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Передмова

«Бог бажає, щоб Його народ, котрий живе в наш час, старанно, з покірним 
серцем вчився на випробуваннях, через які пройшов стародавній Ізраїль, робив 
правильні висновки і готувався увійти до Небесного Ханаану». – Патріархи  і 
пророки. – С.293.

Переходячи до вивчення другої частини серії уроків «Поневіряння по пусте-
лі», ми будемо вивчати основні події, які відбулися з часу укладення заповіту 
біля Синаю аж до смерті Мойсея на підставі книг Числа і Повторення Закону. 
«Ті, котрі живуть на землі сьогодні, повинні ретельно вивчати книгу Повторення 
Закону». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1117.

«Історія стародавнього Ізраїлю є разючим прикладом переживань Адвен-
тистської церкви в минулому. Бог провадив Своїх дітей під час Адвентистського 
руху так само, як Він вів синів Ізраїлю з Єгипту. Під час великого розчарування, 
яке спіткало адвентистів, їхня віра була так само випробувана, як і віра юдеїв 
біля Червоного моря. Якби вони продовжували триматися за руку Божу, яка вела 
їх у минулому, то побачили б Боже спасіння. Якби ті, хто дружно працював у 
1844 році, прийняли вістку Третього Ангела та звіщали б її в силі Святого Духа, 
Господь здійснив би через них велику справу. Щедрі потоки світла злилися б на 
землю. Жителі землі давно б отримали останню пересторогу, справа Божа на 
землі була б закінчена, і Христос прийшов би на землю, щоб спасти Свій народ.

Волі Божої не було на те, щоб Ізраїль мандрував пустелею сорок років; Він 
хотів одразу привести їх до Ханаанського краю і зробити святим, щасливим 
народом. Але «вони не змогли ввійти за невірство» (До євреїв 3:19). Через від-
ступництво вони загинули в пустелі, але інші піднялись, щоб увійти до обіцяного 
краю. Так само в плани Божі не входило те, щоб Прихід Христа відкладався на 
стільки часу, а Його народ так довго залишався у цьому світі гріха і скорботи. Але 
невір’я розділило їх з Богом». – Велика боротьба. – С.457, 458.

Нехай допоможе нам Бог міцно триматися за Ісуса як нашого особистого Спа-
сителя, і залишити важкий гріх невір’я. Довірмося руці, котра вела нас у минулому, 
і продовжимо звіщати Третю Ангельську звістку з силою. Якщо ми не зможемо 
виконати призначену нам Богом роботу, інші піднімуться і займуть наші місця.

Відділ суботньої школи 
Генеральної Конференції
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Субота, 4 квітня 2020 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДОМУ МО-
ЛИТВИ І ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ В 
ЙОГАННЕСБУРЗІ

Йоганнесбург – це комерційна столиця 
Південної Африки і ворота між Африкою 
та рештою світу. З 56 мільйонів людей, які 
населяють Південну Африку, десять мільйо-
нів проживають в Йоганнесбурзі. Південна 
Африка досі користується правом на релі-
гійну свободу, оскільки це передбачено конституцією країни. Християнство 
є домінуючою релігією в Південній Африці, і більшість людей належить до 
римсько-католицької церкви, а наступні за чисельністю – різні харизматичні 
християнські церкви. Крім християнства, широко практикується африканське 
аборигенне спадкове поклоніння, далі йдуть іслам та юдаїзм.

Звістка Реформації проникла в Йоганнесбург в 1944 році, коли двоє 
братів із Зімбабве відвідали Південну Африку. З тих пір звістка поширилася 
по всій Південній Африці і досягла сусідніх країн, таких як Лесото і Свазіленд. 
Робота тут організована в Південноафриканську Польову конференцію, 
Духовний центр якої розташований в Йоганнесбурзі. Однак через високу 
вартість нерухомості в цьому місті Польова конференція не змогла придбати 
власність і працює в орендованому приміщенні, площею 36 м2. Більш того, 
переважна кількість наших громад у Йоганнесбурзі не мають своїх приміщень 
для богослужінь, але орендують приміщення інших церков або використо-
вують державні школи для проведення суботніх богослужінь.

Кілька років тому, завдяки милості Божій, завдяки пожертвуванням чле-
нів церкви в Південній Африці ми придбали ділянку землі розміром п’ять 
акрів, на якій розташована будівля. Ділянка знаходиться на відстані 10 км 
від центру міста Йоганнесбург. Придбана будівля наразі стара і потребує 
певного ремонту. У проєкт входить будівництво постійного Духовного центру, 
центрального Дому молитви і в майбутньому – школи з місцем для про-
живання студентів. Реалізація цього проєкту вимагає значних фінансових 
витрат протягом декількох років. Усі свої ресурси ми вже використали, щоб 
придбати ділянку землі, і тому звертаємося до вас, наших братів і сестер з 
усього світу, за допомогою в реалізації цього задуму.

Ми молимося про те, щоб Бог рясно благословив вас за ваші щедрі 
пожертвування на цей проєкт і дякуємо вам від щирого серця за допомогу, 
завдяки вашому дару, для розвитку Божої роботи тут у Південній Африці.

Ваші брати і сестри з Південноафриканської Польової 
конференції
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Урок 1 Субота, 4 квітня 2020 року

Заповiт благодатi
«Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, гово-

рить Господь: Покладу Я Закони Свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу 
їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом Моїм» (До євреїв 8:10).

«Новий Заповіт» укладений на «кращих обітницях», – на обітницях про-
щення гріхів та Божій благодаті, яка відновить серце і приведе його до гармонії 
з принципами Божого Закону». – Патріархи і пророки. – С.372.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.363-373.

Неділя	 29	березня

1. ВІЧНА ТАЄМНИЦЯ
а. Чи довго існує Божий заповіт благодаті? До римлян 16:25.

«Заповіт благодаті – це не нова істина, тому що він існував у розумі Бога від 
вічності. Тому він називається вічним заповітом». – Віра, якою я живу. – С.77.

б. Коли заповіт благодаті був укладений з людством за обітницею? Буття 
3:15. Коли він був повністю утверджений?      
Від Івана 19:30; До римлян 3:25.

«Царство благодаті було засноване відразу ж після гріхопадіння людини, коли 
був запропонований План викуплення грішного людства. Тоді воно існувало згідно 
з планом та обітницею Бога, і через віру люди могли стати його підданими. Однак 
фактично воно було встановлене тільки після смерті Христа... Коли Спаситель 
віддав Своє життя і з останнім подихом на хресті вигукнув: «Звершилось!», тоді 
здійснення Плану спасіння було гарантоване. Обітниця про спасіння, дана еден-
ській парі, яка згрішила, виконалась. Царство благодаті, яке досі існувало тільки 
в обітниці Божій, тепер було встановлене». – Велика боротьба. – С.347, 348.
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Понеділок	 30	березня

2. БЛАГОСЛОВЕННЯ ЗАПОВІТУ ДЛЯ ВСІХ НАРОДІВ
а. Яке благословення Бог обіцяв Аврааму за заповітом благодаті? Буття 

12:1-3. Хто є обітованим «насінням»? До галатів 3:16.

«Христос не один здійснював Свою велику жертву. Це було виконання за-
повіту, укладеного між Ним і Його Отцем «перше закладин світу». Взявшись за 
руки, Вони дали урочисту обітницю, що Христос стане Поручителем за людство, 
якщо воно буде переможене хитрощами сатани». // Наставник молоді, 14 червня 
1900 року.

б. Що звершує Бог за цим заповітом для всіх, котрі вірять, що тільки Хри-
стос може дарувати спасіння? До галатів 3:8; До римлян 5:1.

«Заповіт, укладений з Авраамом, за 430 років до того як Закон був виголоше-
ний на Синаї, був заповітом, утвердженим Богом у Христі, тим самим Євангелієм, 
яке проповідане нам». // Ознаки часу, 24 серпня 1891 року.

в. Яку обітницю також включав в себе Божий заповіт з Авраамом? Що 
звершить прийняття цього заповіту для віруючого у Христа?  
До галатів 3:14; Єзекіїля 36:26, 27.

«Той самий Закон, котрий був написаний на кам’яних таблицях, закарбову-
ється Святим Духом і на серці. Замість намагання досягти власної праведності, 
ми приймаємо праведність Христа. Його кров очищує нас від наших гріхів. Його 
послух приймається замість нашого. Після того серце, відновлене Святим Духом, 
приноситиме «плоди Духа». Благодаттю Христовою ми житимемо в послусі Бо-
жому Законові, записаному в наших серцях. Маючи Христового Духа, ми будемо 
наслідувати Його вчинки. Через пророка Він говорить про Себе: «Твою волю чини-
ти, мій Боже, я хочу, і Закон Твій – у мене в серці» (Псалом 40:9). Живучи серед 
людей, Христос проголосив: «Отець не зоставив Самого Мене, бо Я завжди 
чиню, що Йому до вподоби» (Від Івана 8:29)». – Патріархи і пророки. – С.372.
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Вівторок	 31	березня

3. БЛАГОДАТЬ ЗА ПОКОРУ
а. Чому Бог утвердив Свій вічний заповіт з Авраамом через клятву?  

Буття 22:16-18; До євреїв 6:13-18.

«Ця обітниця [Буття 22:18] вказувала на Христа. Авраам розумів це (див. 
До галатів 3:8, 16) і вірив, що Христос може дати прощення гріхів. Ця віра була 
зарахована йому в праведність». – Патріархи і пророки. – С.370.

«На горі Морія Бог знову підтвердив Свій заповіт, урочистою клятвою обі-
цяючи Авраамові благословити його та його насіння в усіх прийдешніх поколін-
нях». – Там саме. – С.153.

«Авраам був людиною, він мав такі ж почуття та уподобання, які маємо ми, 
але він не запитував, яким чином виконається обітниця, якщо Ісака не стане. Він 
не шукав відповіді у своєму, сповненому болю серці. Він знав, що Бог справед-
ливий і праведний у всіх Своїх вимогах, а тому ні на йоту не відступив від Його 
повеління». – Там саме.

б. Що саме вказує на те, що покора Закону Божому завжди буде проявлятися 
в житті тих, котрі перебувають під заповітом благодаті? Буття 26:5.

«Заповіт із Авраамом також підтримував авторитет Божого Закону. Господь 
з’явився Авраамові зі словами: «Я Бог Всемогутній! Ходи перед лицем Моїм, і 
будь непорочний!» (Буття 17:1). Ось яким було Боже свідчення про Його вірного 
слугу: «Авраам послухав Мого голосу, і виконував те, що виконувати Я звелів: 
заповіді Мої, постанови й закони Мої» (Буття 26:5). І Господь об’явив йому: «І Я 
складу заповіта Свого поміж Мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством 
по тобі на їхні покоління на вічний заповіт, що буду Я Богом для тебе й для 
нащадків твоїх по тобі» (Буття 17:7)». – Там саме. – С.370.

«Апостол Павло ясно вказував на зв’язок між вірою і Законом у Новому 
Заповіті. Він писав: «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через 
Господа нашого Ісуса Христа». «Тож чи не нищимо ми Закона вірою? Зовсім 
ні, – але зміцнюємо Закона». «Бо що було неможливе для Закону, у чому був він 
безсилий тілом», – тобто він не міг виправдати людину, яка за своєю гріховною 
природою не могла дотримуватись його, – то «Бог послав Сина Свого в подобі 
гріховного тіла,  і  за  гріх  осудив  гріх  у тілі, щоб  виконалось виправдання 
Закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом» (До римлян 5:1; 3:31; 8:3, 
4)». – Там саме. – С.373.
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Середа	 1	квітня

4. ЗАПОВІТ БІЛЯ СИНАЮ
а. Чому біля Синаю був сформульований інший заповіт? Якою була його 

мета? Повторення Закону 4:35-37.

«У час своєї неволі народ великою мірою втратив знання про Бога та принци-
пи, закладені в основу заповіту з Авраамом. Визволяючи ізраїльтян з Єгипту, Бог 
бажав показати їм і Свою силу, і милість, щоб вони любили Його і довіряли Йому. 
Він привів їх до Червоного моря, де переслідувані єгиптянами, вони, здавалося, 
не мали порятунку: тоді вони повинні були усвідомити свою немічність і потребу 
в Божественній допомозі. Тоді Він визволив їх. Серця ізраїльтян сповнилися 
любов’ю та вірою в Його силу, яка була здатна допомогти їм. Він з’єднав їх із 
Собою як їхній Визволитель від неволі.

Однак необхідно було донести до свідомості людей глибоку за своїм значен-
ням істину. Проводячи життя серед ідолопоклонства та аморальності, вони не 
мали правдивого уявлення про Божу святість і надзвичайну гріховність власних 
сердець; про свою абсолютну неспроможність власними силами дотримуватися 
Божого Закону; про потребу в Спасителі. Усього цього їм треба було навчи-
тись». – Патріархи і пророки. – С.371.

б. Чому заповіт, укладений з Авраамом, названий «новим» заповітом, хоча 
він був укладений ще до того, котрий був на Синаї? До євреїв 9:16-20.

«Хоч цей заповіт був укладений з Адамом і відновлений з Авраамом, він 
не міг бути утвердженим до смерті Христа. Він існував як Божа обітниця з того 
часу, як було вперше згадано про викуплення; його приймали вірою, але після 
того як заповіт був утверджений Христом, він став називатися Новим Заповітом. 
Основою цього Заповіту є Божий Закон, а сам Заповіт – лише засобом, за до-
помогою якого люди знову могли перебувати в гармонії з Божественною волею, 
бути слухняними Божому Закону.

Інша угода, названа в Писанні «Старим Заповітом», була укладена між 
Богом та Ізраїлем на Синаї і утверджена кров’ю жертви. Заповіт Авраама був 
утверджений Кров’ю Христа, був названий «другим», або «Новим Заповітом», 
оскільки Кров, якою він запечатаний, пролилася після крові першого запові-
ту» – Там саме. – С.370, 371.
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Четвер	 2	квітня

5. ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ДУХУ РАБСТВА
а. Що не зрозуміли ізраїльтяни, коли вступили в заповіт біля Синаю?  

Вихід 24:7; До римлян 10:2, 3; Від Івана 15:5.

«Люди не усвідомлювали... що без Христа не зможуть виконувати Божий 
Закон; без вагання вони уклали заповіт з Богом. Вважаючи, що можуть самі 
досягти праведності, вони проголосили: «Усе, що говорив Господь, зробимо й 
послухаємо!» (Вихід 24:7)». – Патріархи і пророки. – С.371, 372.

б. Як в наш час ми можемо опинитися в небезпеці повторити ту саму по-
милку, яку зробили сини Ізраїлеві біля Синаю? До римлян 8:15.

«Дух рабства породжується прагненням жити в злагоді з релігією законників, 
за допомогою старання виконувати вимоги Закону своїми власними силами. 
Для нас є надія тільки в тому випадку, якщо ми вступаємо в заповіт Авраама, 
який є заповітом благодаті через віру в Ісуса Христа». // Наставник молоді, 22 
вересня 1892 року.

«Будь-яке релігійне служіння, яким би привабливим і пишним воно не було, 
яке намагається здобути Боже благовоління, всіляке умертвіння плоті, всіляке 
каяття і важка праця, аби заслужити прощення гріха і Божественне благоволін-
ня – все, що перешкоджає нам повністю покладатися на Христа, – мерзота в 
очах Бога. Єдина надія для людини полягає тільки в тому, щоб припинити своє 
повстання, свій опір Божій волі, визнати себе грішником, який гине, і віддати себе 
на милість Бога. Ми можемо бути спасенні лише завдяки Христу». // Ознаки часу, 
24 серпня 1891 року.

П’ятниця	 3	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому заповіт благодаті названий вічним заповітом?
2. Яким чином і я сьогодні благословенний заповітом, який був 

укладений з Авраамом?
3. Що Бог обіцяє звершити для мене під заповітом благодаті?
4. Чому заповіт благодаті названий «новим заповітом»?
5. Як я можу переконатися сьогодні в тому, що перебуваю під 

заповітом благодаті?
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Урок 2 Субота, 11 квітня 2020 року

Заповiт порушений
«А Господь промовляв до Мойсея: «Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, 

якого ти вивів із єгипетського краю» (Вихід 32:7).
«Безпорадні у відсутності свого вождя, вони, як і колись, вдалися до забо-

бонів. Іноплемінники почали першими виявляти нетерпіння та ремствувати; ці 
люди стали ініціаторами відступництва, що мало місце пізніше». – Патріархи і 
пророки. – С.315, 316.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.315-319.

Неділя	 5	квітня

1. НАРОД ОБІЦЯЄ КОРИТИСЯ
а. Хто був покликаний на гору після проголошення Закону і лише кому 

було наказано наблизитися до Господа? Вихід 24:1, 2.

б. Коли народ почув усі слова Господа, передані Мойсеєм, що вони одно-
голосно відповіли? Що потім зробив Мойсей? Вихід 24:3, 4.

«Люди, засліплені та зіпсуті рабством і язичництвом, не були готові повною 
мірою оцінити глибоке значення принципів, викладених у Десяти Божих Запові-
дях. Щоб вони могли краще зрозуміти вимоги Десятислів’я та втілювати їх у життя, 
їм були дані додаткові постанови, які мали відношення до принципів, закладених 
в основу Божого Закону, і служили їм ілюстрацією. Ці постанови були названі 
судами, оскільки були втіленням безмежної мудрості та справедливості, і судді 
мали судити народ згідно з цими постановами. На відміну від Десяти Заповідей, 
вони дані безпосередньо Мойсеєві, котрий мав оголосити їх народові». – Патрі-
архи і пророки. – С.310.

«[Вихід 24:3 цитується]. Господні слова і клятву, якою вони заприсяглися, 
Мойсей вписав у книгу». – Там саме. – С.312.
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Понеділок	 6	квітня

2. ІЗРАЇЛЬ ВСТУПАЄ В ЗАПОВІТ З БОГОМ
а. Коли Мойсей взяв книгу заповіту і прочитав її вголос народу, що вони 

знову пообіцяли? Вихід 24:7.

