону. 
У минулому гордий фарисей, упевнений, що виправдовується 
своїми добрими вчинками, тепер схилився перед Богом у покорі 
й дитячій простоті, визнаючи власну недостойність та благаю-
чи зарахувати йому заслуги розп’ятого і воскреслого Спасите-
ля». – Дії апостолів. – С.118, 119.
3. Яким чином Бог може прагнути упокорити мене, 

щоб я став ефективнішою посудиною?
Середа 2 червня

4. ГОТОВИЙ ДО ДІЇ

а. Зверніть увагу на явний зв’язок між Христом і Ананієм. 
Поясніть, чому кожна віруюча людина може бути підбадьорена 
цим. Дії 9:10-16.

10 А в Дамаску був учень один, на ймення Ананій. І Господь 
у видінні промовив до нього: Ананію! А він відказав: Ось я, 
Господи! 11 Господь же до нього: Устань, і піди на вулицю, що 
Простою зветься, і пошукай в домі Юдовім Савла на ймення, 
тарсянина, ось бо він молиться, 12 і мужа в видінні він бачив, на 
ймення Ананія, що до нього прийшов і руку на нього поклав, щоб 
став він видющий... 13 Відповів же Ананій: Чув я, Господи, від 
багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі 
святим Твоїм! 14 І тут має владу від первосвящеників, щоб 
в’язати усіх, хто кличе Ім’я Твоє. 15 І промовив до нього Господь: 
Іди, бо для Мене посудина вибрана він, щоб носити Ім’я Моє 
перед народами, і царями, і синами Ізраїля. 16 Бо Я покажу йому, 
скільки має він витерпіти за Ім’я Моє. (Дiї.9:10-16)

«Кожному з нас потрібно особисто навчатися у Великого Учи-
теля, і кожному необхідно перебувати в особистому спілкуванні 
з Богом». – Свідоцтва для проповідників. – С.486.
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б. Опишіть те, як дбайливо і богобоязливо Ананій і церква в 
Дамаску служили Савлу (його тепер звали Павлом) як ново-
наверненому. Дії 9:17-19.

17 І Ананій пішов, і до дому ввійшов, і руки поклавши на 
нього, промовив: Савле брате, Господь Ісус, що з’явився тобі на 
дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видющий, 
і наповнився Духа Святого! 18 І хвилі тієї відпала з очей йому 
ніби луска, і зараз видющий він став... І, вставши, охристився, 
19 і, прийнявши поживу, на силах зміцнів. (Дiї.9:17-19)

«Ісус дав владу Своїй організованій Церкві, приєднавши 
Савла до Своїх працівників на землі». – Дії апостолів. – С.122.

в. Перерахуйте кроки Павла після хрещення, а також випробу-
вання, з якими він зіткнувся. Дії 9:20-25.

20 І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він 
Божий Син, 21 І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили: Хіба 
це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців оцього Ім’я, 
та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов’язати й привести до 
первосвящеників? 22 А Савл іще більше зміцнявся, і непокоїв 
юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. 
23 А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, 24 та 
Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в 
воротях, щоб убити його. 25 Тому учні забрали його вночі, та й 
із муру спустили в коші. (Дiї.9:20-25)

«Павло був хрещений Ананієм у річці Дамаску. Потім він 
підкріпився їжею і відразу ж почав проповідувати Ісуса вірую-
чим людям у місті, тим віруючим, яких він вигнав з Єрусалиму 
з метою знищення. Він також навчав у їхніх синагогах, що Ісус, 
Якого вбили, насправді був Сином Божим. Аргументи Павла з 
пророцтв були настільки переконливі, і його зусилля настільки 
супроводжувалися Божою силою, що юдеї, які протидіяли, зні-
яковіли і не могли йому нічого відповісти». – Нариси з життя 
Павла. – С.32.

«Павло пояснив, що така зміна в його віруванні відбулася не 
в результаті фанатизму або миттєвого поривання, а внаслідок 
незаперечних доказів...

Багато людей зробили запеклими свої серця, відмовляючись 
прийняти його вістку, і незабаром подив, з яким вони зустріли 
його навернення, поступився місцем такій лютій ненависті, яку 
вони мали і до Ісуса». – Дії апостолів. – С.125.

«[Первосвященники та начальники] погодилися, що найпра-
вильніший спосіб – це вбити Павла. Однак Бог знав про їхній 
намір, і ангелам було доручено охороняти Павла, щоб він зали-
шився живим і виконав свою місію». – Ранні твори. – С.202.
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г. Чому Павло пішов у пустелю?  До галатів 1:17; Псалом 118:10 
(перша частина).

17 і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною 
були, а пішов я в Арабію, і знову вернувся в Дамаск. (Гал.1:17)

10 Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, не дай же мені 
заблудитися від Твоїх заповідей! (Пс.118:10)

4. Чого навчають нас відносини Савла і Ананія 
щодо Церкви?

Четвер 3 червня

5. ВИПРОБУВАННЯ І ПРОВИДІННЯ

а. Через три роки, які були проведені в Аравії на самоті й у 
молитві, з якою несподіваною образою зіткнувся Павло? Кого 
Бог використав, щоб допомогти йому? Дії 9:26, 27.

26 А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати 
до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. 27 Варнава 
тоді взяв його та й привів до апостолів, і їм розповів, як дорогою 
той бачив Господа, і як Він йому промовляв, і як сміливо навчав 
у Дамаску в Ісусове Ймення. (Дiї.9:26,27)

«[Варнава] повністю повірив і прийняв Павла, взяв його за 
руку і повів його до апостолів. Він розповів досвід Павла, який 
щойно почув...

Апостоли більше не сумнівалися, вони не могли протистояти 
Богові. Петро та Яків, які в той час були єдиними апостолами в 
Єрусалимі, подали правицю спільноти Павлу, який раніше був 
затятим переслідувачем їхньої віри. Однак зараз його настіль-
ки ж любили і поважали, наскільки раніше боялися і уника-
ли». – Дух Пророцтва. – Т.3. – С.321.

б. Що незабаром стало необхідним з огляду на переконливі, 
неспростовні заклики Павла? Проте, як у цьому ми бачимо 
люблячу Божу руку? Дії 9:28-31; 22:17-21.

28 І він із ними входив і виходив до Єрусалиму, і відважно 
звіщав в Ім’я Господа. 29 Він також розмовляв й сперечався з 
огреченими, а вони намагалися вбити його. 30 Тому браття, 
довідавшися, відвели його до Кесарії, і до Тарсу його відіслали. 31 
А Церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і 
ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. 
(Дiї.9:28-31)

17 І сталось, як вернувся я в Єрусалим, і молився у храмі, 
то в захоплення впав я, 18 і побачив Його, що до мене сказав: 
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Поспіши, і піди хутчій з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва 
твого про Мене... 19 А я відказав: Самі вони, Господи, знають, 
що я до в’язниць садовив та бив по синагогах отих, хто вірував у 
Тебе. 20 А коли лилась кров Твого свідка Степана, то сам я стояв 
та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив... 
21 Але Він до мене промовив: Іди, бо пошлю Я далеко тебе, до 
поган! (Дiї.22:17-21)

«[Павло] зрозумів, що йому доведеться відокремитися від 
своїх братів, і серце його сповнилося смутком. Він з радістю від-
дав би своє життя, якби таким чином [люди в Єрусалимі] могли 
пізнати істину. Однак юдеї почали складати плани його вбивства, 
і учні переконували його покинути Єрусалим. Проте Павло не 
поспішав йти з міста, йому хотілося ще хоч трохи попрацювати, 
проповідуючи своїм братам-юдеям...