«Якби ізраїльтяни виконували Божі вимоги, вони стали б християнами на 
ділі. Вони були б щасливі, бо ходили б шляхами Божими, а не слідували на-
хилам свого плотського серця. Мойсей зробив усе, щоб у них не було приводу 
неправильно тлумачити слова Господні або неправильно використовувати Його 
вимоги. Він записав усі Господні слова в книгу, щоб до них можна було звертатися 
в подальшому. Він записав їх на горі під диктовку Самого Христа.

Ізраїльтяни сміливо пообіцяли бути слухняними Господу, вислухавши слова 
заповіту, зачитані вголос народові. Вони сказали: «Усе, що говорив Господь, 
зробимо й послухаємо!» Потім народ був відокремлений і обраний для Бога. 
Була принесена жертва Господу. Частиною її крові був покроплений жертовник. 
Це означало, що народ присвятив себе – тіло, розум і душу – Богові. Іншою 
частиною був покроплений народ. Це означало, що через пролиту Кров Хри-
ста Бог милостиво приймає їх як Свій особливий скарб. Саме так ізраїльтяни 
увійшли у священний заповіт з Богом». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1107.

б. Що не змогли усвідомити ізраїльтяни, прийнявши рішення вступити в 
заповіт з Богом? До римлян 7:18; Від Івана 15:5.

«Бог... дав [Ізраїлю] Закон з обітницею великого благословення за умови 
послуху: «Коли справді послухаєте Мого голосу, і будете дотримувати запо-
віту Мого, то... станете Мені царством священників та народом святим» 
(Вихід 19:5, 6). Люди не усвідомлювали власної гріховності, не розуміли, що без 
Христа не зможуть виконувати Божий Закон; без вагання вони уклали Заповіт 
з Богом. Вважаючи, що можуть самі досягти праведності, вони проголосили: 
«Усе, що говорив Господь, зробимо й послухаємо!» (Вихід 24:7)». – Патріархи 
і пророки. – С.371, 372.

в. Що використовував Мойсей, аби утвердити заповіт, укладений біля 
Синаю? Вихід 24:8.
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Вівторок	 7	квітня

3. МОЙСЕЙ НА ГОРІ
а. Для чого Мойсей був знову покликаний на гору? Вихід 24:12; 25:8, 9, 40.

«Під час перебування на горі Мойсей отримав вказівки щодо побудови 
святині, в якій особливим чином мала виявитися Божа присутність. «І  нехай 
збудують Мені  святиню, – і  перебуватиму  серед них»  (Вихід  25:8), – таким 
було Боже повеління...

Відтепер народ удостоївся постійно перебувати в присутності свого Небес-
ного Царя. «І буду Я спочивати серед Ізраїлевих синів, – і буду їм Богом». «І це 
місце буде освячене Моєю славою»  (Вихід  29:45,  43), – такі запевнення дані 
Мойсеєві. Йому також були передані Десять Заповідей – символ Божої влади 
та втілення Його волі, написані перстом Самого Бога на двох кам’яних таблицях 
(див. Повторення Закону 9:10; Вихід 32:15, 16); вони повинні були зберігатися 
недоторканими у святині, що мала стати видимим центром служіння усього 
народу». – Патріархи і пророки. – С.313, 314.

б. Що відбувалося на горі Синай? Вихід 24:15-17.

в. Скільки часу Мойсей перебував на горі з Богом? Вихід 24:18. Як Господь 
бажав просвітити світ через Ізраїль? Як це може бути застосовано до нас 
сьогодні?

«Від нації рабів ізраїльтяни були піднесені над усіма народами, щоб стати 
особливим скарбом Царя царів. Бог виділив їх серед світу, довіривши святі 
істини. Він зробив їх хоронителями Свого Закону, маючи намір зберегти через 
них знання про Себе серед людей. У світі, огорненому темрявою, мало засяяти 
Небесне світло; усі народи повинні були почути заклик залишити ідолопоклонство 
і служити Живому Богові. Якби ізраїльтяни правильно виконали це доручення, 
вони перетворилися б на могутню силу в цьому світі. Бог був би їхнім Захисником, 
Він звеличив би їх понад усі інші народи. Через них Він відкрив би Своє світло 
і правду, а вони, перебуваючи під Його святим і мудрим правлінням, стали б 
прикладом того, наскільки служіння Йому має перевагу над ідолопоклонством 
в усіх його формах». – Там саме. – С.314.
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Середа	 8	квітня

4. ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ
а. Коли народ побачив, що Мойсей дуже довго не повертається з гори, то 

що вони сказали, зібравшись навколо Аарона? Вихід 32:1.

«Чекаючи на повернення Мойсея, люди мали час замислитися над Законом 
Божим, який був проголошений для них, приготувати свої серця до прийняття 
подальших Божих об’явлень. Та вони не захотіли витрачати на це час; проте, 
якби ізраїльтяни використали цю нагоду, щоб отримати повніше розуміння Божих 
вимог, впокорили свої серця перед Ним, то були б захищені від спокуси. Але вони 
не скористалися тією можливістю і незабаром показали себе безтурботними, 
неуважними і розгнузданими людьми; передусім це стосувалося великої кількості 
різноплеменного люду, що приєднався до них… Декотрі з них навіть пропонували 
повернутися до Єгипту, але яким би не було рішення – йти вперед до Ханаану 
чи повернутися назад до Єгипту, – народ сповнився рішучості не чекати більше 
на Мойсея». – Патріархи і пророки. – С.315.

б. Як Аарон проявив свою слабкість? Що зробив народ?   
Вихід 32:2-6; Псалом 106:19, 20.

«Тих небагатьох, які наважилися назвати подібну акцію ідолопоклонством, 
чекало брутальне ставлення, і врешті-решт серед загального збудження та за-
ворушення вони поплатилися своїм життям.

Аарон побоювався за себе, і замість того щоб повестися благородно, від-
стоюючи Божу честь, поступився вимогам людей». – Там саме. – С.316, 317.

в. Яке застереження для нас містить цей досвід? 1 до коринтян 10:7.

«Ми повторюємо гріх Аарона, йдучи на компроміс, тоді як повинні ясно роз-
різняти зло і називати його на ім’я, навіть якщо це поставить нас в неприємне 
становище через те, що наші спонукання можуть бути неправильно зрозумілі. 
Ми не повинні терпіти несправедливість стосовно брата або будь-якої людини, 
з якою ми спілкуємося. Аарон знехтував своїм обов’язком твердо стояти за іс-
тину. Саме це було його гріхом. Якби він прямо сказав людям істину, то золоте 
теля ніколи не було би виготовлено». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1109.
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Четвер	 9	квітня

5. МОЙСЕЙ ЗАСТУПАЄТЬСЯ ЗА НАРОД
а. Розкажіть, яка розмова відбулася між Господом і Мойсеєм щодо 

відступництва в таборі. Вихід 32:7-14.

«Коли Мойсей заступався за Ізраїля, його страх поступився місцем глибо-
кій зацікавленості й любові до тих, кому він, ставши знаряддям у Божих руках, 
зробив так багато. Господь вислухав його благання і задовольнив безкорисливу 
молитву. Бог випробував Свого слугу; Він піддав перевірці його вірність і любов 
до грішного, невдячного народу, і Мойсей з честю витримав це випробування. 
Його відданість Ізраїлю випливала не із самолюбних спонукань. Добробут ви-
браного Божого народу був для нього дорожчим за особисту честь». – Патріархи 
і пророки. – С.319.

б. Яких дій Бог очікує від нас, коли ми зустрічаємося з відступництвом 
сьогодні? 2 до Тимофія 4:2.

«Серед усіх гріхів, за які нас карає Бог, найтяжчими вважаються ті, які спо-
нукають інших чинити зло. Бог бажає, щоб Його слуги довели свою вірність, 
чесно осудивши гріх, яким би болісним не був цей процес. Люди, удостоєні 
виконувати Божественну місію, не повинні бути слабкими, поступливими най-
манцями, пристосуванцями. Вони не прагнуть самозвеличення або уникнення 
неприємних обов’язків, але з непохитною вірністю виконують Божу справу». – Там 
саме. – С.323, 324.

П’ятниця	 10	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яке відношення мали до Десяти Заповідей додаткові правила, які 
були дані ізраїльтянам?

2. Як я можу стати «практичним християнином»? Чи зробить це 
мене нещасним?

3. Як я можу допомогти зберегти Богопізнання в цьому світі?
4. Чому ми іноді не в змозі стояти за правду? Які наслідки це може 

мати?
5. Чого я можу навчитися зі ставлення Мойсея до тих, котрі відкрито 

проявляли непокору, і до тих, які були непослідовні у своїй вірі?
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Урок 3 Субота, 18 квітня 2020 року

Заповiт вiдновлений
«І промовив Господь до Мойсея: «Напиши собі слова, бо згідно з цими 

словами склав Я заповіта з тобою та з Ізраїлем» (Вихід 34:27).
«За Божим велінням [Мойсей] приготував дві кам’яні таблиці й узяв їх із со-

бою на гору; і знову Господь «написав на таблицях слова Заповіту, – Десять 
Заповідей». – Патріархи і пророки. – С.329.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.319-330.

Неділя	 12	квітня

1. МОЙСЕЙ РОЗБИВАЄ КАМ’ЯНІ ТАБЛИЦІ
а. Що Мойсей приніс, коли зійшов з гори? Як Ісус Навин і Мойсей розтлу-

мачили шум, який почули зі стану? Вихід 32:17, 18.

б. Опишіть реакцію Мойсея на ідолопоклонство в стані та марну спробу 
Аарона виправдати себе. Вихід 32:19-24.

«Народ пізніше порівнював суворі докори Мойсея, його обурення, з яким він 
розбив священні таблиці Закону, коли повернувся у табір і протистав бунтівни-
кам, з приємною мовою та улесливими манерами його брата, і симпатії людей, 
звичайно, були на боці Аарона. Щоб виправдати себе, Аарон намагався всю 
відповідальність за виявлену особисту слабкість, свою поступливість вимогам 
людей перекласти на народ; та незважаючи на це, люди були в захопленні від 
його делікатності та терплячості. Але Бог судить інакше, ніж людина. Поступли-
вість Аарона та його бажання усім догодити засліпили йому очі, й він не помічав, 
наскільки мерзенним був дозволений ним злочин. Його поведінка, що схвалювала 
гріх в Ізраїлі, коштувала життя тисячам людей». – Патріархи і пророки. – С.323.
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Понеділок	 13	квітня

2. ПОКАРАННЯ ВИННИХ
а. Наскільки образливою була поведінка Аарона в очах Божих?  

Повторення Закону 9:20.

«Якби Аарон мав відвагу стати на захист справедливості, незважаючи на 
наслідки, він міг би не допустити відступництва». – Патріархи і пророки. – С.323.

б. Який заклик зробив Мойсей, після того як докорив своєму братові? Яким 
був результат? Вихід 32:26-29.

«Щоб переконати всі навколишні народи в тому, що Господь непримиренний 
до ідолопоклонства, винні мали понести справедливе покарання. Здійснюючи 
правосуддя над винними, Мойсей як знаряддя Боже повинен був залишити в 
письмовій формі урочисте і грізне осудження цього злочину. Коли ізраїльтяни 
осуджували б у майбутньому ідолопоклонство сусідніх племен, їхні вороги у 
відповідь на це звинувачували б їх у тому, що народ, котрий називав Єгову своїм 
Богом, зробив лите теля і поклонявся йому біля Хориву. Після того, що сталось, 
хоча вони й змушені будуть визнати цей ганебний факт, все ж ізраїльтяни зможуть 
розповісти про страшну долю порушників Закону на доказ того, що їхній гріх не 
був схвалений або виправданий.

Любов, не менше ніж справедливість, вимагала, щоб гріх був покараний. 
Бог є не тільки Охоронцем, а й Повелителем Свого народу. Він знищує запеклих 
бунтівників, щоб вони й інших не призвели до загибелі». – Там саме. – С.325.

в. Що Мойсей повідомив тим ізраїльтянам, які жалкували про свій гріх? 
Що він згодом говорив Богові на їхній захист? Вихід 32:30-35.

«Мойсей розумів, якою страшною буде доля грішника; водночас, якщо б ізра-
їльський народ мав бути відкинутим Господом, то він бажав, щоб і його ім’я було 
викреслене разом з їхніми; він не в змозі буде дивитися, як Божі суди падатимуть 
на тих, котрі були так милостиво визволені. Посередництво Мойсея у молитві за 
Ізраїль є прикладом заступництва Христа за грішників. Але Господь не дозволив, 
щоб Мойсей, подібно до Христа, поніс на собі вину грішників. «Хто згрішив 
Мені, – сказав Він, – того витру із книги Своєї». – Там саме. – С.326, 327.
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Вівторок	 14	квітня

3. БОГ ПРИЙМАЄ ТИХ, КОТРІ РОЗКАЯЛИСЯ
а. Як відреагував народ, коли почув, що Господь не поведе їх в Ханаан через 

їхній гріх? Вихід 33:1-6.

б. Де Мойсей поставив скинію після цієї жахливої події? Який символ 
вселяв надію тим, котрі шукали Господа? Вихід 33:7-10.

«Намет було розкинуто поза табором – Мойсей назвав його «скинією запо-
віту». Усі, хто щиро розкаювалися і бажали навернутися до Господа, входили 
до неї, щоб визнати там власні гріхи і отримати Його милість. Коли ж люди 
поверталися до своїх наметів, Мойсей входив до скинії. З напруженою увагою 
народ чекав якоїсь ознаки, яка свідчила б про те, що заступництво прийняте. 
Якщо Бог захоче зустрітися з ним, тоді можна буде сподіватися, що не будуть 
повністю знищені. Коли хмарний стовп з’являвся і зависав над входом до скинії, 
народ плакав від радості, «ввесь народ підводився, та й вклонялися, кожен при 
вході намету свого». – Патріархи і пророки. – С.327.

в. Яке запевнення Мойсей отримав від Господа? Вихід 33:11-17. Як ми 
можемо отримати таке ж запевнення?

«Цей досвід, а найбільше обітниця, що Божественна присутність супрово-
джуватиме його, запевнили Мойсея в тому, що його справа матиме успіх; він 
вважав це набагато важливішим за всю мудрість Єгипту й за всі свої досягнення 
як державного діяча і полководця. Жодна земна сила, майстерність чи знання не 
можуть зрівнятися з постійною присутністю Бога». – Там саме. – С.328.

«Прийдіть до Бога і скажіть Йому, як це зробив Мойсей: «Я не можу вести 
цей народ, якщо не підеш Ти Сам з нами». І, подібно до Мойсея, просіть Госпо-
да: «Покажи мені славу Свою» (Вихід 33:18). Що є цією славою? – Це характер 
Божий. Це те, що проголосив Він Мойсею з середини хмари. Нехай кожен за до-
помогою живої віри міцно візьметься за руку Божу. Нехай з вуст ваших невпинно 
виходять слова хвали. Коли ви збираєтеся разом, намагайтеся з благоговінням 
міркувати про інтереси вічності. Таким чином, ви будете допомагати один од-
ному налаштуватися на духовне. Коли ваша воля буде перебувати в злагоді з 
Божественною волею, тоді ви будете всі єдині, і тоді Христос буде поруч з вами 
як Радник». – Свідоцтва для проповідників. – С.499.
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Середа	 15	квітня

4. НЕВИЗНАЧЕНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО БОЖИЙ ХАРАКТЕР
а. Яке подальше прохання висловив Мойсей і що відповів Господь? Вихід 

33:18, 19. Як Господь проголосив Мойсеєві Своє Ім’я? Вихід 34:5-7.

«Наша перевага – сягати все вище і вище для здобуття більш ясного відкрит-
тя характеру Бога. Коли Мойсей молився: «Покажи мені славу Свою», Господь 
не докорив йому, але задовольнив його молитву. Бог об’явив Своєму слузі: «Я 
переведу все добро Своє перед тобою, і покличу Господнім Ім’ям перед тобою» 
(Вихід 33:18, 19).

Гріх затьмарює наш розум і затуманює сприйняття. Коли наші серця очи-
щаються від гріха, світло пізнання слави Божої в Особі Ісуса Христа, яке осяває 
Його Слово та віддзеркалюється в лику природи, усе повніше свідчитиме, що 
Він «милосердний,  і милостивий,  довготерпеливий,  і многомилостивий та 
правдивий» (Вихід 34:6)». – Служіння зцілення. – С.464, 465.

б. Після того як Бог явив Свою славу Мойсеєві, про що молився Мойсей? 
Як Бог відповів йому? Вихід 34:8-17, 27.

«Мойсей був сповнений довіри до Бога, тому що він мав відповідну віру. 
Він потребував допомоги і молився, щоб отримати її, і вірою тримався за неї: у 
своїх особистих переживаннях він виношував переконаність, що Бог піклується 
про нього. Він вірив, що Бог особливим чином керує його життям. Він бачив і 
визнавав Бога в кожній подробиці свого життя і усвідомлював, що він перебуває 
під наглядом Всевидючого, Який зважує всі спонукання і випробовує серце. Він 
дивився на Бога і вірив, що Він допоможе йому пройти незаплямованим через 
будь-які спокуси... Присутності Бога було цілком достатньо для нього, щоб він 
зміг пройти через усі важкі випробування, які можуть випасти на долю людини.

Мойсей не тільки думав про Бога, він бачив Його. Бог був для нього постій-
ним видінням; він ніколи не втрачав з поля зору Його обличчя. Він бачив Ісуса як 
свого Спасителя і вірив, що заслуги Викупителя будуть йому зараховані. Така віра 
була для Мойсея не припущенням, а реальністю. Саме такої віри потребуємо і 
ми, – віри, що витримує випробування». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.651, 
652.
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Четвер	 16	квітня

5. ВСТУПАЮЧИ В ЗАПОВІТ БЛАГОДАТІ
а. Що сини Ізраїлеві могли оцінити тепер щодо благословень, які пропо-

нувалися в заповіті Авраама, на відміну від їхнього першого заповіту з 
Богом? Псалом 103:8; До євреїв 7:19; Єремії 31:33, 34.

«[Сини Ізраїля] були свідками того, як у страхітливій величі проголошувався 
Закон, тремтіли від жаху біля підніжжя гори; однак минуло лише декілька тижнів 
після того, як вони порушили заповіт з Богом, поклоняючись литому ідолові. По-
рушивши заповіт, вони вже не могли розраховувати на Божу прихильність; тепер, 
відчуваючи власну гріховність й потребу в прощенні, зрозуміли необхідність у 
Спасителі, Котрий був відкритий у заповіті з Авраамом та в прообразних жер-
твоприношеннях. Таким чином із любов’ю і вірою ізраїльтяни з’єдналися з Богом 
як своїм Визволителем із рабства гріха. Вони були готові оцінити благословення 
Нового Заповіту». – Патріархи і пророки. – С.372.

б. Що Мойсей приніс з гори через сорок днів? Що відчули люди, коли по-
бачили його? Вихід 34:28-30, 33.

«Слава, що відобразилася на обличчі Мойсея, є прообразом благословень, 
які завдяки посередництву Христа отримає Божий народ, котрий дотримується 
Його заповідей. Вона свідчить про те, що чим тіснішим буде наш зв’язок із Бо-
гом, чим глибшим – пізнання Його вимог, тим більше ми уподібнюватимемося до 
Божественного образу і тим палкішим буде наше бажання стати співучасниками 
Божественного єства». – Там саме. – С.330.

П’ятниця	 17	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому ми часто зневажаємо того, хто викриває гріх, і захоплюємося 
м’якими, поступливими людьми?

2. Чому гріх поклоніння золотому теляті був настільки значним?
3. Що для Мойсея мало більшу цінність, ніж його здібності держав-

ного діяча і військового полководця? Чому?
4. Що ми зможемо побачити як те, що сяє з Його Слова і те, що 

відображається в природі, коли Ісус очистить наше серце від 
гріха?

5. Які два фактори сприятимуть тому, щоб я більше уподібнився до 
Божого образу? Як ми можемо досягти цього?
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Урок 4 Субота, 25 квітня 2020 року

Невiрнi священники
«А народ Мій будуть вони навчати розрізняти між святим та звичайним, 

і зроблять їх знаючими різницю між нечистим та чистим» (Єзекіїля 44:23).
«Ми повинні утримуватися від усього, що притупляє совість або сприяє 

спокусі. Ми не маємо права відкривати жодних дверей, які дадуть сатані доступ 
до розуму хоча б однієї людини, створеної за образом Божим». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.5. – С.360.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.359-362.

Неділя	 19	квітня

1. ПОСВЯЧЕННЯ ААРОНА ТА ЙОГО СИНІВ
а. Стисло опишіть церемонію посвячення Аарона та його синів на служіння 

у святині. Левит 8:1-9, 12, 13, 24, 30, 33.

«Усе було вчинено так, як звелів Бог; Він прийняв жертву і явив Свою славу 
особливим чином – зійшов вогонь від Господа і спалив жертву на жертівнику. 
Охоплений благоговінням, народ з великою цікавістю спостерігав за чудесним 
проявом Божественної сили. Люди усе це розцінювали як доказ Божої слави 
і ласки; вони виявили свої почуття у загальному славослов’ї; люди попадали 
долілиць, відчуваючи, що перебувають у присутності Єгови». – Патріархи  і 
пророки. – С.359.

б. Що вимагалося від тих, котрі були покликані служити в присутності 
Господа? Вихід 19:22. Що позбавляє людей права виконувати священні 
обов’язки?

«Якщо ж [служитель] не має живого зв’язку з Богом, то його власний дух 
і судження здобудуть над ним верх. І це можна уподібнити до чужого вогню, 
запаленого на місці святого вогню». – Свідоцтва для проповідників. – С.371.
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Понеділок	 20	квітня

2. НАДАВА ТА АВІГУ ВБИТО
а. Який вчинок Надава й Авігу показав, що вони не готові були здійснювати 

священне служіння, яке було їм довірене? Левит 10:1. Як удавані хри-
стияни використовують «чужий огонь» у наші дні?

«Божа сила перетворення повинна зійти на тих, хто зайнятий святою спра-
вою, але не на тих, хто з відомих Богу причин не може відрізнити святого Божого 
вогню від чужого вогню, який вони запалюють на своєму жертовнику. Цей чужий 
вогонь також безчестить Бога, подібно до вогню, який запалювали свого часу 
Надав і Авігу. Святий вогонь Божественної любові спонукає людей бути ніжними, 
добрими і співчутливими до тих, які знаходяться в небезпеці. Ті, хто ставляться 
до інших людей в наказовому тоні, наче говорять: «Я святішийза тебе. Хіба ти не 
бачиш мого піднесеного положення?» – Свідоцтва для проповідників. – С.356.

«Потрібні навернені люди – люди, котрі будуть любити і шанувати Бога, 
котрі бояться діяти за своєю мудрістю і усвідомлюють, що їхні зусилля можуть 
бути успішними тільки якщо будуть визнані Тим, без благословень Якого немає 
успіху. Щомиті Божественна сила повинна з’єднуватися з людськими зусиллями, 
в іншому випадку чужий вогонь приноситиметься замість священного...

Ставлячись до священних речей як до звичайних, ми ображаємо Бога, тому 
що те, що Бог відокремив для виконання Його служіння поширення світла цьому 
світові, – святе. Ті, хто мають якесь відношення до Божої роботи, повинні ходити 
не в суєтності своєї власної мудрості, а в Божій мудрості, або ж вони будуть в 
небезпеці розглядати священне і звичайне на одному рівні, і таким чином відо-
кремляться від Бога». // Рев’ю енд Геральд, 8 вересня 1896 року.

б. Як була покарана їхня богохульна поведінка? Левит 10:2.

«Під час служіння, коли молитви подяки народу підносилися до Бога, двоє 
синів Аарона узяли кожний свою кадильницю та запалили в них пахощі для 
приємного кадіння перед Господом. Однак вони порушили Його веління, вико-
риставши «чужий огонь». Для кадіння ці священники взяли звичайний вогонь 
замість священного, який запалив Сам Бог і звелів використовувати з певною 
метою. За цей гріх вогонь зійшов від Господа та й спалив їх на очах усього на-
роду». – Патріархи і пророки. – С.359. П
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Вівторок	 21	квітня

3. РЕЗУЛЬТАТИ НЕПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
а. Оскільки Мойсей відразу зрозумів причину цієї біди, що він сказав 

Ааронові? Левит 10:3. Що зробило гріх Надава і Авігу ще тяжчим в очах 
Бога?

«Після Мойсея та Аарона Надав і Авігу посідали найвище становище в Ізраїлі. 
Господь ушанував їх особливим чином, дозволивши разом з 70 старійшинами 
побачити Його славу на горі. Але це не могло виправдати ні їхнього гріха, ані 
поблажливого ставлення до нього.Все це зробило їхній гріх ще тяжчим». – Па-
тріархи і пророки. – С.359.

б. Які принципи мав би знати Аарон, виховуючи своїх синів?   
Приповісті 22:6; 29:21. У чому він зазнав невдачі?

«Надав і Авігу з молодих років не були навчені вмінню володіти собою. По-
ступливість батька, його нездатність відстоювати істину призвели до того, що 
він занедбав виховання власних дітей. Сини звикли задовольняти свої бажання. 
Звичка потурати собі настільки вкорінилася, що перед нею виявилося безсилим 
навіть усвідомлення священного обов’язку. Вони не були навчені шанувати 
авторитет батька, а тому не розуміли необхідності повного послуху у виконанні 
Божих вимог». – Там саме. – С.360.

«Важливість раннього виховання дітей важко переоцінити. Уроки і звички, 
засвоєні та сформовані в ранньому дитинстві, відіграють більшу роль у станов-
ленні характеру й визначенні напрямку життя, аніж усі настанови й виховання 
подальших років». – Служіння зцілення. – С.380.

в. Які повчання і застереження дав Мойсей Аарону та його синам, які за-
лишилися в живих? Чому? Левит 10:6, 7.

«Жодним проявом горя [Аарон] не повинен був створити враження, ніби 
підтримує гріх, щоб не дати народові причини нарікати на Бога». – Патріархи і 
пророки. – С.361.
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Середа	 22	квітня

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ НАС СЬОГОДНІ
а. Яке застереження Господь дав проти вживання алкогольних напоїв? 

Левит 10:8-11. Чи стосується це застереження нас сьогодні?   
Вихід 19:5, 6.

«Вживання алкогольних напоїв ослаблює тіло, затьмарює розум, руйнує 
моральність. Воно заважає людям зрозуміти недоторканність святині та обов’яз-
ковість виконання Божих вимог. Усі, на кого покладалися священні обов’язки 
служіння, повинні були відзначатися справжньою поміркованістю, щоб їхній неза-
тьмарений розум міг відрізняти добро від зла, аби вони твердо відстоювали прин-
ципи та діяли мудро, справедливо і милостиво». – Патріархи і пророки. – С.362.

б. Які біблійні принципи показують нам, що вино, яке надав Ісус на шлюб-
ному бенкеті, було чистим, неп’янким виноградним соком?   
Приповісті 20:1; 23:32.

«Деякі заявляють, що Христос схвалював помірне вживання  п’янкого вина, 
і доказом цього вони вважають Його чудо перетворення води на вино. Але ми 
заперечуємо і вважаємо, що Христос ніколи не створював п’янкого вина; така дія 
суперечила б усьому вченню і прикладу Його життя». // Здоровий реформатор, 
1 липня 1878 року.

в. Якими будуть дії тих, котрі прагнуть досконалості в християнському 
житті? 1 до коринтян 9:25.

«Справжня стриманість навчає нас цілковито відмовитися від усього 
шкідливого і розсудливо вживати корисне». – Стриманість. – С.138.

«Єдиний безпечний шлях – це не торкатися, не куштувати, не брати в руки 
чай, каву, вино, тютюн, опіум і алкогольні напої...

Не вживаймо жодної склянки алкогольного лікеру. Ніколи не торкаймося 
його». – Там саме. – С.163.

«Юнацтво і навіть діти повинні знати про дію алкоголю, тютюну та інших 
подібних отрут, що руйнують організм, дурманять розум і перетворюють людину 
на сластолюбця. Для них має бути очевидним, що той, хто потурає собі в цьому, 
не може бути досконалим ні фізично, ні розумово, ні морально». – Вихован-
ня. – С.202.
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Четвер	 23	квітня

5. «СВЯТЕ ТА ГРІЗНЕ ЙОГО ЙМЕННЯ!»
а. Чому був записаний гріх Надава й Авігу? До римлян 15:4. Чого ми можемо 

навчитися з цього жахливого випадку?

«Бог бажає навчити людей, що приступати до Нього потрібно з шанобли-
вістю та благоговінням, як Він Сам наказав це робити. Господь приймає лише 
повний послух. Для Бога було недостатнім, щоб в урочистий час служіння все 
було зроблено майже так, як Він звелів. Бог проголосив прокляття над тими, хто 
відійшов від Його заповідей і не робив різниці між буденним і святим». – Патрі-
архи і пророки. – С.360.

б. Яких людей Господь закликає взяти на себе священні обов’язки?   
1 Петра 1:15, 16; 2:9.

«Служитель Христа повинен бути чистим у словах і вчинках. Йому потрібно 
завжди пам’ятати про те, що він має справу з богонатхненними словами, словами 
Святого Бога. Він також повинен пам’ятати, що його піклуванню довірена Божа 
отара і що його обов’язок – складати їхні потреби до ніг Ісуса і молити за них так, 
як Ісус молить за нас Свого Отця. Мені було вказано на древніх ізраїльтян, і я 
побачила, якими чистими і святими повинні були бути служителі святині, оскільки 
у своєму служінні вони впритул торкалися Бога. Служителі Божі повинні бути 
святими, чистими, без плями і пороку – інакше Він знищить їх. Бог не змінив-
ся». – Ранні твори. – С.103.

П’ятниця	 24	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому ми іноді привносимо свої власні думки і егоїстичні ідеї в 
Божу роботу?

2. Що необхідно для того, щоб не ставити священне і звичайне на 
один рівень?

3. Коли необхідно навчатися вмінню володіти собою? Чому?
4. Чому Бог бажає, щоб я був строго стриманим саме сьогодні?
5. Чому благоговіння є настільки важливим? З чого і як воно 

починається?
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Субота, 2 травня 2020 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДОМУ 
МОЛИТВИ В МІСТІ МАІЛАДУТУРАЙ, ШТАТ ТАМІЛНАД, 
ІНДІЯ

Маіладутурай – це головне місто Нага-
паттінамської області штату Тамілнад пів-
денної частини Індії. Він також є головним 
містом Маіладутурай талука (адміністра-
тивного округу). Це місто служить головним 
вузловим пунктом на основній магістралі, 
що сполучає місто Ченнаї з Тіруччіраппал-
лі (також відомий як Трічі). Маіладутурай розташований на 
відстані 281 км від Ченнаї і 130 км від Тіруччіраппаллі та займає площу 11,27 
км2. Розташоване на відстані 24 км від узбережжя Бенгальської затоки, місто 
знаходиться на висоті лише 10 м над рівнем моря. Річка Кавері протікає че-
рез місто, розділяючи його на район Уттара Маюрам і сам Маюрам. У цьому 
тропічному регіоні сільське господарство є найбільш поширеним заняттям, 
і близько 15% усього працездатного населення займається торгівлею, а 
25% – іншою комерційною діяльністю.

Згідно з переписом населення 2011 року, в Маіладутураї проживає 
1 мільйон людей. Індуїзм є головною релігією в цьому місті, а основ-
ною мовою – таміл. Щодо релігійного перепису населення 2011 року, в 
Маіладутураї – 88,69% індусів, 6,38% мусульман, 4,19% християн, 0,04% 
сикхів, 0,03% буддистів, 0,32% прихильників джайнізму і 0,35% його насе-
лення сповідують інші релігії.

Перша Ангельська звістка з 14 розділу Об’явлення має «благовістити 
вічну Євангелію мешканцям  землі,  і  кожному людові,  і  племені,  і  язику,  і 
народові» (Об’явлення 14:6). Для того щоб просувати справу Господа і бути 
світлом у цьому переважно язичницькому регіоні, наші брати вже придбали 
тут невелику ділянку землі за власні кошти. Ми сприяємо поширенню цієї 
життєво важливої звістки – Євангелії разом з медико-місіонерською робо-
тою, – щоб діяти як Божа рука допомоги, служити душам, котрі страждають 
і знаходяться в темряві.

Оскільки нам вкрай необхідні кошти для завершення цього проєкту, ми 
смиренно просимо в любові Ісуса Христа допомогти нам, щоб ми могли 
побудувати цей молитовний дім для поклоніння і для лікування хворих. Ми 
просимо наших братів і сестер щедро пожертвувати на цей проєкт. Нехай 
Господь благословить кожного з вас за вашу щедру допомогу! Ми заздалегідь 
дякуємо вам за пожертвування.

Ваші брати і сестри з Маіладутурая
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Урок 5 Субота, 2 травня 2020 року

Вiдхiд вiд гори Синай
«Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за 

нашого часу кінець віку прийшов» (1 до коринтян 10:11).
«Безперервне ремствування ізраїльського народу і суди Божі, які спіткали 

його через відступництво від Закону, записані у священній історії на науку народу 
Божого на всі наступні віки, а особливо для застереження тих, хто буде жити в 
заключний час людської історії». – Історія спасіння. – С.152.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.374-386.

Неділя	 26	квітня

1. ПОНЕВІРЯЮЧИСЬ ПО ПУСТЕЛІ
а. Чому Мойсей запросив Ховава супроводжувати ізраїльський народ? Чи 

прийняв він запрошення? Числа 10:29-31; Суддів 1:16; 4:11.

«До цього народу [Кенеян] належав шурин Мойсея – Ховав, який супровод-
жував ізраїльтян в їхніх мандрівках по пустелі і який, добре знаючи країну, був 
для них цінним помічником». – Патріархи і пророки. – С.628.

б. Які молитви звершував Мойсей, коли хмара підіймалася і ковчег рушав 
в дорогу, і коли він зупинявся? Числа 10:35, 36.

«Сам Бог керував Ізраїлем під час його мандрівки. Хмарний стовп періодично 
опускався, вказуючи на місце для табору, і залишався над скинією доти, доки 
ізраїльтяни повинні були там перебувати. А коли їм потрібно було рушати далі, 
хмарний стовп знову високо здіймався над священним наметом. Щоразу, коли 
треба було зупинитись або рушати в дорогу, звучав урочистий голос». – Там 
саме. – С.376.
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Понеділок	 27	квітня

2. ЗНОВУ НАРІКАННЯ
а. Через яку землю проходив ізраїльський народ, коли він покинув Синай? 

Чому? Повторення Закону 8:15, 16; Єремії 2:6.

«Чим далі вони йшли, тим важчим ставав шлях. Він пролягав через кам’янисті 
ущелини та неродючі пустелі. Навкруги простягалась безкрая, «земля степова, 
повна ям», земля, «що в ній ніхто не ходив, і що там не осілась людина», «край 
сухий та темний» (Єремії  2:6). Скелясті ущелини, наскільки сягало око, були 
заповнені чоловіками, жінками й дітьми, возами й запряженими в них волами, 
довжелезними стадами овець та іншої худоби. Вони рухалися вперед повільно 
і важко. Після тривалої зручної стоянки люди не були готові зносити небезпеку 
й незручності дороги». – Патріархи і пророки. – С.377.

б. Що сталося, коли люди почали висловлювати своє невдоволення через 
незручності у дорозі? Числа 11:1-3.