Коли брати дізналися про видіння Павла, і про ту турботу, яку 
Бог виявляв про нього, їхнє занепокоєння про Павла посилилося, 
тому що вони усвідомили, що він дійсно був обраною посудиною 
Господа, аби нести світло істини язичникам. Побоюючись, що 
Павла вб’ють, вони поспішили його таємно відправити з Єруса-
лиму». – Там саме. – С.321-323.
П’ятниця 4 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. У яких сферах життя я можу повстати проти 
докорів сумління?

2. Кого з мого оточення я можу опинитися в 
небезпеці недооцінити?

3. Яким чином Бог може прагнути упокорити мене, 
щоб я став ефективнішою посудиною?

4. Чого навчають нас відносини Савла і Ананія 
щодо Церкви?

5. Чи можу я, подібно до Павла, затриматися десь, у 
той час коли Бог бажає, щоб я перебував в іншому 

місці?
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Урок 11 Субота, 12 червня 2021 року

Надiя для невiруючих людей
«Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що 

ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг 
заперечити Богові?» (Дії 11:17).

«У нашій роботі великим натхненням для нас мають бути роз-
думи про співчуття і ніжну Божу любов до тих, хто прагне світла 
і молиться про нього». – Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.79.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.131-142, 155-159;
Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.76-84.

Неділя 6 червня

1. У ЛІДДІ ТА ЙОППІЇ

а. Розкажіть про досвід Петра в Лідді. Дії 9:32-35.
32 І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, 

що мешкали в Лідді. 33 Знайшов же він там чоловіка одного, на 
ймення Еней, що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений 
був. 34 І промовив до нього Петро: Енею, тебе вздоровляє Ісус 
Христос. Уставай, і постели собі сам! І той зараз устав...35 І його 
оглядали усі, хто мешкав у Лідді й Сароні, які навернулися до 
Господа.(Дiї.9:32-35)

б. Чому нас всіх може підбадьорити чудо в Йоппії і чому такі 
члени громади, як Сарна, дуже корисні для Церкви? Дії 9:36-
43.

36 А в Йоппії була одна учениця, на ймення Тавіта, що в 
перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та 
милостині, що чинила. 37 І трапилося тими днями, що вона 
занедужала й умерла. Обмили ж її й поклали в горниці. 38 А 
що Лідда лежить недалеко Йоппії, то учні, прочувши, що в ній 
пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали: Не 
гайся прибути до нас! 39 І, вставши Петро, пішов із ними. А 
коли він прибув, то ввели його в горницю. І обступили його всі 
вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх Сарна 
робила, як із ними була. 40 Петро ж із кімнати всіх випровадив, 
і, ставши навколішки, помолився, і, звернувшись до тіла, 
промовив: Тавіто, вставай! А вона свої очі розплющила, і сіла, 
уздрівши Петра... 41 Він же руку подав їй, і підвів її, і закликав 
святих і вдовиць, та й поставив живою її. 42 А це стало відоме 
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по цілій Йоппії, і багато-хто в Господа ввірували. 43 І сталось, 
що він багато днів пробув у Йоппії, в одного гарбарника Симона. 
(Дiї.9:36-43)

«У Йоппії жила Сарна, або Тавіта, чиї вправні пальці пра-
цювали набагато більше, ніж її язик. Вона завжди знала, кому 
необхідний зручний одяг, а кому співчуття і розрада, завжди 
допомагала усім. І коли Сарна померла, церква в Йоппії усвідо-
мила, яку втрату вона понесла. Тому не дивно, що всі глибоко 
сумували й оплакували Сарну, проливаючи гарячі сльози на її 
бездиханне тіло. Вона була надто цінною для людей, настільки 
цінною, що силою Господньою була повернута із ворожої землі, 
щоб її навички та енергія могли й надалі служити благословен-
ням для інших людей.

Така терпляча, молитовна і стійка вірність, яку раніше мали 
святі Божі люди, сьогодні є рідкістю, проте без неї Церква не 
може процвітати... Церква завжди потребує стійких, побожних 
трудівників, які під час лиха не падають духом». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.5. – С.304.

1. Як я можу у своїй громаді справляти вплив, 
подібний до того, який справляла Тавіта?

Понеділок 7 червня

2. ЩИРИЙ ШУКАЧ

а. Ким був Корнилій? Чому Бог звернувся до нього? Дії 10:1-8.
1 Проживав же один чоловік у Кесарії, на ймення Корнилій, 

сотник полку, що звавсь Італійським. 2 З усім домом своїм він 
побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню, 
і завжди Богові молився. 3 Явно він у видінні, десь коло години 
дев’ятої дня, бачив Ангола Божого, що до нього зійшов і 
промовив йому: Корнилію! 4 Він поглянув на нього й жахнувся, й 
сказав: Що, Господи? Той же йому відказав: Молитви твої й твоя 
милостиня перед Богом згадалися. 5 Тепер же пошли до Йоппії 
людей, та й приклич Симона, що зветься Петром. 6 Він гостює в 
одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, 
що ти маєш робити. 7 Коли ж Ангол, що йому говорив, відійшов, 
той закликав двох із своїх слуг домових, і вояка богобійного з 
тих, що служили при ньому, 8 і розповів їм усе та й послав їх в 
Йоппію. (Дiї.10:1-8)

«Корнилій був римським сотником. Цей заможний чоловік 
шляхетного походження займав відповідальне і почесне ста-
новище. Народжений і вихований у язичництві, він, внаслідок 
спілкування з юдеями, отримав знання про Бога і поклонявся 
Йому від усього серця, доводячи щирість своєї віри співчутливим 
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ставленням до бідних. Він був добре відомий своєю доброчинні-
стю, а завдяки праведному життю здобув хорошу репутацію як 
серед юдеїв, так і серед язичників, справляючи благословенний 
вплив на всіх, з ким йому доводилося спілкуватись...

Віруючи в Бога, Творця неба і землі, Корнилій шанував Його, 
визнавав Його авторитет і шукав Його поради в усіх життєвих 
справах. Він був вірний Єгові в сімейному житті і на службі». – Дії 
апостолів. – С.132, 133.

б. Який важливий урок Бог надав Петру в Йоппії, використо-
вуючи їжу як символ (насправді не йшлося про їжу), якого 
християни повинні дотримуватися до кінця часу? Дії 10:9-16, 
28, 34, 35.