«Після трьох днів подорожі в народі почулися нарікання. Початок їм по-
клав різноплеменний люд, з яких більшість так і не приєдналися повністю до 
Ізраїлю; вони постійно шукали причини, аби висловити своє незадоволення. 
Цих людей не влаштовував напрямок, в якому їх вів Мойсей; вони постійно 
нарікали, незважаючи на те, що Мойсея, як і їх усіх, провадила дивовижна хмара. 
Незадоволення передавалося як заразна хвороба, і незабаром охопило увесь 
табір». – Там саме. – С.377.

«[Народ ізраїльський] отримав велике світло, ставши свідками величі, 
могутності та милості Бога, через що їхнє невір’я й незадоволення стали ще 
тяжчим гріхом. Більше того, вони уклали заповіт, прийняли Єгову своїм Царем, 
пообіцявши підкоритися Його владі. Тепер вже їхнє нарікання розцінювалося як 
повстання, яке вимагало негайного і належного покарання, щоб таким чином убе-
регти ізраїльський народ від анархії та загибелі. «І загорівся між ними Господній 
огонь, та й пожер їх у кінці табору» (Числа 11:1). Найзапекліші бунтівники за-
гинули від блискавки з хмарного стовпа». – Там саме. – С.379.
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Вівторок	 28	квітня

3. БАЖАЮЧИ М’ЯСА
а. На що далі скаржилися ізраїльтяни і з кого почалися нарікання?  

Числа 11:4-6; Псалом 78:18-20.

«Під час єгипетської неволі ізраїльтяни були змушені харчуватися найпро-
стішою їжею, але нестатки і тяжка праця робили і її значною мірою бажаною. 
Однак багато єгиптян, що приєдналися до них, звикли до вишуканих харчів; саме 
вони почали нарікати першими. Перед наближенням народу до Синаю вони, 
не задовольняючись манною, почали ремствувати, і Господь у відповідь на їхні 
вимоги дав їм м’яса, але тільки на один день.

Бог без особливих зусиль міг би забезпечувати їх м’ясом, як і манною, але 
таке обмеження було необхідним для їхнього ж добра. Він мав намір забезпечува-
ти їх їжею, яка дійсно відповідала їхнім потребам, аніж збуджуючі наїдки, до яких 
чимало з них призвичаїлися в Єгипті. Їхні смаки, замість спотворених, мали стати 
здоровими, щоб отримувати задоволення від їжі, яка від початку призначалася 
людині – від плодів землі, які Бог дав Адамові та Єві в Едені. Саме з цієї причини 
ізраїльтяни були позбавлені м’ясної їжі». – Патріархи і пророки. – С.377, 378.

«Стан розуму значною мірою пов’язаний з фізичним здоров’ям і особливо 
зі станом органів травлення. Бог не давав євреям м’ясної їжі в пустелі, тому що 
Він знав: її вживання породить хвороби і непокору людей. Щоб пом’якшити їхні 
характери і спонукати до діяльності розумові сили, Він позбавив їх м’яса мертвих 
тварин і дав ангельську їжу – манну Небесну». – Біблійний  коментар АСД  [з 
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1112, 1113.

б. Яким чином була задоволена їхня вимога м’ясної їжі і якими були ре-
зультати? Числа 11:31-34; Псалом 78:26-32.

«Хоч ця їжа взагалі не була найкращим засобом для підтримання здоров’я, 
Бог дав її народові, оскільки люди наполегливо бажали цього; вони не задовольня-
лись тим, що було дано для їхнього добра. Невгамовні бажання були задоволені, 
але якими ж стражданнями людям довелося розплачуватись за це! Вони їли без 
міри, а тому покарання за таке зловживання не загаялося прийти». – Патріархи 
і пророки. – С.382.
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Середа	 29	квітня

4. УРОК ДЛЯ НАС
а. Оскільки ізраїльтяни вже звикли до простої їжі, яким раніше даним 

застереженням вони знехтували? Вихід 23:2 (перша частина). Що ми 
повинні робити, коли спокушаємося нарікати і скаржитися на Божі 
шляхи? Псалом 107:21, 22; До филип’ян 4:6, 7.

б. Який ще урок ми повинні взяти з бунтівної поведінки Ізраїлю в пустелі? 
1 до коринтян 10:5, 6.

«Бог вивів ізраїльтян з Єгипту, щоб оселити їх у Ханаанській землі – зробити 
чистим, святим і щасливим народом. Для досягнення цієї мети вони мали про-
йти школу дисципліни й виховання як для добра власного, так і своїх нащадків. 
Якби вони приборкали свій апетит, виявляючи послух Його мудрим обмеженням, 
то слабкості та хвороби були б їм невідомі. Нащадки ізраїльтян визначалися 
б як фізичним, так і розумовим здоров’ям. Їм були б притаманні такі якості, як 
чітке усвідомлення істини й обов’язку, проникливий розум і здорові міркування. 
Однак небажання підкоритися Божим обмеженням і вимогам значною мірою 
перешкодило їм у досягненні високого ідеалу, який поставив перед ними Бог; 
вони не отримали благословень, які Він готовий був злити на них». – Патріархи 
і пророки. – С.378.

в. Що нам потрібно зробити, в першу чергу, щоб у нас не було бажання 
чогось гріховного? До римлян 13:14.

«Ми повинні боротися проти гріхів, які воюють проти душі. Своїми силами 
ви не зможете це зробити, але прийдіть до Ісуса з вірою. Він допоможе вам і 
дасть вам сили відмовитися від гріховних нахилів, і зодягне вас в істинну красу 
Свого характеру. Нас закликають зодягнутися в Ісуса Христа. Проста віра і по-
кора йдуть пліч-о-пліч. Ваша віра без покори Божому святому Законові не має 
цінності, але покора Богові й віра в принесену Велику Жертву – віра, що Його 
Кров була пролита за вас і що ви приймете праведність Христа, – зроблять вас 
переможцем. Довіртеся Ісусу Христу – і Він зробить вас більше, ніж перемож-
цем!» // Наставник молоді, 18 серпня 1886 року.
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Четвер	 30	квітня

5. ОТРУТА ЗАЗДРОСТІ
а. Що сталося в Гацероті? Як ця подія розкрила характер Аарона та Маріям, 

протилежний до характеру Мойсея? Числа 12:1-9.

«Бог обрав Мойсея, наділивши його Своїм Духом, а тому Маріям і Аарон 
своїми наріканнями завинили не лише перед вибраним вождем, а й перед 
Самим Богом. Змовників було прикликано до скинії, де вони зустрілися віч-на-
віч з Мойсеєм... Їхній пророчий дар був незаперечним, Бог міг говорити з ними 
у видіннях і снах. Але Мойсей, про якого Бог сказав, що «у всім домі Моїм він 
довірений», був удостоєний тіснішого спілкування. З ним Бог говорив «уста до 
уст». – Патріархи і пророки. – С.384, 385.

б. Як Господь проявив Своє незадоволення і як було пом’якшено покарання 
Маріям, коли Мойсей просив за неї? Числа 12:10-16.

«Заздрість – це одна з найбільш притаманних сатані рис, які можуть вияви-
тися в людині; за своїми наслідками вона найбільш згубна. Мудрець говорить: 
«Лютість – жорстокість, а гнів – то затоплення, та хто перед заздрістю 
встоїть?» (Приповісті 27:4)...

Не слід думати, що говорити про інших погане або ставати суддями їхніх 
спонукань або вчинків – невинна справа...

Ми повинні шанувати тих, кого звеличив Бог. Покарання, якого зазнала 
Маріям, має стати докором усім, хто піддається почуттю заздрості й ремствує 
проти тих, на кого Бог поклав тягар Своєї праці». – Там саме. – С.385, 386.

П’ятниця	 1	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як Бог вів Свій народ в їхніх поневіряннях? Як Він веде нас 
сьогодні?

2. Чому нарікання ізраїльтян на те, як вів їх Мойсей, були такими 
гріховними?

3. Чому Бог бажає, щоб ми в наш час харчувалися простою, 
вегетаріанською їжею?

4. Які благословення ми матимемо, проявляючи самозречення в 
нашому харчуванні?

5. Яким чином ми іноді відчуваємо заздрість, подібно до Маріям?
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Урок 6 Субота, 9 травня 2020 року

Повстання в Кадешi
«Але раб Мій Калев за те, що в ньому був інший дух, і він виконував 

накази Мої, то Я введу в землю, в яку він ходив, і потомство його оволодіє 
ним» (Числа 14:24).

«Господь пообіцяв пощадити Ізраїля від негайного знищення, але через 
невір’я й малодушність ізраїльтян Він не міг виявити Своєї сили в підкоренні 
їхніх ворогів. Тому у Своїй милості Він звелів їм обрати єдино безпечну дорогу і 
повернутися назад до Червоного моря». – Патріархи і пророки. – C.391.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.387-394.

Неділя	 3	травня

1. В ХАНААН ПІСЛАНІ РОЗВІДНИКИ
а. З якою метою були післані розвідники з Кадешу до Ханаанського краю? 

Чия насправді була ідея післати розвідників туди? Числа 13:1-3; 17-20; 
Повторення Закону 1:20-25.

б. Через скільки днів розвідники повернулися в Кадеш? Які видимі докази 
родючості землі вони принесли? Числа 13:21-26.

«Післанці оглянули всю землю – від її південних до крайніх північних кордонів. 
Розвідники повернулися через сорок днів. Ізраїльський народ плекав у серці 
райдужні сподівання і з нетерпінням очікував їхнього повернення. Вістка про 
повернення розвідників передавалася від покоління до покоління, викликаючи 
загальну радість. Люди вибігали на зустріч післанцям, котрі щасливо уникнули 
небезпек ризикованої справи. Розвідники принесли плодів тієї землі як доказ 
родючості її ґрунту». – Патріархи і пророки. – С.387.
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Понеділок	 4	травня

2. ЗВІТИ РОЗВІДНИКІВ
а. Який звіт принесли десять розвідників? Числа 13:27-29, 31-33.

«[Десять розвідників] були сповнені рішучості зупинити усяку спробу 
заволодіти Ханааном. Задля збереження свого недоброго впливу на народ десять 
розвідників вдавались навіть до брехні... Та коли люди відчиняють свої серця 
невір’ю, вони віддають себе в руки сатани, і вже ніхто не зможе передбачити, як 
далеко він їх заведе». – Патріархи і пророки. – С.389.

б Якою була відповідь Калева та Ісуса Навина? Числа 13:30; 14:6-9. Що є 
однією з наших найбільших потреб сьогодні?

«У калевах була велика потреба в різні періоди історії нашого руху. Сьогодні 
нам потрібні абсолютно віддані Богу служителі, котрі слідують тільки за Господом. 
Нам потрібні працівники, які не схильні мовчати, коли потрібно говорити, вірні 
принципу, як сталь, ті, котрі уникають будь-якого удавання і смиренно ходять з 
Богом. Потрібні терплячі, добрі, відповідальні, мужні служителі, які розуміють, що 
наука молитви – це проявляти віру і творити діла для слави Бога та на благо Його 
народу». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1113.

в. Як народ сприйняв суперечливі звіти розвідників? Числа 14:1-4, 10.

«У міру того як розвідники висловлювали думки своїх сповнених невір’я і 
розчарувань сердець, які їм навіював сатана, надія і відвага народу поступила-
ся місцем малодушному відчаю. Невір’я цих мужів кинуло похмуру тінь на всю 
громаду, і могутня Божа сила, яка так часто виявлялася для добра вибраного 
народу, виявилась забутою. Люди не бажали замислитися над тим, що Той, 
Хто провадив їх аж до цього часу, без сумніву, дасть їм цю землю; вони забули, 
як чудово Бог врятував їх від гнобителів, проклавши дорогу посеред моря та 
знищивши переслідувачів – військо фараона». – Патріархи і пророки. – С.388.

«Відразу ж вибухнуло повстання, піднявся бунт, оскільки сатана повністю 
опанував людьми, і вони, здавалося, збожеволіли». – Там саме. – С.389.
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Вівторок	 5	травня

3. НАРОД НАРІКАЄ
а. Що зробили Мойсей та Аарон, коли побачили, що народ прийняв слова 

малодушних і вирішив повстати? Числа 14:5.

«У приниженні й розпачі «впали Мойсей та Аарон на обличчя свої перед 
усім збором громади Ізраїлевих синів», не знаючи, що зробити, аби втримати 
їх від такого необачного, гарячкового кроку. Калев та Ісус Навин робили спроби 
втихомирити бунтівників. Розірвавши свій одяг, – свідчення великого горя й 
обурення, – вони кинулися в гущу народу; їхні дзвінкі голоси переселили вируючі 
вигуки та голосіння охопленого бунтом народу: «Той Край, що перейшли ми 
по ньому, щоб розвідати його, Край той дуже-дуже хороший! Якщо Господь 
уподобає Собі нас, то впровадить нас до того Краю, і дасть його нам, Край, 
який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа, – і  не 
бійтеся народу того Краю, бо вони – хліб для нас! Їхня тінь відійшла від них, а 
з нами Господь, – не бійтеся їх!». – Патріархи і пророки. – С.389, 390.

б. Як Господь втрутився в цей критичний момент і що Він сказав?  
Числа 14:10-12.

«Невірні розвідники зчинили крик, погрожуючи Калеву та Ісусу Навину; чи-
мало людей почали кричати, щоб вірних мужів закидати камінням. Знавісніла 
юрба схопила каміння, аби розправитися з Калевом та Ісусом Навином. Люди 
вже кинулися вперед, волаючи як божевільні, коли раптом каміння повипадало 
з рук, а вони самі завмерли, тремтячи від страху. Бог втрутився, щоб запобігти 
кровопролиттю. Слава Його присутності у вигляді палаючого вогню осяяла 
скинію. Весь народ дивився на Господнє знамення. Хтось, могутніший за них, 
явив Себе, і тепер вже ніхто не наважувався протидіяти. Розвідники, що принесли 
погану вістку, попадали на землю; від жаху вони намагалися сховатися в своїх 
наметах». – Там саме. – С.390.

в. Яку причину для прощення і пощади народу ізраїльського Мойсей пред-
ставив Господеві, коли благав Його? Числа 14:13-19.



36

Середа	 6	травня

4. ТІ, ХТО НАРІКАЛИ, ПОКАРАНІ
а. Який вирок Господь виголосив тим, котрі нарікали і повставали?  

Числа 14:22, 23, 29-33.

«Народ, охоплений бунтом, кричав: «О, якби ми померли... в цій пустині!» 
Тепер це бажання могло бути задоволеним... Подібно до того як розвідники 
звершували подорож 40 днів, так і Ізраїль мав блукати по пустелі ще 40 
років». – Патріархи і пророки. – С.391.

б. Як Бог покарав десятьох розвідників, які представили зловмисні дані? 
Числа 14:36, 37.

«Коли Мойсей повідомив народу Божественне рішення, лютість пере-
творилася на скорботу. Люди зрозуміли, що вони покарані справедливо. Де-
сятьох невірних розвідників вдарила від Бога пораза, і вони померли на очах 
усього Ізраїлю; у смутній долі, що спіткала їх, кожна людина вбачала власну 
долю». – Там саме.

в. Який гріх самовпевненості зробили на наступний день ті люди, котрі 
нарікали, і якими були результати? Числа 14:39-45.

«Змушені врешті-решт відступити, ті, що вціліли, «вернулися...  і  плакали 
перед Господнім лицем, – та не слухав Господь»  (Повторення Закону 1:45). 
Блискуча перемога ворогів Ізраїлю, які з трепетом очікували наближення могут-
нього війська, надала їм рішучості для подальшого опору. Усе, що вони раніше 
чули про чудеса, які Бог здійснював для Свого народу, тепер розцінювалось ними 
як обман, вселяло впевненість у тому, що немає жодної причини для страху. Ця 
перша поразка Ізраїля, що надала такої сміливості й рішучості хананеям, дуже 
ускладнила подальше завоювання краю. Ізраїльтянам нічого більше не залиша-
лося, як залишити ворога-переможця і відійти в пустелю, знаючи, що вона стане 
могилою для цілого покоління». – Там саме. – С.394.
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5. ВІДСУТНІСТЬ ПЕЧАЛІ ЗАРАДИ БОГА
а. Який вид покаяння веде до спасіння? 2 до коринтян 7:10. Чого не виста-

чало в скорботі ізраїльтян?

«Здавалось, що ізраїльтяни щиро розкаюються у своєму гріхові, насправді 
ж вони сумували не стільки з приводу своєї невдячності та непослуху, скільки 
через наслідки лихої поведінки. Коли вони зрозуміли, що Господь не змінить 
Свого вироку, то знову стали свавільними і оголосили, що не повернуться назад 
по пустелі. Наказуючи їм відійти від володінь їхніх ворогів, Бог випробовував їхню 
покірність і виявив, що вона не була правдивою... Їхні серця не змінилися, і вони 
лише чекали приводу, щоб вдатися до подібного ж повстання...

Якби вони жалкували про свій гріх, викритий перед ними, то Бог не виголосив 
би такого вироку, але люди побивалися й тужили через покарання, яке мали по-
нести; їхня печаль не була розкаянням і тому про скасування вироку не могло 
бути й мови». – Патріархи і пророки. – С.391, 392.

б. Що супроводжує справжнє покаяння? Дії 3:19.

«Для того щоб бути прощеним, грішник повинен покаятися перед Богом, Чий 
Закон він порушив, і вірити в Христа, в Його викупну Жертву. Без справжнього 
каяття не може бути істинного навернення». – Дух Пророцтва. – Т.4. – С.298.

П’ятниця	 8	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Про що засвідчив той факт, що народ хотів післати розвідників 
оглянути землю?

2. Як невір’я вплинуло на десятьох розвідників і на весь народ? 
Яким чином ми можемо проявити подібне невір’я?

3. Як справжній керівник намагається протидіяти роботі тих, хто 
нарікає?

4. Чи хочете ви, щоб Бог вловив вас на слові, коли ви щось говорите 
поспіхом?

5. Якщо я дійсно шкодую про свої гріхи, то до чого це призведе в 
моєму житті?
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Урок 7 Субота, 16 травня 2020 року

Повстання Корея, Датана й 
Авiрона

«[Корей, Датан та Авірон] повстали проти Мойсея, а з ними двісті й 
п’ятдесят мужа Ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на 
збори, люди вельможні» (Числа 16:2).

«Колишні непорозуміння перетворювались у звичайні народні повстання, що 
виникали під впливом раптового пориву збудженої юрби; тепер же мала місце 
детально розроблена таємна змова з метою скинути владу вождів, призначених 
Богом». – Патріархи і пророки. – С.395.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.395-405.

Неділя	 10	травня

1. ЗМОВА
а. Яка змова була організована серед ізраїльтян, у той час коли вони 

гнівалися на рішення Господа про те, що вони повинні сорок років 
поневірятися по пустелі? Хто були головними змовниками? Числа 16:1-3.

б. Яку перевірку Мойсей запропонував змовникам, щоб довести Боже-
ственне покликання? Числа 16:4-7, 16-18. Чому народ був схильний 
симпатизувати повсталим?

«Для тих, хто згрішив і заслуговує догани, немає нічого приємнішого, аніж 
почути слова співчуття і схвалення». – Патріархи і пророки. – С.397.

«Люди думали, що якби Корей міг вести і підбадьорювати їх, і говорити про 
їхні праведні вчинки, замість нагадування їм про їхні помилки, то у них була б 
дуже мирна і благополучна подорож, і він, безсумнівно, не водив би їх туди-сюди 
по пустелі, а повів би в обіцяну землю. Вони говорили, що це Мойсей сказав 
їм, що вони не зможуть увійти в землю, а Господь не говорив цього». – Духовні 
дари. – Т.4А. – С.31.
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Понеділок	 11	травня

2. ЗАКЛИК ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ МОЙСЕЯ
а. Яким чином Мойсей намагався переконати головних бунтівників?   

У чому вони звинуватили його? Числа 16:8-15.

«Дії Датана й Авірона не відзначалися такою зухвалістю, як вчинки Корея, і 
Мойсей, сподіваючись, що хоч вони й приєдналися до змови, проте не були ще 
зовсім зіпсованими, прикликав їх до себе, щоб почути від них особисто звину-
вачення на свою адресу. Та вони не побажали прийти, зухвало відмовившись 
визнати його владу...

Говорячи про край свого рабства, вони вжили ті самі слова, якими Бог зма-
лював обітовану спадщину. Ці начальники народу звинувачували Мойсея в тому, 
що, говорячи, ніби він діє під Божественним керівництвом, насправді намагається 
зміцнити свою владу…

Було очевидно, що симпатії народу на боці заколотників, але Мойсей не 
зробив жодного кроку для самозахисту. Перед усім зібранням він урочисто 
звернувся до Бога як до Свідка того, наскільки чистими були його спонукання і 
праведними дії, закликаючи таким чином Його бути йому Суддею». – Патріархи 
і пророки. – С.399.

б. Яких зусиль доклали Мойсей і Аарон, щоб врятувати народ від загибелі? 
Числа 16:22-30. Який був результат їхніх зусиль?

«Та, впавши долілиць, [Мойсей і Аарон] молилися: «Боже, Боже духів і кож-
ного тіла! Як згрішить один чоловік, чи Ти будеш гніватися на всю громаду?»

Корей залишив зібрання, щоб приєднатися до Датана й Авірона, у той час 
як Мойсей у супроводі 70 старійшин пішов, щоб дати останнє застереження тим, 
котрі відмовилися прийти до нього. Люди йшли слідом, тому перед тим, як зробити 
це, Мойсей, згідно з Божественним повелінням, наказав народові: «Відступіть 
від наметів тих несправедливих людей, і не доторкніться до всього, що їхнє, 
щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи!» Народ послухався, оскільки передчуття 
суду, що наближався, охопило всіх. Таким чином головні заколотники побачили, 
що залишені тими, кого вони звели, та від цього їхня зухвалість не зменшилася. 
Разом з родинами вони стояли біля входів до своїх наметів, ніби кидаючи виклик 
Божественному застереженню». – Там саме. – С.400.
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Вівторок	 12	травня

3. ЗАКОЛОТНИКИ ПОКАРАНІ
а. Яка доля спіткала заколотників? Числа 16:31-35.

«Охоплений жахом ізраїльський народ, погляди якого були спрямовані на 
Мойсея, стояв, очікуючи того, що має статися. Як тільки Мойсей замовк, земля 
розверзлася, і заколотників разом з усім, що їм належало, поглинула безод-
ня – «і вони погинули з-посеред збору». Люди ж, осуджуючи себе за причетність 
до гріха, кинулися тікати.

Проте на цьому Божі суди не скінчилися. З хмари вийшов вогонь і пожер тих 
250 князів, які продовжували кадити. Ці люди не були призвідниками заколоту, 
а тому не загинули разом з ватажками. Їм було дозволено побачити покарання 
тих, хто ввів їх у спокусу; вони мали змогу розкаятись, але їхні симпатії зали-
шались на боці бунтівників, через що вони розділили їхню долю». – Патріархи 
і пророки. – С.400, 401.

б. Звідки ми знаємо, що Бог не карає без ретельного розбору? Хто був по-
милуваний? Повторення закону 24:16; Числа 26:9-11; 1 Хронік 9:19. Яких 
уроків ми можемо навчитися з цього?

«Діти не були осуджені за гріхи своїх батьків; але коли діти, знаючи світло, 
дане їхнім батькам, відкинули додаткове світло, дане для них, вони зробилися 
співучасниками гріхів своїх батьків та доповнили міру беззаконня батьків». – Ве-
лика боротьба. – С.28.

«Божественний суд над Кореєм і його прибічниками міг бути призупинений 
навіть тоді, коли Мойсей благав Ізраїль покаятись, шукати прощення і таким чи-
ном врятуватись від загибелі. Та затята упертість вирішила їхню долю... Однак 
Бог у Своєму великому милосерді провів розмежувальну лінію між ватажками 
повстання і тими, хто пішов за ними. Людям, котрі дозволили ошукати себе, був 
даний час, щоб розкаятись. Їм було дано безліч доказів того, що вони помиля-
лися, а Мойсей був правий. Надзвичайний видимий прояв Божої сили розвіяв 
усякі сумніви». – Патріархи і пророки. – С.401.

в. Що було зроблено з кадильницями повсталих? Для чого? Числа 17:1-5.
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4. НАРОД ПОКАРАНО
а. Яке ставлення людей було до Мойсея й Аарона наступного дня, не див-

лячись на докази, які були дані їм? Числа 17:6.

«Навряд чи існує для Бога більша образа, ніж та, коли люди з презирством 
відкидають знаряддя, які Він пропонує для їхнього спасіння. Ізраїльтяни не тільки 
вчинили це, а й мали намір убити Мойсея та Аарона. Однак їм і на думку не 
спадало, що за такий тяжкий гріх їм необхідно просити прощення в Бога. Ту ніч 
випробування вони провели не в розкаянні й визнанні гріхів, а в роздумах над 
тим, як протистати доказам, за якими вони є великими грішниками. Бунтівники 
все ще виношували ненависть до мужів, призначених Богом, і гуртувалися, щоб 
чинити опір їхній владі. Сатана ж був постійно поруч, аби спотворювати їхнє мис-
лення і, засліпивши очі, призвести до загибелі». – Патріархи і пророки. – С.402.

б. Яким чином Господь ще раз втрутився, піславши суворе покарання? Що 
зробили Мойсей та Аарон, щоб відвернути це покарання? Числа 17:9-14.

«І навіть після того як Бог простяг Свою руку та поглинув тих, хто чинили 
неправду, а люди з жахом розбіглися по своїх наметах, їхнє повстання не було 
викорінене. Сила невдоволення проявила себе, навіть коли Господь звершу-
вав Свій суд. На наступний ранок після знищення Корея, Датана, Авірона та 
їхніх спільників, люди прийшли до Мойсея й Аарона, говорячи: «Ви повбивали 
Господній  народ!» За це хибне звинувачення рабів Божих ще тисячі людей 
були винищені, оскільки в них жив гріх, звеличування, самовпевненість і не-
честя». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1114.

«Вина гріха не обтяжувала Мойсея, а тому він не відчував страху й не ква-
пився залишати громаду на загибель. Мойсей зволікав, виявляючи під час цієї 
жахливої кризи щиру зацікавленість і любов пастиря до отари, дорученої його 
опіці. Він благав, щоб Божий гнів не знищив цілковито вибраний Ним народ. Своїм 
заступництвом Мойсей зупинив руку відплати, і непокірний, бунтівний Ізраїль не 
був знищений остаточно...

Разом з димом кадіння, молитви Мойсея в скинії піднялися до Бога і моровиця 
припинилася, але чотирнадцять тисяч сімсот ізраїльтян лежали мертвими, як 
доказ власної вини за нарікання й непокірність». – Патріархи і пророки. – С.402, 
403.
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5. СВІДЧЕННЯ ПРОТИ ПОВСТАННЯ
а. Яке випробування назавжди вирішило питання священства?   

Де зберігалася палиця Аарона як свідчення? Числа 17:16-26.

«Усі дивовижні зміни, які виникли в жезлі, відбулися за одну ніч, щоб пере-
конати їх у тому, що Бог зробив явну відмінність між Аароном та іншими синами 
Ізраїля». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1115.

б. Яке застереження міститься для нас у цьому великому повстанні?   
1 до коринтян 10:10, 11.

«А хіба сьогодні не існує такого зла, яке призвело Корея до загибелі? Гордощі 
та честолюбство дуже поширились, і коли їх живити, вони дуже скоро відчинять 
двері заздрості та боротьби за першість; душа поволі відвертається від Бога і 
несвідомо для себе виявляється втягнутою до лав сатани. Подібно до Корея і 
його спільників, багато хто навіть з так званих послідовників Христа, складають 
плани і так старанно домагаються свого звеличення, що, бажаючи заручитися 
співчуттям і підтримкою людей, готові спотворювати істину, виставляти у не-
правдивому світлі Господніх слуг, звинувачуючи їх навіть у низьких, егоїстичних 
мотивах, якими керуються їхні власні серця. Вперто дотримуючись неправди 
всупереч усім доказам, вони нарешті починають вірити в неї, приймаючи само-
обман за правду. Намагаючись підірвати довір’я народу до вибраних Богом мужів, 
такі люди можуть навіть щиро вірити в те, що роблять добру справу і правдиво 
служать Богові». – Патріархи і пророки. – С.403, 404.

П’ятниця	 15	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яке ставлення приємне для людського серця, коли ми 
помиляємось?

2. Коли Дафан і Авірон відмовилися прийти і поговорити з Мойсеєм, 
що було важливим стосовно їхніх сімей, які стояли поруч з ними?

3. Якого уроку ми можемо навчитися з Божого ставлення до дітей 
Корея?

4. Якою була реакція народу після загибелі Корея, Датана, Авірона 
та їхніх прихильників? Чому таке ставлення є небезпечним?

5. Які виплекані думки і почуття лежать в основі повстання проти 
Бога?
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Урок 8 Субота, 23 травня 2020 року

Поневiряючись по пустелi
«І будеш пам’ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею 

по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, 
щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні» 
(Повторення Закону 8:2).

«Блукання по пустелі було не лише засобом покарання бунтівників і рем-
ствуючих, а й школою виховання для підростаючого покоління, підготовкою до 
вступу в обітовану країну». – Патріархи і пророки. – С.407.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.406-410.

Неділя	 17	травня

1. ВХІД В ОБІТОВАНУ ЗЕМЛЮ ВІДКЛАДЕНО
а. Скільки часу сини Ізраїлеві поневірялися по пустелі, перед тим як знову 

прийшли до Кадешу і перетнули потік Зеред? Повторення Закону 2:14. 
Чому так довго?

«Бог дав явний доказ того, що Він править на Небесах, і повстання було 
покарано смертю. Тільки двоє з тих, які дорослими покинули Єгипет, поба-
чили обітовану землю. Поневіряння народу продовжилися до тих пір, доки 
решта не були поховані в пустелі». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1113.

«Якби Ізраїль підкорився постановам, які були дані Мойсеєм, жоден з тих, 
котрі вийшли з Єгипту, не померли би в пустелі або не стали би жертвою хво-
роби. Вони мали надійного Керівника. Христос пообіцяв ввести їх в безпеці в 
обітовану землю, якщо вони будуть приймуть Його керівництво. Ця величезна 
кількість людей, більше мільйона, була під Його прямим керівництвом. Вони були 
Його сім’єю. Кожен мав особливе значення для Нього». – Там саме. – С.1118.
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Понеділок	 18	травня

2. БОГ ЗАБЕЗПЕЧУЄ І НАВЧАЄ
а. Які ми маємо докази Божого піклування про Його народ під час їхнього 

поневіряння по пустелі? Неемії 9:19-21; Псалом 105:37.

б. Як поневіряння по пустелі було школою для підростаючого покоління? 
Повторення Закону 8:2, 3.

«Бог допустив ці поодинокі поневіряння по пустелі, аби Його народ міг набути 
досвіду в подоланні труднощів, і щоб, опинившись в небезпеці, вони знали, що 
розрада і визволення тільки в Бозі. Таким чином, вони могли навчитися пізнавати 
Бога, довіряти Йому і служити Йому живою вірою». – Поради батькам, вчителям 
і студентам. – С.409.

«Поневіряючись по пустелі, народ отримав багато дорогоцінних уроків, і 
пережитий досвід був відображений в піснях... З заповідями, які були отримані 
на Синаї, з обітницями Божої допомоги і зберігаючи в пам’яті Його чудесне 
визволення, відображене під Божим керівництвом в піснях, які виспівували в 
супроводі інструментальної музики, народ продовжував йти, і їхній спів зливався 
в єдиній хвалі.

Таким чином їхні думки звеличувалися над випробуваннями і труднощами 
шляху, а невгамовний, непокірний дух зм’якшувався і заспокоювався, принципи 
істини затверджувалися в пам’яті, і їхня віра міцніла». – Виховання. – С.39.

в. Що було основною причиною того, чому безліч ізраїльтян не могли увійти 
в Обіцяну землю? Як ми можемо уникнути скоєння такого самого гріха? 
До євреїв 3:7-14.

«Волі Божої не було на те, щоб Ізраїль мандрував пустелею сорок років... 
Так само в плани Божі не входило те, щоб Прихід Христа відкладався на стільки 
часу, а Його народ так довго залишався у цьому світі гріха і скорботи. Але невір’я 
розділило їх з Богом. Оскільки вони відмовилися виконати роботу, яку Він їм до-
ручив, інші зайняли їхнє місце, щоб звістити цю вістку. Через милосердя до світу 
Ісус відкладає Свій Прихід, і дає змогу грішникам почути застереження та знайти 
в Ньому сховище, перш ніж зіллється Божий гнів». – Велика боротьба. – С.458.
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Вівторок	 19	травня

3. ВПЛИВ НЕНАВЕРНЕНИХ
а. Який клас людей часто був призвідником нарікання? Числа 11:4.

«Різноплеменний люд, що разом з ізраїльтянами вийшов з Єгипту, був джере-
лом постійних спокус і лиха. Вони заявляли про те, що зреклися ідолопоклонства 
і поклоняються правдивому Богові, проте отримане ними в дитинстві виховання 
й освіта сформували їхні звички і характери; ці люди більшою чи меншою мірою 
були заражені ідолопоклонством і не поважали Бога. Найчастіше вони першими 
починали нарікати і скаржитися; їхні язичницькі звичаї і незадоволення були 
закваскою, яка непокоїла увесь табір». – Патріархи і пророки. – С.408.

б. Яке було Боже повеління щодо об’єднання з невіруючими? Повторення 
Закону 7:3, 4; 2 до коринтян 6:14. А як у наш час?

«[Ізраїльтяни] були застережені не об’єднуватися з ідолопоклонниками, не 
укладати шлюби з ними, і жодним чином не наражати себе на небезпеку опи-
нитися під впливом їхньої мерзоти і розбеститися. Їм була дана порада уникати 
всілякого роду зла, не загравати з гріхом, тому що це безсумнівний шлях до гріха 
і до смерті». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1000.

«Бог суворо заборонив Своєму древньому народові вступати в шлюби з 
представниками інших народів... Але тодішні язичники знаходилися в кращому 
положенні, ніж люди, які не покаялися в наш освічений вік; саме вони, маючи 
світло істини, все ж таки вперто відмовляються прийняти його». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.4. – С.508.

в. Що завжди є результатом тісних зв’язків з ненаверненими людьми?   
1 до коринтян 15:33, 34.

«Християнам не слід спілкуватися з тими, хто не має твердих моральних 
устоїв. Задушевні повсякденні розмови, які забирають час, але не сприяють 
розвитку розуму, духовності чи моралі, вельми небезпечні. Якщо люди оточені 
нечистою, несвятою, розтлінною моральною атмосферою і дихають нею, то вони 
незабаром виявлять, як ця імла майже непомітно отруює свідомість і серце та 
веде до смерті». – Там саме. – Т.3. – С.125.
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Середа	 20	травня

4. ПРЕЗИРСТВО ДО БОЖЕСТВЕННОГО АВТОРИТЕТУ
а. Яким чином були покарані зневага до Божественного авторитету та по-

рушення третьої заповіді? Левит 24:10-16, 23.

«Одного разу син ізраїльтянки та єгиптянина – представник різноплемінного 
люду, який разом з Ізраїлем вийшов з Єгипту, залишив те місце табору, яке при-
значалося для нього та подібних йому людей, і, прийшовши у табір ізраїльтян, 
заявив про своє право на те, щоб розкинути тут свого намета. Божественний 
Закон забороняв це робити; нащадки єгиптян не могли увійти до громади ізра-
їльської аж до третього покоління. Між ним та якимось ізраїльтянином виникла 
суперечка, і справу було подано на розгляд суддів, котрі розв’язали її не на 
користь правопорушника.