9 А наступного дня, як у дорозі були вони та наближались 
до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись, о годині 
десь шостій. 10 І став він голодний, і їсти схотів. Як йому ж 
готували, захоплення на нього найшло, 11 і бачить він небо 
відкрите, і якуюсь посудину, що сходила, немов простирало 
велике, яка, за чотири кінці прив’язана, спускалась додолу. 12 У 
ній же знаходились чотириногі всілякі, і земне гаддя, і небесні 
пташки. 13 І голос почувся до нього: Устань, заколи, Петре, і їж! 
14 А Петро відказав: Жадним способом, Господи, бо ніколи не 
їв я нічого огидного чи то нечистого! 15 І знов голос удруге до 
нього: Що від Бога очищене, не вважай за огидне того! 16 І це 
сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. (Дiї.10:9-16)

28 і промовив до них: Ви знаєте, що невільно юдеєві 
приставати й приходити до чужаниці. Та відкрив мені Бог, щоб 
я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. (Дiї.10:28)

34 А Петро відкрив уста свої та й промовив: Пізнаю я 
поправді, що не дивиться Бог на обличчя, 35 але в кожнім народі 
приємний Йому, хто боїться Його й чинить правду. (Дiї.10:34,35)

«Наш ближній – не просто один із членів Церкви, до якої 
ми належимо, або один з наших одновірців. Це питання не 
пов’язане з расовими ознаками, кольором шкіри чи класовими 
відмінностями. Наш ближній – кожна людина, котра потре-
бує нашої допомоги. Наш ближній – кожна поранена, побита 
ворогом душа. Наш ближній – кожна людина, котра є Божою 
власністю». – Наочні уроки Христа. – С.376.

в. Як Господь послав Петра провести дослідження Писання з 
Корнилієм і його групою в Кесарії? Дії 10:19-22, 27.

19 Як Петро ж над видінням роздумував, Дух промовив до 
нього: Онде три чоловіки шукають тебе. 20 Але встань і зійди, і 
піди з ними без жадного сумніву, бо то Я їх послав! 21 І зійшовши 
Петро до тих мужів, промовив: Ось я той, що його ви шукаєте. 
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З якої причини прийшли ви? 22 А вони відказали: Сотник 
Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усього 
люду юдейського, святим Анголом був у видінні наставлений, 
щоб до дому свого покликати тебе та послухати слів твоїх. 
(Дiї.10:19-22)

27 І, розмовляючи з ним, увійшов, і знайшов багатьох, що 
зібралися… (Дiї.10:27)

г. Чого навчав Петро? Дії 10:36-43.
36 Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир 

через Ісуса Христа, що Господь Він усім. 37 Ви знаєте справу, 
що по всій Юдеї була й зачалась з Галілеї, після хрищення, що 
Іван проповідував, 38 Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його 
Святим Духом і силою Бог. І ходив Він, добро чинячи й усіх 
уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із Ним. 39 І ми 
свідки всьому, що Він учинив у Юдейському краї та в Єрусалимі, 
та вбили Його, на дереві повісивши... 40 Але Бог воскресив Його 
третього дня, і дав Йому, щоб з’явився, 41 не всьому народові, 
але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з Ним їли й пили, 
як воскрес Він із мертвих. 42 І Він нам звелів, щоб народові ми 
проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом 
Суддя для живих і для мертвих. 43 Усі пророки свідкують про 
Нього, що кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів 
Його Йменням. (Дiї.10:36-43)

«Починаючи від обітниці, даної Адамові, через усю історію 
патріархів і систему законів, Небесне світло слави освітлювало 
кожний крок Спасителя». – Бажання віків. – С.211.

2. Чим відомий Корнилій?
Вівторок 8 червня

3. ВИЗНАЮЧИ ЗАКЛИК БОГА

а. Яким чином Корнилій та його група принесли плід, про-
явивши доказ, що вони дійсно повністю прийняли справжню 
істину для їхнього часу, а значить були готові до хрещення? 
Дії 10:44-48.

44 Як Петро говорив ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, 
хто слухав слова. 45 А обрізані віруючі, що з Петром прибули, 
здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на 
поган! 46 Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли 
та Бога звеличували... Петро тоді відповів: 47 Чи хто може 
заборонити христитись водою оцим, що одержали Духа Святого, 
як і ми? 48 І звелів охриститися їм у Ймення Ісуса Христа. Тоді 
просили його позостатися в них кілька днів. (Дiї.10:44-48)
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б. З яким невдоволенням з боку братів у Юдеї довело-
ся зіткнутися Петру після своєї місіонерської роботи з 
Корнилієм? Дії 11:1-3.

1 Почули ж апостоли й браття, що в Юдеї були, що й погани 
прийняли Слово Боже. 2 І, як Петро повернувся до Єрусалиму, 
з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, 3 кажучи: Чого ти 
ходив до людей необрізаних та споживав із ними? (Дiї.11:1-3)

«Коли брати в Юдеї дізналися, що Петро відвідав дім язич-
ника і проповідував людям, які там зібралися, вони були зди-
вовані й ображені. Вони побоювалися, що така, на їхню думку, 
самовпевненість послабить вплив його проповіді. Зустрівшись 
із Петром, вони суворо докорили йому, кажучи: «Чого ти ходив 
до людей необрізаних та споживав із ними?» (Дії 11:3). – Дії 
апостолів. – С.141.

в. Що підкреслив Петро, розповідаючи свій досвід, почавши 
з видіння від Бога? Як його брати прийняли ці доводи? Дії 
11:15-18. Про що це говорить нам сьогодні?

15 А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку 
й на нас. 16 І я згадав слово Господнє, як Він говорив: Іван ось 
водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим. 17 Отож, 
коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що ввірували в Господа 
Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? 18 І, 
почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи: Отож, 
і поганам Бог дав покаяння в життя! (Дiї.11:15-18)

«У нашій роботі великим натхненням для нас мають бути 
роздуми про співчуття і ніжну Божу любов до тих, хто прагне 
світла й молиться про нього.

Як мені було показано, є багато людей, схожих на Корнилія, 
людей, яких Бог бажає об’єднати зі Своєю Церквою. Їхні симпа-
тії на боці народу, який дотримується Божих заповідей. Однак 
нитки, що зв’язують цих людей зі світом, міцно утримують їх. Їм 
бракує сміливості, аби зайняти місце поруч зі смиренними. Ми 
повинні докладати особливих зусиль заради цих душ, і для них, 
беручи до уваги їхні обов’язки і спокуси, потрібно здійснювати 
особливу роботу.

На підставі світла, яке було дане мені, я знаю, що чітке «так 
сказав Господь» саме зараз треба звіщати людям, які мають 
вплив і авторитет у світі. Вони є управителями, яким Бог дові-
рив важливі доручення. Якщо вони приймуть Його поклик, то 
Бог буде використовувати їх у Своїй справі». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.6. – С.79, 80.

3. Яку відому або впливову людину я знаю, котра 
може бути сприйнятливою до істини?
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Середа 9 червня

4. ВИКОРИСТОВУЮЧИ МОЖЛИВІСТЬ

а. Як Церква поширилася на Середземноморські острови і на 
північ від Юдеї внаслідок розсіювання через переслідування? 
Дії 11:19-21.

19 А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося 
було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і 
Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв. 20 А між ними 
були мужі деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, 
і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса. 21 
І Господня рука була з ними; і велике число їх увірувало, і 
навернулось до Господа! (Дiї.11:19-21)

б. Яке місто стало особливо родючим полем для Євангелії? Який 
план був розроблений, для того щоб краще розвинути роботу 
в тому місці і чому? Дії 11:22-26 (перша частина).

22 І вістка про них досягла до вух єрусалимської Церкви, і до 
Антіохії послали Варнаву. 23 А він, як прийшов і благодать Божу 
побачив, звеселився, і всіх став просити, щоб серцем рішучим 
трималися Господа. 24 Бо він добрий був муж, повний Духа 
Святого та віри. І прилучилось багато народу до Господа! 25 
Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. 26 А 
знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у Церкві вони цілий 
рік, і навчали багато народу... (Дiї.11:22-26)

«Варнава... був посланий в Антіохію, столицю Сирії, щоб до-
помогти місцевій церкві. Він успішно працював там, і оскільки 
роботи ставало дедалі більше, Варнава вмовив Павла прийти в 
Антіохію, і разом вони протягом року працювали в цьому місті, 
наставляючи людей в істині та залучаючи до Церкви нові душі.

Населення Антіохії складали як юдеї, так і язичники. Це місто 
було широко відоме любителям бездіяльного життя і всіляких 
задоволень завдяки клімату, що цілюще впливав на здоров’я, 
великій кількості мальовничих куточків, багатству і високій куль-
турі. Міжнародна торгівля дозволила Антіохії стати важливим 
центром, де зустрічалися купці всіляких національностей. Місто 
потопало в розкоші й пороках». – Історія викуплення. – С.301.

в. Чим відзначилася церква в Антіохії? Дії 11:26 (остання ча-
стина).

26 ...і в Антіохії найперш християнами названо учнів. 
(Дiї.11:26)
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«Саме в цьому місті послідовників Христа вперше назвали 
християнами, тому що Христос був головною темою їхнього вчен-
ня, проповідей і розмов. Знову й знову вони переказували події, 
що відбулися за днів Його земного служіння, коли учні мали 
благословенну можливість бути разом з Ним. Вони невтомно 
свідчили про Його вчення та чудеса зцілення, про те, як Він ви-
ганяв бісів і воскрешав мертвих до життя. Тремтячими вустами, 
зі сльозами на очах розповідали вони про Його болісну боротьбу 
в Гефсиманії, про зраду, про суд над Ним і розп’яття, про довго-
терпіння і смирення, з якими Він переносив усі образи й тортури 
ворогів, про Його Божественну жалість і співчуття, з яким Він 
молився про тих, котрі знущалися над Ним. Їм радісно було зга-
дувати Його воскресіння і вознесіння, Його служіння на Небі як 
Посередника між грішним людством і Богом. Язичники цілком 
справедливо назвали їх християнами». – Там саме. – С.302.

4. Можливо, недалеко від мене знаходиться місто, 
подібне до Антіохії, яке потребує істини. Чи 

знаєш ти таке місто?
Четвер 10 червня

5. СПІВЧУТТЯ ДО НУЖДЕННИХ

а. Який великодушний вчинок здійснили брати в Антіохії, коли 
почули пророцтво про те, що буде голод по всьому світові? 
Дії 11:27-30. Як це є прикладом для християн усіх століть? Дії 
20:35.

27 Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії. 
28 І встав один з них, на ймення Агав, і Духом прорік, що голод 
великий у цілому світі настане, як за Клавдія був. 29 Тоді учні, 
усякий із своєї спроможности, постановили послати допомогу 
братам, що в Юдеї жили. 30 Що й зробили, через руки Варнави 
та Савла, пославши до старших. (Дiї.11:27-30)

35 Я вам усе показав, що, працюючи так, треба поміч давати 
слабим, та пам’ятати слова Господа Ісуса, бо Він Сам проказав: 
Блаженніше давати, ніж брати! (Дiї.20:35)

«Трапляються обставини, коли люди, котрі люблять Бога і 
підкоряються Йому, стають бідними. Дехто не виявляє старан-
ня, ці люди не знають, як управляти справами. Когось бідними 
зробила хвороба або нещастя. Якою б не була причина, люди 
бідніють, і допомога нужденним є важливим напрямком місіо-
нерської роботи.

Усім нашим церквам слід проявляти турботу про своїх бідних. 
Наша любов до Бога повинна виражатися у здійсненні добра 
для нужденних і братів по вірі, котрі страждають, чиї тяготи 
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виявилися у сфері нашої уваги і потребують нашої турботи. 
Кожна душа має обов’язок перед Богом з особливим співчуттям 
ставитися до Його гідних бідних людей. Ні в якому разі їх не 
можна залишати без уваги...

Був голод у Єрусалимі, і Павло знав, що багато християн 
розсіялися, а ті, хто залишилися, цілком ймовірно, могли бути 
позбавлені людського співчуття і піддатися релігійним переслі-
дуванням. Тому апостол закликав церкви послати грошову допо-
могу їхнім братам у Єрусалимі. Сума, що була зібрана церквами, 
перевищила очікування апостолів. Спонукані любов’ю Христа, 
віруючі щедро жертвували, їх наповнювала радість, бо таким 
чином вони виражали свою подяку Спасителю і свою любов до 
братів. Ось що, згідно зі Словом Божим, є істинною основою 
милосердя». – Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.271, 272.
П’ятниця 11 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як я можу у своїй громаді справляти вплив, 
подібний до того, який справляла Тавіта?

2. Чим відомий Корнилій?
3. Яку відому або впливову людину я знаю, котра 

може бути сприйнятливою до істини?
4. Можливо, недалеко від мене знаходиться місто, 

подібне до Антіохії, яке потребує істини. Чи 
знаєш ти таке місто?

5. Чому мені завжди необхідно враховувати 
важливість християнської благодійності?



92

Урок 12 Субота, 19 червня 2021 року

Божа iстина захищена
«Слово ж Боже росло та помножувалось» (Дії 12:24).
«Істина – богонатхненна; вона охороняється Богом і здатна 

подолати будь-який опір». – Дії апостолів. – С.12.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.143-154, 166-169;
Ранні твори. – С.97-104.

Неділя 13 червня

1. МАНІПУЛЬОВАНЕ ПРАВЛІННЯ

а. Підбурюваний злісними людьми, які політичні дії Ірод Агріпа 
I, цар Юдеї, племінник і зведений брат Ірода за днів Христа, 
звершував проти Божої роботи? Чому? Дії 12:1-4.

1 А Цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з Церкви гнобити. 
2 І мечем він стяв Якова, брата Іванового. 3 А бачивши, що 
подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра. Були ж дні 
Опрісноків. 4 І, схопивши його, посадив до в’язниці, і передав 
чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести 
людям його по Пасці. (Дiї.12:1-4)

«Відзначаючи визволення з Єгипту та претендуючи на велику 
ревність щодо Божого Закону, юдеї водночас порушували всі 
принципи цього Закону, переслідуючи та вбиваючи віруючих 
у Христа...

Юдеї схвалювали дії Ірода щодо вбивства Якова, хоча деякі 
були незадоволені тим, що страта була таємною; вони вважали, 
що публічна страта могла б більше залякати віруючих та всіх, хто 
їм співчував. Тому Ірод утримував Петра під вартою, маючи на-
мір задовольнити бажання юдеїв і стратити його публічно. Проте 
було висловлене припущення, що страта одного з найстарших 
апостолів на очах усього народу, зібраного в той час у Єрусалимі, 
може бути небезпечною справою. Юдеї побоювалися, що народ, 
побачивши, як його ведуть на смерть, сповниться жалем.