Не тямлячи себе від люті від такого рішення, він став проклинати суддів і в 
пориві гніву зневажив Боже Ім’я... Сам Бог виголосив вирок: згідно з Його повелін-
ням богозневажника було виведено за межі табору і побито камінням до смерті. 
Ті, котрі були свідками вчиненого ним гріха, поклали свої руки на його голову, 
урочисто цим засвідчуючи, що звинувачення проти нього справедливе. Потім 
вони першими кинули каміння, а потім народ, що стояв віддалік, приєднався до 
них, виконуючи вирок». – Патріархи і пророки. – С.407, 408.

б. Чому покарання за ці гріхи було таким суворим? Вихід 20:7.

«Деякі люди піддають сумніву Божу любов і Його справедливість у визначенні 
такого суворого покарання за слова, сказані в пориві гніву. Але і Божа любов, і 
справедливість вимагають також визнати, що лайка, викликана злістю проти Бога, 
є тяжким гріхом. Кара, що спіткала першого богозневажника, мала застерегти й 
інших, що до Божого Імені потрібно ставитися шанобливо. Якби гріх цього чоловіка 
залишився без покарання, то це справило б деморалізуючий вплив на інших; 
у результаті в жертву було б принесено не одне життя». – Там саме. – С.408.

в. Як ми іноді виявляємо зневагу до Божого авторитету в наш час?  
Суддів 17:6.

«Гріх нашого століття – неповага до ясних Божих повелінь». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.3. – С.483.
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Четвер	 21	травня

5. ОБИРАЮЧИ НАТОМІСТЬ ПОКОРУ
а. Чому Господь вимагав покори від Свого древнього народу? Повторення 

Закону 6:1, 2, 24, 25. Звідки походить справжня покора?   
Повторення Закону 6:5, 6.

«Справжній послух іде від серця. Він виникає в серці під впливом Христа. 
І якщо ми не опираємося цьому впливові, то Він настільки зіллється з нашими дум-
ками і цілями, так узгодить наші серця і думки зі Своєю волею, що, підкоряючись 
Йому, ми будемо виконувати не що інше, як свої бажання. Очищена й освячена 
воля людини знайде найбільше задоволення в служінні Йому. Якщо ми пізнаємо 
Бога так, як нам дано згори, тоді наше життя стане прикладом безперервного по-
слуху. Завдяки правильному розумінню характеру Христа і спілкуванню з Богом, 
ми починаємо ненавидіти гріх». – Бажання віків. – С.668.

б. Де повинно починатися навчання покори і чому?    
Повторення Закону 6:7-9.

«З самого раннього віку дітей необхідно вчити коритися батькам, прислухати-
ся до їхніх слів, поважати їхній авторитет... Поважаючи батьків і підкоряючись їм, 
вони вчаться поважати Небесного Отця і бути слухняними Йому». – Виховання 
дітей. – С.82, 83.

«Нехай підлітки і маленькі діти навчаться вибирати для себе царський 
одяг, витканий на Небесному ткацькому верстаті, «чистий та світлий вісон» 
(Об’явлення 19:8), який зодягнуть всі святі. Цей одяг, що символізує бездоганність 
характеру Христа, пропонується сьогодні кожній людині даром. Але всі, хто при-
ймають її, зодягнуться в цей одяг ще тут, на землі.

Нехай діти знають, що, відкриваючи свій розум для чистих і добрих помислів 
і займаючись приємними і корисними справами, вони зодягаються в прекрасний 
одяг Його характеру». – Там саме. – С.190.

П’ятниця	 22	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що сталося б з ізраїльтянами, якби вони корилися Мойсеєві?
2. Яку роль відігравав спів у їхніх поневіряннях по пустелі?
3. З якою єдиною метою ми повинні спілкуватися з невіруючими?
4. Як ми можемо шанувати Боже Ім’я сьогодні?
5. Яким чином ми можемо щодня зодягати себе в характер Христа?
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Урок 9 Субота, 30 травня 2020 року

Вдарена скеля
«І сказав Господь до Мойсея та до Аарона: «За те, що ви не ввірували 

в Мене, щоб явилася святість Моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете 
цієї громади до Краю, що Я дав їм» (Числа 20:12).

«Щоб назавжди з розуму ізраїльтян стерти ідею, що їх вела людина, 
Бог вважав за потрібне дозволити їхньому керівникові померти перед їхнім 
входом до ханаанського Краю». – Біблійний  коментар АСД  [з  коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1116.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.411-421.

Неділя	 24	травня

1. БОГ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ВСІ ПОТРЕБИ
а. Яким чином ізраїльтяни забезпечувалися водою протягом їхніх 

поневірянь по пустелі? Псалом 105:41; Ісаї 48:21.

«Зі скелі в Хориві, по якій вдарив Мойсей, вперше потекли життєдайні пото-
ки, вгамовуючи спрагу Ізраїля в пустелі. Під час довгих подорожувань, де тільки 
виникала потреба у воді, ізраїльтяни чудом Божої милості отримували її. Однак 
потік води з Хориву незабаром вичерпався. Та незалежно від того, в якому місці 
пустелі вони знаходилися, якщо потрібна була вода, вона витікала з ущелин 
скель поблизу табору». – Патріархи і пророки. – С.411.

б. Хто був Джерелом усіх їхніх земних, а також духовних благословінь?   
1 до коринтян 10:4.

«[Христос] – Джерело всілякої сили, Податель усіх земних і духовних благо-
словень. Він користується послугами людей, роблячи їх Своїми співпрацівниками 
і відводячи їм роль Своєї руки допомоги. Ми отримуємо від Нього блага, не для 
того щоб накопичувати їх і використати для своєї насолоди, але щоб передавати 
їх іншим людям». // Рев’ю енд Геральд, 4 квітня 1907 року.
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Понеділок	 25	травня

2. ВІРА НАРОДУ ВИПРОБУВАНА
а. З яким випробуванням віри зіткнувся Божий народ, коли знову прийшов 

до Кадеша? Якою була їхня реакція? Числа 20:1-5.

«Якраз перед приходом євреїв до Кадеша жива вода, що стільки років била 
джерелом біля їхнього табору, висохла. Господь мав намір знову випробувати 
Свій народ. Він бажав побачити, чи виявлять вони до Нього довіру, чи, подібно 
до своїх батьків, викажуть невір’я». – Патріархи і пророки. – С.413.

«Перш ніж Бог міг дозволити ізраїльтянам увійти до Ханаанської землі, вони 
повинні були засвідчити, що вірять у Його обітниці. Води не стало перед тим, як 
вони підійшли до Едому. Тут їм була дана змога хоча б короткий час жити вірою, 
а не баченням. Проте саме перше випробування виявило в них той самий дух 
непокори й невдячності, який виказували їхні батьки. Як тільки почувся зойк, що 
в таборі немає води, вони забули про Руку, Котра стільки років давала їм усе 
необхідне, і замість того, щоб звернутися до Бога за допомогою, почали нарікати 
на Нього». – Там саме. – С.414.

б. Що зробили Мойсей і Аарон, коли почули невдоволення народу?  
Числа 20:6.

в. Що Господь велів зробити Мойсею та Ааронові, щоб задовольнити по-
треби народу? Числа 20:7, 8. Яку хибну ідею, котру й досі плекав народ, 
Господь намагався виправити?

«У всіх їхніх поневіряннях сини Ізраїлеві спокушувались приписати Мойсеєві 
особливу роботу Бога, ті могутні чудеса, які були звершені, щоб визволити 
їх з єгипетського рабства. Вони звинуватили Мойсея в тому, що він вивів їх 
з єгипетського краю. Це насправді так, що Бог чудесним чином являв Себе 
Мойсеєві. Він особливо вшанував його Своєю присутністю. Саме йому Бог явив 
Свою дивну славу. На горі у священній близькості Він привернув його до Себе й 
говорив з ним, як людина говорить зі своїм другом. Але Господь давав їм доказ за 
доказом про те, що саме Він, Христос, звершував їхнє визволення». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1115, 1116.
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Вівторок	 26	травня

3. МОЙСЕЙ І ААРОН НЕ ВИПРАВДАЛИ ОЧІКУВАНЬ
а. Яким чином Мойсей збезчестив Бога, коли звернувся до народу?  

Числа 20:9-11.

«Своїм необачним вчинком Мойсей знецінив ту науку, яку Бог бажав викласти 
Ізраїлю. По скелі, що символізувала Христа, вже один раз було завдано удару, 
як і Христос мав принести Себе в жертву лише один раз. Вдруге достатньо було 
лише сказати до скелі, як і ми повинні тільки просити благословень в Ім’я Ісуса. 
Другий удар, завданий по скелі, позбавив цей прекрасний символ, який вказує 
на Христа, його належного значення.

Більше того, Мойсей та Аарон привласнили собі силу, яка належала лише 
Богові. Необхідність Божественного втручання надавала цим обставинам 
особливої урочистості, і вожді Ізраїлю повинні були використати це, аби викли-
кати в народі ще більшу шанобливість до Бога, тим самим зміцнюючи віру в 
Його могутність і милосердя. З гнівом запитавши: «Чи з цієї скелі ми виведемо 
для вас воду?» – вони цим самим поставили себе на місце Бога так, ніби сила 
належала їм – істотам з людськими немочами й пристрастями». – Патріархи і 
пророки. – С.418.

б. Яке покарання Мойсей та Аарон накликали на себе? Чому?   
Числа 20:12; Повторення Закону 3:23-27.

«У цьому випадку Бог не виніс жодного осуду тим, чия негідна поведінка 
так негативно вплинула на Мойсея та Аарона. Догани зазнали вожді народу... 
Мойсей та Аарон почувалися ображеними, забувши, що народ нарікав не на 
них, а на Бога. Надіючись на самих себе та апелюючи до власних почуттів, вони 
несвідомо впали в гріх, а тому не змогли показати народові, якою великою була 
його провина перед Богом.

Гірким і глибоко принизливим був негайно винесений вирок... Вони мали 
померти разом з бунтівним Ізраїлем, так і не перейшовши Йордану». – Там 
саме. – С.418, 419.

«Гріх Мойсея став відомим усій громаді, і якби ним було злегковажено, могло 
б скластися враження, ніби невір’я і роздратування, викликані серйозною причи-
ною, тим, котрі обіймають відповідальні посади, можна пробачити. Та коли стало 
відомо, що лише через цей гріх Мойсей та Аарон не ввійдуть до Ханаану, народ 
зрозумів: Бог справедливий і неминуче карає грішника». – Там саме. – С.420.
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Середа	 27	травня

4. ВДАРЕНА СКЕЛЯ – СИМВОЛ
а. Прообразом Кого була вдарена скеля? Чому неправильно було вдарити 

скелю знову? Ісаї 53:3-5.

«Скеля, по якій було завдано удару, – символ Христа, завдяки Якому 
пізнаються найцінніші духовні істини. Як зі скелі після удару потекли потоки 
життєдайної вологи, так і від Христа, що Його «Бог... вдарив», Котрий «був ра-
нений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був» (Ісаї 53:4, 5), виходить 
потік спасіння для грішного людства. Як скелі було завдано лише одного удару, 
«так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб «понести гріхи бага-
тьох» (До євреїв 9:28). Наш Спаситель не повинен був приносити Себе в жертву 
вдруге; тим, хто прагне отримати благословення Його благодаті, достатньо лише 
просити в Ім’я Ісуса, висловлюючи бажання свого серця в молитві каяття. Така 
молитва представить перед Господом Саваотом рани Ісуса, з яких знову потече 
життєдайна Кров, символом якої був потік живої води для Ізраїлю». – Патріархи 
і пророки. – С.411.

б. Під час якої події і як за часів Христа шанувалась юдейським народом 
вода, що текла зі скелі? Від Івана 7:37-39.

«Після того як ізраїльтяни оселилися в Ханаані, вони з великою радістю 
згадували, як у пустелі для них зі скелі текли потоки води. За днів Христа ті 
дивовижні події перетворилися на важливу, сповнену особливого значення, 
церемонію. Вона мала місце під час свята кущів, коли з усіх куточків країни до 
Єрусалима збиралися люди. У кожний із семи днів свята священники під звуки 
музики та співу хору левитів виходили, щоб набрати із Сілоамського джерела 
води у золоту посудину. За ними йшли натовпи людей, і хто лише зміг пробитися 
до потоку, пили з нього воду під звуки радісного гімну: «І ви в радості будете 
черпати воду з спасенних джерел!» (Ісаї 12:3). Після цього священники під звуки 
сурм і слів урочистого гімну: «Ноги наші стояли в воротях Твоїх, Єрусалиме» 
(Псалом 122:2), вносили воду до храму. Воду виливали на жертівник всепа-
лення; у цей час звучали похвальні гімни, а людське багатоголосся зливалося 
разом з музичними інструментами та низькими звуками сурм в один урочистий 
акорд». – Там саме. – С.412. П
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Четвер	 28	травня

5. УРОК ДЛЯ НАС
а. Який урок ми повинні отримати з помилки Мойсея? Псалом 106:33.

«З людської точки зору, Мойсей не скоїв великого злочину; це був звичай-
нісінький гріх. Псалмист зазначає: «Він  говорив нерозважно  устами своїми» 
(Псалом 106:33). Людина може вважати щось дрібницею, але якщо Бог так 
суворо покарав за гріх Свого найвірнішого слугу, якого вшановував більше за 
інших, то не простить його й нікому іншому... Чим важливіше становище посідає 
людина, чим більшим є її вплив на інших, тим необхідніше для неї виховувати в 
собі терпіння і покірливість». – Патріархи і пророки. – С.420.

б. Які застереження дані, аби утримати нас від самозвеличення?  
Якова 4:6, 7; 1 до коринтян 10:12.

«Тому, яке б велике духовне світло не отримала людина, якими б рясними 
благословеннями та Божественними милостями не користувалася, вона повинна 
завжди смиренно ходити перед Господом, з вірою благаючи, аби Бог освятив 
кожну її думку та направляв усяке її спонукання...

Якого б тиску не зазнала душа, вона чинить гріх з власної волі. Жодні сили 
землі чи пекла не здатні примусити людину чинити зло. Сатана атакує наші 
найбільш слабкі місця, але ми можемо вийти переможцями. Якими б сильними 
і несподіваними не були його нападки, Бог подбав про допомогу; Божою силою 
ми зможемо перемогти». – Там саме. – С.421.

П’ятниця	 29	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким чином Бог забезпечив ізраїльтян водою під час їхнього 
поневіряння? Як Він задовольняє наші потреби сьогодні?

2. Як народ відреагував, коли Бог випробував їхню віру? А як сто-
совно мене?

3. На чому були зосереджені Мойсей та Аарон, коли зробили помил-
ку? А на чому зосереджений я і яким буде результат?

4. Яким чином чудовий урок вдареної Скелі був зіпсований Мойсе-
єм?

5. Як я можу втриматися від самозвеличення?
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Субота, 6 червня 2020 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ВСЕСВІТНІХ 
МІСІЙ

Дорогі брати та сестри по всьому світу!
Ми живемо в заключні дні історії плане-

ти Земля, і вже досить довго наш Господь 
чекає, аби забрати нас додому. Пророчі 
події, які збуваються перед нашими очи-
ма, кажуть нам про те, що Другий прихід 
Ісуса вже близько, при дверях. На жаль, 
Євангельська звістка ще не досягла країв 
землі і не всі мали можливість почути істину для теперішнього часу. «Людям 
незабаром доведеться приймати великі рішення, і вони мають право отри-
мати можливість почути і зрозуміти біблійну істину, щоб свідомо прийняти 
правильну сторону». – Євангелизм. – С.25.

Як члени церкви Христа ми маємо привілей представляти Його характер 
і брати участь у поширенні Євангелія по всьому світові, присвячуючи на цю 
особливу роботу наш час, сили і фінансові ресурси.

Завдяки молитвам і фінансовій допомозі наших членів і друзів, у багатьох 
регіонах відкриваються нові місії. Ці місії все ще потребують нашої підтримки, 
поки вони не стануть добре утвердженими і самостійними, а тим часом 
відкриваються інші нові місії. Щороку ми збираємо спеціальні пожертвування 
для того, щоб можна було поширювати звістку у багатьох частинах земної кулі.

«Божою спадщиною дивним чином нехтують, і Бог судитиме Свій на-
род за це. Накопичені блага потурають гордості й любові до показного, у 
той час як нові поля залишаються недоторканими. Бог докоряє керівників 
за їхнє підлещування до людей і егоїстичне привласнення Його надбан-
ня». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.59.

Чи не об’єднаєте ви свої зусилля з місіонерами та їхніми сім’ями, якщо 
щедро пожертвуєте свої кошти, щоб земля наповнилася славою Божою, та 
Ісус незабаром прийшов?

Від імені нужденних людей
Місіонерський відділ Генеральної Конференції
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Урок 10 Субота, 6 червня 2020 року

Обхiд земель Едома
«І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син 

Людський» (Від Івана 3:14).
«Мідний змій був піднесений в пустелі, щоб ті, котрі подивляться з вірою 

на нього, могли бути зцілені. Таким самим чином Бог посилає людям звістку, 
яка відновлює і зцілює, закликаючи їх відвернути свій погляд від людей і всьо-
го земного та довіритися Богові». – Біблійний  коментар АСД  [з  коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1116.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.422-432.

Неділя	 31	травня

1. ПРОХІД ЧЕРЕЗ ЕДОМ НЕ ДОЗВОЛЕНО
а. Яку звістку післав Мойсей до царя едомського і яка відповідь була от-

римана? Числа 20:14-18.

«Едомляни були нащадками Авраама й Ісаака; з огляду на цих Своїх слуг, Бог 
виявив милість до дітей Ісава. Він віддав їм у володіння гору Сеїр, і їх не можна 
було чіпати, доки через свої гріхи вони не втратять Його милості». – Патріархи 
і пророки. – С.423.

б. Як керівники Ізраїлю повторили своє прохання до царя едомського і 
якою була його відповідь? Числа 20:19, 20. Яка помилка з боку народу 
дала сатані безперечну перевагу в цьому негативному досвіді?

«Та ізраїльтяни не послухалися слів Божих. І доки вони нарікали та скаржи-
лися, дорогоцінна можливість була втрачена. Коли ж вони, нарешті, звернулися 
з проханням до царя, то отримали відмову». – Там саме. – С.423.
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Понеділок	 1	червня

2. СМЕРТЬ ААРОНА
а. Якою дорогою пішли сини Ізраїлеві, замість того щоб йти через едомський 

край? Числа 20:21, 22; 21:4.

б. Що Господь сказав до Мойсея та до Аарона, коли Ізраїль прийшов до 
Гор-гори? Числа 20:23-26.

«Багато років Мойсей та Аарон провели пліч-о-пліч у спільній праці і турботах. 
Вони разом зустрічали численні небезпеки, розділяли чудові Божі благословення, 
але наближався час розлуки. Вони йшли дуже повільно, оскільки дорогоцінною 
була кожна хвилина, яку судилось їм провести разом. Підйом на гору був 
стрімкий і виснажливий; часто зупиняючись, щоб перепочити, брати розмовляли 
про минуле й майбутнє... В їхніх серцях не було місця почуттю протесту; жодне 
слово нарікання не зірвалося з їхніх вуст; при згадці про те, що перешкодило їм 
заволодіти спадком своїх батьків, на їхніх серйозних обличчях з’являвся вираз 
суму». – Патріархи і пророки. – С.425.

в. Яка урочистість супроводжувала передачу обов’язків первосвященника 
Аарона Елеазару? Як довго Ізраїль оплакував Аарона? Числа 20:27-29.

«З глибоким смутком зняв Мойсей з Аарона священні шати та поклав їх на 
Елеазара, котрий став наступником батька у відповідальності до Божественного 
призначення. Через свій гріх у Кадеші Аарон був позбавлений переваги бути 
первосвященником Бога в Ханаані – принести першу жертву у тому чудовому 
краї, освятивши таким чином спадщину Ізраїлю. Мойсей же мав продовжувати 
нести свій тягар далі – привести народ аж до самих кордонів Ханаану. Він міг 
лише здалеку подивитися на обітовану країну, не увійшовши до неї. Якби ці Божі 
слуги, ставши біля скелі в Кадеші, з покірністю перенесли післане їм випробу-
вання, їхнє майбутнє було б зовсім іншим. Вчиненого гріха вже нічим не можна 
було поправити. Навіть праця усього життя не взмозі надолужити втраченого за 
одну лише мить спокуси або нерозважливості». – Там саме. – С.426.
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Вівторок	 2	червня

3. ПЕРЕМОГА НАД ЦАРЕМ АРАДОМ
а. Хто напав на Ізраїль незабаром після смерті Аарона? Який був результат? 

Числа 21:1-3.

«Незабаром після того як ізраїльтяни залишили Гор-гору, вони зазнали 
поразки в сутичці з Арадом, одним із ханаанських царів. Та коли вони щиро 
звернулися до Бога за допомогою, їм був післаний Божественний захист, і ворог 
був розгромлений. Ця перемога, замість того щоб викликати в народі відчуття 
вдячності та усвідомлення залежності від Бога, зробила їх самовпевненими і 
хвалькуватими». – Патріархи і пророки. – С.427, 428.

б. Замість того щоб бути вдячними Господеві, до якої звички знову повер-
нувся народ? Числа 21:4 (ост. частина); 5.

«Незабаром ізраїльтяни повернулися до старої звички нарікати. Цього разу 
вони були незадоволені тим, що Ізраїлю не було дозволено увійти до Ханаа-
ну відразу, ще 40 років тому, після їхнього бунту, викликаного повідомленням 
розвідників. Вони заявляли, що їхнє надто довге перебування в пустелі було 
непотрібним гаянням часу; люди вважали, що могли б тоді так само легко подо-
лати ворогів, як і тепер.

Продовжуючи рух на південь, їм довелося проходити спекотною піщаною 
долиною, позбавленою будь-якої рослинності. Дорога видавалася довгою і 
тяжкою; люди знемагали від втоми та спраги. І знову вони не змогли витримати 
випробування своєї віри і терпіння. Постійно зосереджуючи увагу лише на тем-
них сторінках свого життя, вони все далі й далі відходили від Бога. Ізраїльтяни 
забули: саме через нарікання в Кадеші, коли там забракло води, вони змушені 
тепер обходити Едом. Господь мав на меті дати їм щось краще. Потрібно було 
дякувати Богові за те, що Його покарання за гріх було таким легким. Але замість 
цього вони потішали себе думкою про те, що якби Мойсей і Бог не втрутилися, 
вони б уже давно заволоділи обітованою землею. Після того як ізраїльтяни самі 
накликали на себе лихо, зробивши свою долю набагато тяжкою, ніж планував 
у Своєму промислі Бог, вони в усіх своїх нещастях звинувачували Його. Люди з 
гіркотою відзначали, що Він несправедливо повівся з ними і, врешті-решт, почали 
висловлювати незадоволення. Єгипет видавався їм привабливішим і бажанішим, 
ніж свобода і земля, до якої провадив їх Бог». – Там саме. – С.428.
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Середа	 3	червня

4. УЖАЛЕНІ ЗМІЯМИ
а. Через невиправдане нарікання народу, кому Господь дозволив увійти до 

Ізраїлевого табору? Числа 21:6.

«Перебуваючи під охороною Божественної сили, люди навіть не підозрювали, 
які незліченні небезпеки оточували їх. У своїй невдячності та невірстві вони ба-
жали померти, і тому Господь дозволив смерті відвідати табір. Отруйних змій, 
якими кишіла пустеля, називали вогненними через страшні наслідки, до яких при-
зводили їхні укуси, – гостре запалення і швидку смерть. Коли Божа рука захисту 
була забрана від Ізраїлю, чимало людей зазнали нападу цих отруйних створінь.

Жах і сум’яття охопили весь табір. Майже в кожному наметі був помираючий 
або вже мертвий. Ніхто не почувався в безпеці. Дуже часто нічну тишу табору по-
рушували несамовиті крики, які свідчили про нові жертви. Тепер усі мали роботу: 
одні доглядали за хворими, інші гарячково намагались уберегти тих, які ще не 
стали жертвами укусів. Усякі нарікання припинилися. Порівняно з теперішніми 
стражданнями, їхні попередні труднощі та випробовування, здавалось, не варті 
були жодної згадки». – Патріархи і пророки. – С.429.

б. Що робили люди, коли усвідомили, що Господь карав їх за бунтівну 
поведінку? Який засіб визволення був наданий їм? Числа 21:7-9.

«Мойсей отримав Божественне повеління зробити мідного змія за подобою 
живого і виставити його перед народом. Кожний уражений міг дивитися на нього 
і зцілитися...

Народ добре знав, що в самому мідному змієві не було сили, яка могла б 
викликати таку зміну в тих, які споглядали на нього. Зцілення приходило лише 
від Бога. У Своїй премудрості Він обрав якраз цей засіб, аби явити Свою силу. 
Завдяки такому простому дійству люди почали усвідомлювати, що накликали на 
себе лихо власними гріхами. Це також було запевненням у тому, що, доки вони 
слухатимуться Бога, немає жодної причини для страху; Бог збереже їх». – Там 
саме. – С.430.
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Четвер	 4	червня

5. ЗАСІБ ВІД ГРІХА
а. Символом Кого був мідний змій? Від Івана 3:14, 15; Амоса 5:4.

«Ізраїльтяни врятуванням свого життя завдячували тому, що дивилися на 
піднесеного змія. Їхній погляд свідчив про віру. Вони залишалися живими, бо 
вірили в Боже Слово, довіряючи засобам, передбаченим для їхнього оздоров-
лення. Так і грішник, дивлячись на Христа, житиме. Він отримує прощення через 
віру у викупну жертву. На противагу мертвому, неістотному символові, Христос 
має в Собі силу і достоїнство, щоб зціляти розкаяних грішників». – Патріархи і 
пророки. – С.431.

б. Лише Ким і як ми можемо бути зцілені?     
Псалом 103:2, 3; 1 Петра 2:21, 24.

«Усвідомлюючи свої потреби, не витрачайте сил на нарікання. Знаючи, 
що без Христа ми безпорадні, не падайте духом, але покладайтеся на заслуги 
розп’ятого і воскреслого Спасителя. Дивіться і живіть! Ісус урочисто пообіцяв, 
що спасе кожного, хто приходить до Нього. Хоч мільйони людей, потребуючи 
зцілення, відкидають Божу милість, ніхто з тих, хто вірить у Його заслуги, не буде 
залишений на поталу». – Там саме. – С.432.

«Хоча грішник і не може сам себе спасти, однак повинен дещо зробити, аби 
отримати спасіння. «Того, хто до Мене приходить, – говорить Христос, –Я не 
вижену геть» (Від Івана 6:37). Ми повинні прийти до Нього і, каючись у своїх 
гріхах, повірити, що Він приймає нас і прощає. Віра – Божий дар, але втілювати 
її в життя повинні ми самі». – Там саме. – С.431.

П’ятниця	 5	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому едомляни не були знищені цього разу?
2. Чого ми можемо навчитися з досвіду Мойсея і Аарона про 

далекосяжні наслідки лише одного вчинку?
3. Який спосіб мислення веде до нарікання? Як ми можемо уникнути 

цього?
4. Який простий засіб від укусів змій був наданий? У чому полягала 

цілюща сила мідного змія?
5. Куди нам необхідно дивитися, аби бути спасенними від гріха? Що 

охоплює цей погляд?
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Урок 11 Субота, 13 червня 2020 року

Перемога над Сигоном i Оґом
«На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить» 

(Псалом 37:5).
«Непорушна віра вождя додала народові впевненості у тому, що Бог не 

залишить їх. Ізраїльтяни все віддали в руку Всемогутнього і не залишилися 
обманутими. Ані велетні, ані укріплені міста, ані озброєне військо чи скелясті 
фортеці не змогли встояти перед Вождем Господнього війська». – Патріархи і 
пророки. – С.436.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.433-437.

Неділя	 7	червня

1. ІЗРАЇЛЮ ЗАГРОЖУЄ ЗНИЩЕННЯ
а. Які вказівки отримали ізраїльтяни стосовно моавітян і аммонітян?  

Повторення Закону 2:9, 19.

б. Коли Ізраїль дійшов до землі амореян, яку звістку післав Мойсей їхньому 
цареві Сигону? Якою була його відповідь?     
Повторення Закону 2:26-30; Числа 21:21-23.

«У відповідь на це прохання надійшла рішуча відмова [Сигона] і все військо 
амореян було зібране, щоб протистояти пришельцям. Така грізна армія викликала 
великий жах у ізраїльтян, погано підготовлених до сутички з добре озброєним та 
вимуштруваним військом. Щодо військової майстерності, то перевага, звичайно, 
була на боці ворога. З людської точки зору, Ізраїль міг сподіватися на швидку 
загибель.

Та погляд Мойсея був звернений до хмарного стовпа, він підбадьорював 
народ, говорячи, що ознака Божої присутності все ще з ними. Водночас він на-
казав робити усе, що було в їхніх силах, аби приготуватися до битви. Їхні вороги 
нетерпляче очікували початку битви, впевнені, що проженуть зі своєї землі не 
готових до бою ізраїльтян». – Патріархи і пророки. – С.433, 434.
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Понеділок	 8	червня

2. АМОРЕЯНИ ПЕРЕМОЖЕНІ
а. Яке веління дав Власник всієї землі вождю Ізраїля?    

Повторення Закону 2:31.

б. Яке пророцтво було дано стосовно амореян за часів Авраама?  
Буття 15:16.

«Хоча амореяни і були ідолопоклонниками, які втратили усяке право на 
життя через своє велике беззаконня, Бог милував їх ще 400 років, посилаючи 
незаперечні докази того, що Він – єдиний Істинний Бог, Творець неба і землі. Їм 
було відомо про усі чудеса, які Він звершив, виводячи Ізраїля з Єгипту. Доказів 
було достатньо; амореяни мали змогу пізнати правду, якби тільки захотіли 
залишити ідолопоклонство та аморальність. Але, відкинувши світло, вони 
прив’язалися до своїх ідолів.

Коли Господь вдруге привів Свій народ до кордонів Ханаану, цим язичницьким 
народам був даний ще один доказ Божої могутності. Вони бачили, що Бог був з 
Ізраїлем під час перемоги над Арадом та хананеями, а також, коли чудом були 
врятовані ті, котрі помирали від смертельних укусів зміїв... Під час своїх зупинок 
в дорозі, яка пролягала повз Едом, Моав та Аммон, вони поводилися мирно і не 
завдали жодної шкоди ані людям, ані їхньому майну. Підійшовши до кордонів 
амореян, Ізраїль лише попросив дозволу перейти через їхню землю, обіцяючи 
дотримуватися тих же правил, що і стосовно інших народів. Коли ж аморейський 
цар на ввічливе прохання відповів відмовою та ще й зібрав війська до бою, чаша 
його беззаконня наповнилась, і надійшов час для Бога виявити Свою могутність, 
щоб завдати поразки амореянам». – Патріархи і пророки. – С.434, 435.

в. Який був результат битви? Повторення Закону 2:32-35; Числа 21:24.

«Ізраїльтяни перейшли потік Арнон і рушили назустріч ворогові. Спалахнув 
бій, який закінчився перемогою Ізраїлю; скориставшись отриманою перевагою, 
ізраїльтяни дуже скоро заволоділи усією країною амореян. Це Вождь Господнього 
війська подолав ворогів Свого народу; Він зробив би те саме тридцять вісім років 
тому, якби Ізраїль довірявся Йому». – Там саме. – С.435.
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Вівторок	 9	червня

3. МАЮЧИ ВІРУ В БОГА
а. Яким належним чином Давид описує ставлення, яке виявив би Мойсей, 

якщо б до нього дійшла чутка про великі армії Ханаану?   
Псалом 112:7, 8.

«Той, Слово Котрого – Істина, обіцяв дарувати допомогу і благодать, достатні 
для того, аби вийти переможцями з будь-яких обставин. Його руки обіймають 
душу, яка звертається до Нього по допомогу. У Його опіці ми можемо безпечно 
спочивати, говорячи: «Коли страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу» (Пса-
лом 56:4). Бог виконає Свою обітницю для тих, хто покладається на Нього». – Дії 
апостолів. – С.467.

б. Що Мойсей міг з упевненістю сказати, після того як переміг Сигона, царя 
хешбонського? Повторення Закону 2:36. Як народ був натхнений?

«Тепер євреї згадали, як одного разу їхні війська були розбиті в битві і тисячі 
загинули. Але тоді вони діяли якраз всупереч Божому повелінню. Вони виступи-
ли без Мойсея, – вождя, призначеного Богом, без хмарного стовпа – символа 
Божественної присутності, без ковчега. Тепер же Мойсей ішов з ними, зміцнюючи 
словами надії та віри; Божий Син, Який перебував у хмарному стовпі, вказував 
їм дорогу, а священний ковчег супроводжував військо». – Патріархи  і  проро-
ки. – С.437.

в. У чому ми можемо бути впевнені, проходячи дорогу свого життя на цій 
землі? До филип’ян 1:6.

«Ті, хто живуть серед небезпек останніх днів, можуть усвідомити, що як на 
самому початку їхнього християнського досвіду істина об’єднувала їх зі Спасите-
лем, так Він, Хто є Начальник та Звершитель їхньої віри, і завершить роботу, яку 
розпочав для них. Бог Вірний, Він є Той, Хто покликав нас до спілкування з Його 
Сином. Якщо люди співпрацюють з Богом у звершенні роботи, яку Він їм довірив, 
вони розвиваються від сили до ще більшої сили. Якщо люди щодня проявляють 
просту віру в те, що Бог неодмінно зміцнить їх у Христі, то таким Бог говорить, 
як сказав колись древньому Ізраїлю: «Бо ти святий народ для Господа, Бога 
свого, – тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був Йому вибраним народом 
зо всіх народів, що на поверхні землі» (Повторення Закону 7:6)». – Наше високе 
покликання. – С.24.
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Середа	 10	червня

4. ОҐ, ЦАР БАШАНСЬКИЙ, ПЕРЕМОЖЕНИЙ
а. Що було наступною метою ізраїльтян після перемоги над Сигоном?  

Повторення Закону 3:1. Опишіть землю і народ Башану.

«Сповнившись надії й мужності, ізраїльська армія бадьоро просувалася 
на північ і незабаром підійшла до країни, яка мала стати місцем випробування 
ізраїльтян, їхньої віри в Бога. Перед ними лежало могутнє густонаселене Ба-
шанське царство, на території якого були великі міста з кам’яними стінами, які й по 
сьогоднішній день залишаються дивом для світу. Шістдесят міст «укріплені, – мур 
високий, ворота й засув, окрім дуже багатьох відкритих міст». – Патріархи 
і пророки. – С.435.

б. Яку звістку Господь післав Мойсею стосовно царя Оґа та його армії? 
Який був результат битви? Числа 21:34, 35; Повторення Закону 3:2-7.

«Ані велетні, ані укріплені міста, ані озброєне військо чи скелясті фортеці 
не змогли встояти перед Вождем Господнього війська. Сам Господь був на чолі 
армії, Він завдав поразки ворогові, Господь воював за Ізраїль. Цар-велетень і 
його армія були знищені, а ізраїльтяни швидко оволоділи усією країною. Так 
був стертий з лиця землі цей незвичайний народ, який віддався беззаконню й 
огидному ідолопоклонству». – Там саме. – С.436.

в. Як Господь допоміг Своєму народові у війні проти двох аморейських 
царів, Сигона і Оґа? Ісуса Навина 24:12. Як нове покоління ізраїльтян 
розглядало помилку своїх батьків?