Священники і старійшини боялися також, що Петро не 
виголосив одного зі своїх натхненних закликів, які так часто 
спонукували людей досліджувати життя й характер Ісуса». – Дії 
апостолів. – С.144.
1. Як у наш час повторюються змови, подібні до тієї, 

яка була укладена між юдеями та Іродом?
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Понеділок 14 червня

2. КРИЗА РАННЬОЇ ЦЕРКВИ

а. Чому нам не варто виявляти подив щодо переслідувань, з 
якими зіткнулася рання Церква? 1 Петра 4:12, 13.

12 Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на 
випробовування, немов би чужому випадку для вас. 13 Але 
через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то 
тіштеся, щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й звеселялись. 
(1Петр.4:12,13)

«Наш великий Зразок, Який колись перебував у неприступній 
славі Свого Отця, був знехтуваний і відкинутий людьми. Наруга, 
наклеп і лихослів’я переслідували Його всюди. Його обрані учні 
були живим прикладом того духу і того життя, яке було в їхньо-
му Господі. Побої та тюремне ув’язнення були честю для них, 
і врешті-решт на їхню долю випало закарбувати це свідчення 
своєю кров’ю». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.345.

б. Як Церква відреагувала на арешт Петра? Дії 12:5.
5 Отож, у в’язниці Петра стерегли, а Церква ревно молилася 

Богові за нього. (Дiї.12:5)
«Смерть Якова віруючі сприйняли як велике горе, вона ви-

кликала в них жах. Коли ж до в’язниці було вкинуто й Петра, 
уся Церква почала постити й молитися...

Страта Петра під різними приводами відкладалася і мала 
відбутися після Пасхи; отже, члени Церкви мали достатньо часу 
для глибокого дослідження сердець і молитви. Вони безпере-
станно молилися за Петра, бо розуміли, що він дуже потрібний 
для справи Господа. Вони усвідомлювали, що досягли такого 
критичного стану, коли без особливої допомоги Божої Церква 
Христова може бути знищена...

День страти Петра був, нарешті, призначений, однак молитви 
віруючих не припиняли підноситися до Неба; у той час як вони 
палко благали про допомогу, Божі ангели охороняли ув’язненого 
апостола». – Дії апостолів. – С.144, 145.

в. Наскільки міцно був скутий Петро? Дії 12:6.
6 А як Ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома 

вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в’язницю 
при дверях. (Дiї.12:6)

«Пам’ятаючи про попереднє звільнення апостолів із в’язниці, 
Ірод ужив подвійних запобіжних заходів. Щоб виключити будь-
яку можливість утечі, Петра стерегли шістнадцять воїнів, які, 
змінюючи один одного, пильнували його вдень і вночі... Двері 
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в’язниці були міцно замкнуті і надійно охоронялися, так що 
будь-яка можливість утечі чи визволення людськими силами 
була виключена». – Там саме. – С.145, 146.
2. Що ми можемо зробити, зіткнувшись з нездолан-

ними перешкодами, подібними до арешту Петра?
Вівторок 15 червня

3. БОГ КЕРУЄ

а. Опишіть чудо, яке було звершене для Петра у в’язниці. Дії 
12:7-11.

7 І ось Ангол Господній з’явився, і в в’язниці засяяло світло. 
І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи: 
Мерщій вставай! І ланцюги йому з рук поспадали. 8 А Ангол 
до нього промовив: Підпережися, і взуй сандалі свої. І він так 
учинив. І каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. 
9 І, вийшовши, він ішов услід за ним, і не знав, чи то правда, 
що робилось від Ангола, бо думав, що видіння він бачить. 10 Як 
сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної 
брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, 
пройшли одну вулицю, і відступив Ангол зараз від нього. 11 
Сказав же Петро, опритомнівши: Тепер знаю правдиво, що 
Господь послав Свого Ангола, і видер мене із рук Іродових та 
від усього чекання народу юдейського. (Дiї.12:7-11)

«Засуви, замки, римська варта – усе, що виключало будь-яку 
можливість людської допомоги, мало ще більш повно продемон-
струвати велич Божої перемоги, явленої у визволенні Петра...

[Ангел] прямує до дверей, а Петро, зазвичай такий говіркий, 
іде слідом, втративши від подиву дар мови. Вони переступають 
через вартових, підходять до замкнених на важкі засуви дверей, 
котрі самі по собі відчиняються й одразу ж зачиняються, тоді як 
сторожа всередині та зовні нерухомо завмерла на своєму посту.

Вони підходять до других дверей, які також охороняються 
ізсередини та ззовні. Вони відчиняються, як і перші – без скрипу 
завісів та гуркоту залізних засувів, – і так само безшумно зачиня-
ються за ними. Пройшовши таким же чином і крізь треті ворота, 
вони опиняються на вулиці. Ніхто не вимовив ані слова, не чути 
навіть звуку кроків. Оточений сліпучо яскравим сяйвом, ангел 
плавно рухається попереду, а приголомшений Петро, гадаючи, 
що він усе ще бачить сон, іде слідом за своїм визволителем. Так 
вони проходять одну вулицю, після чого ангел, виконавши свою 
місію, раптово зникає...

Зап’ястя [Петра], опухлі від важких залізних кайданів, тепер 
вільні від них. Він усвідомлює: його звільнення – не галюцина-
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ція, не сон і не видіння, а блаженна реальність». – Дії апосто-
лів. – С.146-148.

б. Що зробив Петро, опинившись у знайомому місці? Дії 12:12-
17. І що сталося з винуватим царем? Вірші 21-23.

12 А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, 
званого Марком, де багато зібралося й молилося. 13 І як Петро 
в фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що 
звалася Рода, 14 та голос Петрів розпізнавши, вона з радощів 
не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях 
стоїть!... 15 А вони їй сказали: Чи ти навісна? Та вона запевняла 
своє, що є так. Вони ж говорили: То Ангол його! 16 А Петро й далі 
стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися. 
17 Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як 
Господь його вивів із в’язниці. І сказав: Сповістіть про це Якова 
й браттю. І, вийшовши, він до іншого місця пішов. (Дiї.12:12-17)

21 Дня ж призначеного Ірод убрався в одежу царську, і на 
підвищенні сів та й до них говорив. 22 А натовп кричав: Голос 
Божий, а не людський! 23 І Ангол Господній уразив зненацька 
його, бо він не віддав слави Богові. І черва його з’їла, і він умер... 
(Дiї.12:21-23)

«Ірод знав, що не заслуговує виявлених йому шани та хвали, 
однак прийняв ідолопоклонство народу як належне...

Та раптом з ним відбулася жахлива зміна. Його обличчя 
стало мертво-блідим, спотвореним від болю, на чолі виступили 
великі краплі поту. Від болю й жаху він на хвилину остовпів; а 
потім, повернувши пополотніле обличчя до своїх перестрашених 
друзів, закричав глухим розпачливим голосом: «Смерть уразила 
того, кого ви звеличуєте, як Бога!»... Ірод розумів, що тепер він, 
безсердечний гонитель, має справу з Богом». – Там саме. – С.151.
3. Чому подробиці звільнення Петра можуть прине-

сти мені надію?
Середа 16 червня

4. ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ПОРЯДОК

а. Коли звістка Євангелії сягає нових місць, що необхідно і 
чому? Дії 12:24, 25; 13:1-3.

24 Слово ж Боже росло та помножувалось. 25 А Варнава та 
Савл, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з 
собою Івана, що прозваний Марком. (Дiї.12:24,25)

1 А в Антіохії, у тамошній Церкві були ці пророки та вчителі: 
Варнава й Семен, званий Нігер, і кірінеянин Луцій, і Манаїл, що 
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був вигодуваний із тетрархом Іродом, та ще Савл. 2 Як служили 
ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух: Відділіть 
Варнаву та Савла для Мене на справу, до якої покликав Я їх! 3 
Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них, 
і відпустили. (Дiї.13:1-3)

«Я бачила, що Церква повинна стати відповідальнішою і 
уважніше спостерігати за життям, характером, поведінкою і 
кваліфікацією тих, хто хоче навчати інших. Якщо не буде неспро-
стовних доказів того, що Бог покликав їх і що горе їм, якщо вони 
не підуть за цим закликом, то обов’язок Церкви – діяти рішуче і 
довести до відома всіх, що вона не визнає цих людей вчителями. 
Це єдиний спосіб пролити ясність на це питання, бо на Церкві 
лежить відповідальний тягар...

[Євангельський порядок] вкрай необхідний, аби привести 
Церкву в єдність віри. Я бачила, що за днів апостолів Церкві 
загрожувала небезпека з боку псевдовчителів, які нав’язували 
їй свої омани. Тому брати обрали мужів, які засвідчили своїм 
життям, що вони можуть добре керувати своєю домівкою і під-
тримувати порядок у своїй родині, і які були здатні нести світло 
тим, котрі знаходяться у темряві. Брати запитали Бога про них, 
а потім, з волі Церкви і Святого Духа, посвятили їх покладанням 
рук. Отримавши доручення від Бога і схвалення від Церкви, вони 
пішли, навчаючи всі народи і хрестячи в ім’я Отця, Сина і Свя-
того Духа. Вони здійснювали священні таїнства, часто служачи 
святим і пропонуючи їм символи Тіла, що за них ламалося, і 
пролитої Крові розп’ятого Спасителя, щоб в улюблених дітей 
Божих не стиралась пам’ять про Його страждання і смерть.

Я бачила, що ми не більше застраховані від псевдовчителів, 
аніж першоапостольська Церква; і тому ми зобов’язані вжити не 
менш рішучих заходів, аби забезпечити мир, злагоду і єдність в 
отарі. У нас є приклад, і ми повинні йому наслідувати. Досвідчені 
брати, які тверезо мислять, повинні зібратися і, згідно зі Словом 
Божим і велінням Святого Духа, з гарячою молитвою покласти 
руки на тих, хто переконливо довів, що отримав доручення від 
Бога; потім відокремити їх, щоб вони цілком і повністю при-
святили себе Його справі. Тим самим Церква уповноважить 
цих братів бути вісниками і звіщати найважливішу звістку, яка 
коли-небудь була дана людям». – Ранні твори. – С.100, 101.

4. Яка головна якість необхідна для вчителів 
Євангелії?
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Четвер 17 червня

5. ДУША НА МЕЖІ

а. Куди далі попрямували Варнава та Савл у своїй місіонерській 
праці?  З якою небезпекою вони зіткнулися? Дії 13:4-8.

4 Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в 
Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. 5 Як були ж в Саламіні, 
то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських; до послуг 
же мали й Івана. 6 А коли перейшли аж до Пафи ввесь острів, 
то знайшли ворожбита одного, лжепророка юдеянина, йому 
на ім’я Варісус. 7 Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловіку 
розумнім. Той закликав Варнаву та Савла, і прагнув послухати 
Божого Слова. 8 Але їм опирався Еліма ворожбит той, бо 
ім’я його перекладається так, і намагавсь відвернути від віри 
проконсула. (Дiї.13:4-8)

«Не без боротьби сатана поступається завойованими по-
зиціями Божому Царству. Сили зла провадять постійну війну 
із силами, які поширюють Євангелію; сили темряви особливо 
активні тоді, коли істина проповідується людям з бездоганною 
репутацією та високою моральною гідністю. Так було й тоді, 
коли проконсул Кіпру Сергій Павло слухав євангельську віст-
ку. Проконсул запросив апостолів наставити його на істину, 
котру проповідували, однак сили зла, діючи через ворожбита 
Еліму, намагалися навіювати недобрі думки і цим відвернути 
можновладця від віри та перешкодити Божому намірові». – Дії 
апостолів. – С.167.

б. Як Павло сміливо викрив того, через кого діяв ворог і таким 
чином забезпечив перемогу Євангелії? Дії 13:9-12.

9 Але Савл, що й Павло він, переповнився Духом Святим 
і на нього споглянув, 10 і промовив: О сину дияволів, повний 
всякого підступу та всілякої злости, ти ворогу всякої правди! Чи 
не перестанеш ти плутати простих Господніх доріг? 11 І тепер 
ось на тебе Господня рука, ти станеш сліпий, і сонця бачити 
не будеш до часу! І миттю обняв того морок та темрява, і став 
він ходити навпомацки та шукати поводатора... 12 Тоді той 
проконсул, як побачив, що сталося, увірував, і дивувався науці 
Господній!  (Дiї.13:9-12)

«Ворожбит закрив свої духовні очі на докази євангельської 
вістки, тому Господь у праведному гніві уразив його фізичною 
сліпотою, приховавши від нього світло дня. Ця сліпота опанувала 
ним не назавжди, а тільки на певний час, щоб він міг розкаятися 
й шукати прощення в Бога, Котрого так тяжко образив. Еліму 
охопив розпач, і це звело нанівець усі його підступні задуми 
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проти вчення Христового. Той факт, що він, втративши зір, 
змушений був ходити навпомацки, став доказом для всіх, що 
вчинені апостолами чудеса... були проявом Божої сили». – Там 
саме. – С.168.
П’ятниця 18 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як у наш час повторюються змови, подібні до тієї, 
яка була укладена між юдеями та Іродом?

2. Що ми можемо зробити, зіткнувшись з нездолан-
ними перешкодами, подібними до арешту Петра?

3. Чому подробиці звільнення Петра можуть прине-
сти мені надію?

4. Яка головна якість необхідна для вчителів 
Євангелії?

5. Чому я не повинен розчаровуватися, працюючи 
для нових душ?
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Урок 13 Субота, 26 червня 2021 року

Виходячи за межi нашої зони 
комфорту

«А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати 
Божого Слова» (Дії 13:44).

«Ніхто не зможе сказати, коли люди усвідомлять дію Божого 
Духа, в якому напрямку або через кого вона проявиться...

За день навертатимуться тисячі людей, які об одинадцятій 
годині побачать і визнають істину та вплив Духа Божого». – Ма-
теріали Еллен Г. Уайт 1888 р. – С.754, 755.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.169-179.

Неділя 20 червня

1. СВІТЛО ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРЕБУВАЄ В 
ТЕМРЯВІ

а. Куди Павло та його товариші пішли в суботу як місіонери, 
вирушивши з Пафи, що на острові Кіпр, на шляху до Пергії 
(на південному Середземноморському узбережжі сучасної 
Туреччини)? Дії 13:13, 14 (далеко від сирійського міста, яке 
також називалося Антіохією в 11 розділі книги Дії).

13 І, як від Пафа Павло й ті, хто з ним був, відпливли, то вони 
прибули в Памфілійську Пергію. А Іван, відлучившись від них, 
повернувся до Єрусалиму. 14 А вони, пішовши з Пергії, прийшли 
до Пісідійської Антіохії, і дня суботнього до синагоги ввійшли 
й посідали. (Дiї.13:13,14)

«Павло та його товариші продовжили подорож, вирушивши 
до Пергії та Памфілії. Дорога була втомливою; їм доводилося 
зустрічатися із труднощами і нестатками, на кожному кроці їх 
підстерігала небезпека. У містах і селищах, якими вони прохо-
дили, та на безлюдних дорогах їх оточувала видима й невидима 
небезпека. Однак Павло й Варнава навчилися покладатися на 
рятівну Божу силу, їхні серця палали любов’ю до гинучих душ. 
Як вірні пастирі в пошуках загубленої вівці, вони не думали про 
власний спокій та зручності. Забуваючи про себе, вони не боя-
лися втоми, голоду й холоду. У них була єдина мета – спасіння 
тих, хто далеко відійшов від отари». – Дії апостолів. – С.169.
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б. Що сталося з Іваном Марком цього разу? Дії 12:25; 13:5, 13.
25 А Варнава та Савл, службу виконавши, повернулись 

із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком. 
(Дiї.12:25)

5 Як були ж в Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по 
синагогах юдейських; до послуг же мали й Івана. (Дiї.13:5)

13 І, як від Пафа Павло й ті, хто з ним був, відпливли, то вони 
прибули в Памфілійську Пергію. А Іван, відлучившись від них, 
повернувся до Єрусалиму. (Дiї.13:13)

1. Як можу я, подібно до Івана Марка, бути спокуше-
ним відступити перед труднощами?

Понеділок 21 червня

2. ЮДЕЇ ТА ЯЗИЧНИКИ В СУБОТНІЙ ДЕНЬ В 
СИНАГОЗІ

а. Яка можливість була дана Павлу в синагозі в Антіохії? Чого 
ми можемо навчитися з того, як це може бути застосоване 
сьогодні? Дії 13:15.

15 А по відчитанні Закону й Пророків, старші синагоги 
послали до них, переказуючи: Мужі-браття, якщо маєте слово 
потіхи для люду, промовте! (Дiї.13:15)

«Вам випаде нагода виступити в інших церквах. Намагаючись 
використати ситуацію, пам’ятайте слова Спасителя: «Будьте 
ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки» (Від Матвія 10:16). Не 
провокуйте люті супротивників, проголошуючи обвинувальні 
промови. Цим ви лише зачините двері перед істиною. Необ-
хідно нести ясне і коротке послання. Остерігайтеся викликати 
опір. Вам належить спасти багато душ. Утримуйтеся від різких 
виразів. У словах і вчинках будьте мудрими на спасіння, явля-
ючи Христа всім, з ким ви контактуєте. Нехай люди бачать, що 
ви взуті в готовність сповіщати Євангелію миру і благовоління. 
Ми станемо свідками вражаючих результатів, якщо приступи-
мо до роботи, сповнені Духом Христа. Допомога прийде в разі 
необхідності, якщо тільки роботу просуватимемо вперед у пра-
ведності, милосерді та любові. Істина восторжествує і принесе 
перемогу». – Євангелизм. – С.563, 564.

«Нехай вірні, богобоязливі, щирі працівники, чиє життя 
поховане з Христом у Бозі, моляться і трудяться заради служи-
телів, котрі щиро помиляються, навчені спотворювати Слово 
життя». – Там саме. – С.562.

«На служителів і мудрих світу цього чекає випробування 
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світлом істини для теперішнього часу. Звістку Третього Ангела 
необхідно представити перед ними розумно, у всій її гідно-
сті». – Там саме. – С.563.

б. Яким було заключне звернення Павла, коли він розповів 
історію єврейського народу і люб’язно перейшов до звістки 
про Христа, представивши все на підставі виконаного Пи-
сання? Дії 13:38-41.

38 Отже, мужі-браття, хай відомо вам буде, що прощення 
гріхів через Нього звіщається вам. 39 І в усім, у чому ви не могли 
виправдатись Законом Мойсеєвим, через Нього виправдується 
кожен віруючий. 40 Отож, стережіться, щоб на вас не прийшло, 
що в Пророків провіщене: 41 Дивіться, погордющі, і дивуйтеся 
та пощезайте, бо Я діло роблю за днів ваших, те діло, що йому 
не повірите ви, якби хто розповів вам! (Дiї.13:38-41)

в. Яким чином деякі серця були зворушені в ту плідну суботу? 
Дії 13:42, 43.

42 А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу 
суботу до них говорили ті самі слова. 43 А коли розійшлась 
синагога, то багато з юдеїв та й із нововірців побожних пішли 
за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли 
їх перебувати в благодаті Божій. (Дiї.13:42,43)

«[Дії 13:38, 39 цитується]. Дух Божий супроводжував сказані 
слова, зворушивши серця присутніх». – Дії апостолів. – С.172.
2. Чому я повинен молитися про можливості, подіб-

ні до тих, які Павло знайшов в Антіохії?
Вівторок 22 червня

3. ДУХОВНА БОРОТЬБА

а. Що сталося в наступну суботу в результаті звістки істини 
теперішнього часу, яка була представлена Павлом і юдеям, і 
язичникам? Дії 13:44. Яка заздрісна реакція виникла за цим 
проявом ентузіазму? Вірш 45.

44 А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати 
Божого Слова. (Дiї.13:44)

45 Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів, і 
стали перечити мові Павла та богозневажати. (Дiї.13:45)
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б. Нарешті, що був змушений проголосити Павло і з якими 
результатами? Дії 13:46-49. Що ми повинні зрозуміти з його 
мети?

46 Тоді Павло та Варнава мужньо промовили: До вас перших 
потрібно було говорить Слово Боже; та коли ви його відкидаєте, 
а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми 
звертаємось. 47 Бо так заповів нам Господь: Я світлом поставив 
Тебе для поган, щоб спасінням Ти був аж до краю землі! 48 А 
погани, почувши таке, раділи та Слово Господнє хвалили. І всі 
ті, хто призначений був в життя вічне, увірували. 49 І ширилось 
Слово Господнє по цілій країні. (Дiї.13:46-49)

«[Язичники] вельми зраділи, що Христос визнав їх за Божих 
дітей, і з вдячними серцями слухали проповідуване слово. Ті, 
що повірили, ревно передавали євангельську вістку іншим, «і 
ширилось Слово Господнє по цілій країні» (Дії 13:49)...

Хоч у Антіохії Пісідійській Павло й Варнава звернулися до 
язичників, вони не переставали працювати і для євреїв усюди, де 
тільки була нагода знайти слухачів. Пізніше в Солуні, Коринті, 
Ефесі й інших важливих центрах Павло та його товариші 
проповідували Євангелію і євреям, і язичникам. Але відтепер їхні 
головні зусилля були спрямовані на встановлення Божого Цар-
ства на теренах язичників, серед народів, які мало знали або ж 
узагалі нічого не знали про правдивого Бога та Його Сина». – Дії 
апостолів. – С.173-175.

в. Якою була наступна тактика заздрісних юдеїв? Дії 13:50. Як 
віруючі відреагували на це? Які слова їхнього Учителя зро-
били це можливим? Дії 13:51, 52; Від Матвія 5:11, 12.

50 Юдеї ж підбили побожних впливових жінок та значніших 
у місті, і зняли переслідування на Павла та Варнаву, та й вигнали 
їх із своєї землі. (Дiї.13:50)

51 Вони ж, обтрусивши із ніг своїх порох на них, подалися в 
Іконію. 52 А учні сповнялися радощів і Духа Святого. (Дiї.13:51,52)

11 Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть 
облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. 12 
Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо 
так гнали й пророків, що були перед вами. (Матв.5:11,12)

«Хто виявляє у своєму житті любов Христа, її красу і святість, 
той відбирає в сатани його підданих, і князь темряви повстає 
проти нього. Наруга й переслідування спіткають кожного, хто 
сповнений Духом Христа. З плином часу гоніння стають іншими, 
але їхня першопричина і дух, що викликає їх, є тим самим, який 
нищив вибраних Господа від часів Авеля». – Блаженства, 
промовлені на горі. – С.29.
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3. Як незабаром багато людей радітимуть Євангелії, 
подібно до того як тоді раділи язичники?

Середа 23 червня

4. ІКОНІЯ

а. Чому кожен з нас може бути натхненний результатами, що 
були досягнуті під час місіонерського відвідування Іконії? 
Дії 14:1.

1 І трапилось, що в Іконії вкупі ввійшли вони до синагоги 
юдейської, і промовили так, що безліч юдеїв й огречених 
увірували. (Дiї.14:1)

«Кожний, навчившись від великого Вчителя, має передати цю 
науку іншим. Бог доручає кожному Своєму вісникові індивідуальну 
роботу. Існують різноманітні дари, але всі працівники, освячені 
впливом Святого Духа, повинні зберігати єдність. У той час як вони 
звіщають Євангелію спасіння, сила Божа переконує й навертає 
багато душ. Людське ховається із Христом у Бозі, і Христос постає 
як визначніший за десять тисяч інших, увесь Він – розкіш». – Дії 
апостолів. – С.274, 275.

б. Чому ми не повинні зневірюватися через те, що невдовзі 
сталося після успіху в Іконії? Дії 14:2; Псалом 68:8-10.

2 Невірні ж юдеї підбурили та роз’ятрили душі поган на 
братів. (Дiї.14:2)

8 бо я ради Тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє!... 
9 Для братів своїх став я відчужений, і чужий для синів своєї 
матері, 10 бо ревність до дому Твойого з’їдає мене, і зневаги Твоїх 
зневажальників спадають на мене, (Пс.68:8-10)

«Ще ніколи ніхто з людей не був так жорстоко лихословле-
ний, як Син Людський. Він зазнав глузувань і наруги за Свій 
непохитний послух принципам святого Закону Божого. Його 
ненавиділи без будь-якої підстави; однак Він стояв спокійно 
перед Своїми ворогами, пояснюючи їм, що наруга – це частина 
християнської спадщини. Він дав пораду Своїм послідовникам 
протистояти стрілам ворога і не слабнути під час переслідувань.

Хоча наклеп та лихі слова спроможні заплямувати добру 
славу людини, але вони не можуть змінити її характеру, бо Сам 
Господь охороняє християнина. Поки ми не поступаємось гріху, 
жодна сила – людська чи диявольська – нездатна заплямувати 
нашої душі. Людина, серце котрої утверджене в Бозі, у хвилини 
найбільшої скорботи і розчарувань залишиться такою ж, як і під 
час добробуту, коли милість і благословення Божі спочивали на 
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ній. Її слова, спонукання та вчинки можуть бути представлені в 
неправдивому світлі, та вона не журиться цим, бо увага зосеред-
жена на тому, що є незрівнянно більшим і кращим...

Христу знайомі хибні судження та неправильні оцінки людей. 
Його діти можуть зберігати спокій, терпіння і віру, незважа-
ючи на ганьбу та презирство». – Блаженства, промовлені на 
горі. – С.32.
4. Про що мені завжди слід пам’ятати, коли я стика-

юся з несправедливим наклепом?
Четвер 24 червня

5. ЛЮБОВ ХРИСТА ПРОЯВЛЕНА

а. Яким чином апостолам вдалося розвіяти багато упереджень 
проти них через злісні чутки? Дії 14:3, 4.

3 Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи 
мужньо про Господа, що свідоцтво давав слову благодаті Своєї, і 
робив, щоб знамена та чуда чинились їхніми руками. 4 А в місті 
народ поділився, і пристали одні до юдеїв, а інші тримались 
апостолів. (Дiї.14:3,4)

«Поширюючи фальшиві перебільшені чутки, [заздрісні, не-
віруючі юдеї] викликали у влади побоювання щодо загального 
заколоту. Вони повідомили, що велика кількість людей приєд-
нувалася до апостолів, натякаючи на те, що все це робилося з 
якоюсь таємною небезпечною метою.

Через такі звинувачення представники влади неодноразово 
притягали учнів до відповідальності, однак ті захищали себе 
настільки розумно й логічно, так спокійно й докладно поясню-
ючи проповідуване ними вчення, що справили на можновладців 
велике враження на свою користь. Хоч старші міста і ставилися 
до них з упередженістю через фальшиві звинувачення, проте не 
наважилися засудити їх. Вони не могли не визнати, що вчення 
Павла й Варнави здатне зробити людей достойними громадя-
нами, у послухові закону, і що моральний стан жителів міста та 
правопорядок у ньому значно покращилися б, якби вони прийня-
ли істини, котрих навчали апостоли». – Дії апостолів. – С.178.

б. Що, врешті-решт, довелося зробити апостолам? Дії 14:5-7; 
Від Матвія 10:23.

5 Коли ж кинулися ті погани й юдеї з своїми старшими, щоб 
зневажити їх та камінням побити, 6 то, дізнавшись про це, вони 
повтікали до міст лікаонських, до Лістри та Дервії, та в околиці 
їхні, 7 і Євангелію там звіщали. (Дiї.14:5-7)
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23 А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте 
до іншого. Поправді кажу вам, не встигнете ви обійти міст 
Ізраїлевих, як прийде Син Людський. (Матв.10:23)

«Друзі апостолів з-поміж невіруючих попередили їх про зло-
вісні задуми євреїв, переконуючи не наражатися без потреби на 
гнів натовпу, а рятуватися втечею. Тому Павло й Варнава таємно 
залишили Іконію, даючи віруючим можливість працювати де-
який час самостійно. Однак їхній відхід аж ніяк не був остаточ-
ним; вони мали намір повернутися, коли хвилювання вщухне, і 
закінчити розпочату роботу». – Там саме. – С.179.
П’ятниця 25 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як можу я, подібно до Івана Марка, бути спокуше-
ним відступити перед труднощами?

2. Чому я повинен молитися про можливості, подіб-
ні до тих, які Павло знайшов в Антіохії?

3. Як незабаром багато людей радітимуть Євангелії, 
подібно до того як тоді раділи язичники?

4. Про що мені завжди слід пам’ятати, коли я стика-
юся з несправедливим наклепом?

5. Чому мене може надихнути приголомшлива лю-
бов, яка була проявлена апостолами?
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