«У завоюванні Ґілеаду і Башану брали участь багато з тих, котрі добре 
пам’ятали події в Кадеші, які 40 років тому прирекли Ізраїль на таке довге подо-
рожування по пустелі. Вони бачили, що розповіді розвідників про обітований край 
у багатьох відношеннях виявилися достовірними. Міста були укріпленими, оточе-
ними високими мурами; у них мешкали велетні, порівняно з котрими ізраїльтяни 
здавалися карликами. Тепер вони зрозуміли, що фатальною помилкою їхніх 
батьків було недовір’я до Божої сили. Саме через це вони не увійшли одразу до 
цього чудового краю». – Там саме.
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Четвер	 11	червня

5. УРОКИ ДЛЯ НАС
а. Якого уроку ми можемо навчитися, коли ми бачимо як Ізраїль, вельми 

малочисельний за людськими мірками, переміг своїх ворогів?  
Захарії 4:6.

«Порівняно з мільйонами мешканців світу Божий народ буде, як і завжди, 
малою отарою, але якщо вони стоятимуть за істину, відкриту в Його Слові, Бог 
буде їхнім сховищем. Широкий щит Всемогутнього захищає їх. Бог завжди є 
більшістю». – Дії апостолів. – С.590.

«Чи не є Бог більшістю? Якщо ми на стороні Бога, Який створив небо і землю, 
то чи не перебуваємо ми на стороні більшості? Ми маємо на нашому боці ангелів, 
котрі переважають своєю силою». – Стриманість. – С.258.

б. Якого уроку нас вчить ця подія? Псалом 37:1-3, 5.

«Цей досвід має стати наукою для нас. Могутній Бог Ізраїлю – наш Бог. Йому 
можна вірити, і якщо виконуватимемо Його вимоги, Він діятиме задля нас таким 
же чудовим чином, як діяв для Свого народу і в давнину. Кожного, хто намага-
ється йти шляхом обов’язку, іноді долатимуть сумніви і невір’я. Часом на дорозі 
виникатимуть, на перший погляд, нездоланні перешкоди, які позбавлятимуть 
мужності людей, схильних занепадати духом; але до таких Бог говорить: «Ідіть 
вперед! Виконуйте свій обов’язок за будь-яку ціну. Труднощі, які видаються на-
стільки нездоланними, що наповнюють вашу душу страхом, – зникнуть, якщо ви 
будете йти вперед шляхом послуху, у покорі покладаючись на Бога». – Патріархи 
і пророки. – С.437.

П’ятниця	 12	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким чином Ізраїль виявив дієву віру, готуючись до бою з аморе-
янами?

2. Чому Бог і досі милує нечестивих жителів цього світу?
3. Подібно до того як Бог бажав утвердити Ізраїль в Ханаані, у чому 

Він бажає зміцнити нас сьогодні? Що це означає?
4. Що усвідомило наступне покоління ізраїльтян про те, на чому 

спіткнулися їхні батьки?
5. Що станеться, якщо ми будемо виконувати свій обов’язок, не-

зважаючи на перешкоди на нашому шляху?
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Урок 12 Субота, 20 червня 2020 року

Вiдступництво бiля Йордану
«Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти!» 

(1 до коринтян 10:12).
«У ці останні дні сатана особливо наполегливо намагається заволодіти розу-

мом молоді, розбестити їхні думки, розпалити в них пристрасть, бо він знає, що 
таким чином може підштовхнути їх до нечистих дій, і тоді всі благородні здібності 
розуму будуть опоганені». – Виховання дітей. – С.440.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.453-461.

Неділя	 14	червня

1. БОЖЕ БЛАГОВОЛІННЯ – ЦЕ НАШ ЗАХИСТ
а. Що намагався зробити Балак, цар моавський? Чому? Числа 22:2, 3, 5-7.

б. Чому Валаам не зміг проклясти Ізраїль? Числа 22:38; 23:8.

в. Який факт про духовний стан Ізраїлю був ще однією причиною, чому вони 
не могли бути прокляті? Числа 23:21 («Не бачив Він беззаконня у Якові, і 
не запримітив Він порочності в Ізраїлі, – з ним Господь, його Бог, а між 
ним – голосний крик [на славу] Царя!» переклад з англ.). Яким чином це 
підбадьорює нас?

«Доки Ізраїль перебував під Божественним захистом, жоден народ не міг 
подолати їх навіть при допомозі усієї сили сатани. Чудо, здійснене Богом задля 
Його народу, мало викликати подив усього світу – мужем, який вирішив йти 
шляхом гріха, настільки оволоділа Божественна сила, що замість прокляття, 
урочисто і палкою мовою поезії він виголосив найбагатші і найцінніші обітниці. 
Божа ласка, виявлена над Ізраїлем у той час, навіки мала стати запорукою Його 
захисту і турботи про Своїх слухняних та вірних дітей. Коли сатана підбурюватиме 
лихих людей зводити наклепи на Божий народ, мучити і знищувати його, тоді 
вірні Божі діти згадають цю подію; вона додасть їм мужності та зміцнить віру в 
Бога». – Патріархи і пророки. – С.449.
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Понеділок	 15	червня

2. БЛАГОСЛОВЕННЯ І ПРОРОЧІ ОБІТНИЦІ
а. Які благословення Бог надихнув Валаама виголосити над Ізраїлем? 

Перше благословення: Числа 23:7-10. Друге благословення: вірші 18-24. 
Третє благословення: розділ 24:5-9.

б. Яке пророцтво тоді виголосив Валаам про Ізраїль та прийдешнього 
Месію? Числа 24:15-17.

«Світло Боже завжди сяяло серед темряви язичества. Коли мудреці вивчали 
всіяне зоряне небо і намагалися збагнути таємницю їхніх орбіт, вони бачили славу 
Творця. У пошуках знань ці люди звернулися до єврейських Писань. У їхньому 
рідному краї зберігалися як великий скарб пророчі сувої, що провіщали прихід 
Небесного Вчителя. Біблійний муж Валаам колись належав до таких мудреців 
і був певний час пророком Божим. Натхненний Святим Духом, він пророкував 
процвітання Ізраїлю і з’явлення Месії; його пророцтва передавалися у вигляді 
переказів від покоління до покоління. Але у Старому Заповіті істина про прихід 
Спасителя була відкрита найбільш зрозуміло». – Бажання віків. – С.59, 60.

в. Що Валаам пророкував про долю народів, які на той час мешкали в 
Обіцяній землі? Числа 24:17-23.

«Бог дає всім народам певний час випробування. Він посилає світло і докази, 
які, якщо будуть прийняті, спасуть їх, однак якщо вони будуть відкинуті, подібно 
до того як юдеї відкинули світло, гнів і покарання спіткає їх. Якщо люди відмов-
ляються прийняти їх задля свого блага, і обирають темряву замість світла, то 
пожнуть результати свого вибору». – Біблійний  коментар АСД  [з  коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1143, 1144.

«З безпомилковою точністю Безкінечний веде облік дій всіх народів. Поки 
Його милість пропонується і закликає до покаяння, цей літопис залишається 
відкритим, але коли кількість гріхів досягає певної межі, встановленої Богом, 
Він починає зливати Свій гнів. Літопис закривається. Божественне терпіння 
закінчується. Цим народам більше не пропонується милість.

Пророк [Єзекіїль], спрямовуючи свій погляд крізь віки, побачив у видінні 
цей час. У нашу епоху народи отримали небувалу милість від Бога. Їм були да-
ровані найкращі Небесні благословення, але поряд з їхніми іменами записано 
примноження гордості, сріблолюбства, ідолопоклонства, презирства до Бога 
і підлої невдячності. Вони стрімко наближають момент їхнього розрахунку з 
Богом». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.208, 209.
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Вівторок	 16	червня

3. НЕЗАСЛУЖЕНЕ ПРОКЛЯТТЯ НЕ ЗБУДЕТЬСЯ
а. Якими спокусами сатана намагався вловити синів Ізраїлевих, коли вони 

вже збиралися увійти до Обіцяного краю? Числа 25:1.

б. Що зробили моавітяни, аби відвернути Ізраїль далі від Бога?  
Числа 25:2, 3.

«За пропозицією Валаама цар Моава оголосив велике свято на честь своїх 
богів; було прийнято таємне рішення, згідно з яким Валаам мав заохотити із-
раїльтян до участі у святі. Вони приймали Валаама за Божого пророка, а тому 
йому було неважко досягти своєї мети. Велика кількість євреїв пішла разом з 
ним подивитися на свято. Фактично, вони наважилися ступити на заборонену 
територію – і потрапили у тенета сатани. Зачаровані музикою і танцями, а також 
вродою язичницьких весталок, ізраїльтяни забули про свою вірність Єгові. Захо-
плені загальними веселощами й бенкетом, запаморочені вином, вони втратили 
контроль над собою. Пристрасть повністю опанувала ними, і, опоганивши своє 
сумління похітливістю, вони поступилися умовлянням поклонятися ідолам. 
Ізраїльтяни приносили жертви на язичницьких жертівниках та брали участь у 
найогидніших обрядах.

Не минуло багато часу, як ця отрута, подібно до смертоносної інфекції, по-
ширилась по всьому ізраїльському таборі. Ті, котрі перемагали своїх ворогів у 
бою, були переможені хитрощами язичницьких жінок. Люди немов збожеволіли. 
Старійшини і правителі народу виявились серед перших порушників Закону, 
і стали головними винуватцями того, що відступництво стало всенародним. 
«І Ізраїль приліпився був до пеорського Ваала». – Патріархи і пророки. – С.454.

в. Яке негайне покарання Бог післав на непокірних? Числа 25:4, 5, 9.

«Незабаром у таборі вибухнула страшна епідемія, жертвою якої стали десят-
ки тисяч людей. Бог звелів, щоб винуватці відступництва були віддані на смерть 
суддями Ізраїлю. Цей наказ було негайно виконано. Злочинців було страчено, 
а їхні тіла повісили перед усім Ізраїлем, аби громада, побачивши, яке суворе 
покарання спіткало керівників, могла краще усвідомити, наскільки огидним є для 
Бога їхній гріх і який страшний Його гнів». – Там саме. – С.455.
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Середа	 17	червня

4. ПАСТКА ХТИВОСТІ
а. Які гріхи перераховані серед учинків гріховної людської природи? 

До галатів 5:19. Наскільки поширені аморальність, розбещеність, роз-
пуста в наші дні?

«Характерним гріхом нашого часу є розпуста. Ніколи порок не піднімав 
так зухвало свою потворну голову, як сьогодні. Люди наче паралізовані, ті, 
хто люблять доброчесність, справжню милість і доброту падають духом, коли 
бачать, з якою зухвалістю і силою гріх оволодіває смертними. Беззаконня, яке 
примножується, захоплює не тільки невіруючого і насмішника. Якби все було 
так. Та це не так! Багато хто з людей, які сповідують релігію Христа, також винні 
в цьому... Кожен християнин повинен навчитися приборкувати свої пристрасті та 
керуватися духовними принципами». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.346, 347.

б. Перебуваючи на кордонах Небесного Ханаану, який урок ми можемо от-
римати з відступництва Ізраїлю біля Йордану? 1 до коринтян 10:8, 12.

«В усі віки зустрічаються люди, які розбиваються об скелі потурання чуттєвим 
насолодам. З наближенням кінця часу, коли Божий народ підійде до кордонів Не-
бесного Ханаану, сатана, як і в давнину, подвоїть свої зусилля, щоб перешкодити 
йому увійти в цей чудовий край. Він розставляє тенета перед кожною душею. 
Тому пильнувати повинні не лише неосвічені й прості люди, – він готуватиме 
спокуси й для тих, котрі обіймають найвищі посади, здійснюючи святе служіння; 
якщо б тільки йому вдалося занапастити їхні душі, то вже через них він погубить 
багатьох. Сьогодні він використовує ті ж засоби, що й три тисячі років тому. 
Через світських друзів, зваблення жіночою красою, через пошуки задоволень і 
веселощів, через бенкети або келих вина він спокушує людей порушувати сьому 
заповідь». – Патріархи і пророки. – С.457, 458.

«Чуттєві задоволення ослаблюють розум і псують душу. Задоволення тва-
ринних пристрастей притуплюють розум, паралізуючи моральні сили, а раб 
пристрасті не здатний усвідомити священні принципи Божого Закону, оцінити 
викуплення або пізнати справжню ціну душі. Доброчесність, чистота, істина, 
благоговіння перед Богом і любов до всього святого – усі високі прагнення і 
шляхетні бажання, які з’єднують людей з Небесним світом, – нищаться у полум’ї 
пристрасті». – Там саме. – С.458.
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Четвер	 18	червня

5. УНИКАЮЧИ ГРІХІВ ЦІЄЇ ЕПОХИ
а. Які застереження розраховані на те, щоб захистити нас від відступництва, 

особливо сьогодні, у нашому приготуванні до Неба? 2 до коринтян 6:17; 
Якова 4:4.

«Спілкування з ідолопоклонниками та участь у їхніх святах призвели євреїв 
до порушення Божого Закону, накликавши Його суди на увесь народ. Так і в наші 
дні сатана користується найбільшим успіхом тоді, коли йому вдається спокусити 
послідовників Христа до гріха, спонукуючи їх спілкуватися з безбожниками та бра-
ти участь в їхніх розвагах. «Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, – каже 
Господь, – і не торкайтесь нечистого» (2 до коринтян 6:17). Бог і нині вимагає, 
щоб між Його народом і світом була така ж велика різниця у звичаях, звичках і 
принципах, як Він вимагав цього від стародавнього Ізраїлю. Якщо вони належно 
дотримуватимуться Його Слова, то така різниця існуватиме; інакше і бути не може. 
Застереження євреям не уподібнюватися до язичників були такими ж чіткими і 
зрозумілими, як і застереження християнам не пристосовуватися до безбожних 
звичаїв і не переймати їхнього духу». – Патріархи і пророки. – С.458.

б. Що ми можемо зробити, аби уникнути розбещеності та розпусти?   
1 Петра 1:13; До филип’ян 4:8.

«Хто не бажає стати жертвою сатанинських вивертів, той має пильно охоро-
няти підступи до своєї душі: не читати, не слухати і не дивитися те, що здатне 
викликати нечисті думки. Думки не повинні безладно блукати, зупиняючись на 
кожній запропонованій ворогом душ темі». – Дії апостолів. – С.518.

«Кожне неправильне прагнення може бути пригнічене благодаттю Христа, 
але не слабко і нерішуче, а маючи твердий намір зробити Його своїм Прикладом. 
Нехай ваша любов проявляється до того, що любив Христос, і буде відвернена 
від тих речей, які не дають сили для правильних спонукань». – Щоб мені пізнати 
Його. – С.135.

П’ятниця	 19	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Що повинно надати нам мужності та надії, коли нечестиві скла-

дають змову проти нас?
2 Яким чином Валаам був використаний, щоб просвітити 

язичницькі народи стосовно Христа?
3. Як Ізраїль втратив Божий захист на кордонах Ханаану?
4. Чому ми найбільше повинні остерігатися потурання чуттєвим 

задоволенням у наш час?
5. Яким чином ми можемо зберегти наші думки чистими?
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Урок 13 Субота, 27 червня 2020 року

Смерть Мойсея
«І Мойсей вірний був у всім домі Його, як слуга, на свідоцтво того, що 

сказати повинно було. Христос же, як Син, у Його домі. А дім Його – ми, 
коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певними аж до кінця»   
         (До євреїв 3:5, 6).

«Коли Мойсей був пастухом овець, то він навчився піклуватися про страж-
даючих, доглядати за хворими, терпляче шукати тих, котрі заблукали, проявляти 
терпіння до непокірних, з відданою турботою задовольняти потреби ягнят, а 
також піклуватися про старих та слабких тварин». – Основи  християнського 
виховання. – С.343.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.469-480.

Неділя	 21	червня

1. МОЙСЕЙ ПІДБАДЬОРЮЄ НАРОД
а. Коли наближався час смерті Мойсея, з якими словами підбадьорення 

він звернувся спочатку до народу, а потім до Ісуса Навина?   
Повторення Закону 31:1-8.

«Дивлячись на цього похилого віку мужа, котрий незабаром мав залишити 
їх, люди, з новим, глибоким почуттям вдячності згадували його батьківську 
лагідність, мудрі поради і невтомну працю. Як часто, коли гріхи ізраїльтян на-
кликали на них справедливі Божі суди, Господь вислуховував молитви Мойсея та 
милував їх. Горе людей ставало ще більшим через докори сумління. З гіркотою 
вони згадували, як їхнє свавілля спровокувало Мойсея до гріха, через який він 
повинен тепер померти.

Розлука з улюбленим вождем стала для Ізраїля значно більшим докором, ніж 
той, який вони могли б отримати, якби Мойсей залишився живим і продовжував 
своє служіння. Бог бажав, аби вони засвоїли науку, що не слід робити життя 
майбутнього вождя таким же тяжким, яким було життя Мойсея. Бог промовляє 
до Свого народу через благословення, які люди отримують, але якщо ними 
нехтують, Він промовляє до них іншим чином – позбавляє благословень, щоб 
вони побачили власні гріхи і всім серцем навернулися до Нього». – Патріархи 
і пророки. – С.470.
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Понеділок	 22	червня

2. ЧИТАННЯ КНИГИ ЗАКОНУ
а. Як часто народ повинен був слухати читання законів? Які групи людей 

повинні були звершувати це? Чому? Повторення Закону 31:9-13.

«[Бог] вимагає від батьків, щоб вони старанно і невпинно виховували своїх 
дітей, навчали їх вимог Закону Божого і наставляли їх в науці Божій та в страху 
Божому. Ці веління, які Бог так урочисто дав євреям, такою ж мірою стосуються 
і батьків-християн». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.294.

б. Який був Божий план для Ізраїлю? За яких умов ця обітниця мала ви-
повнитися? Повторення Закону 28:12-14.

«Перераховані обітниці, котрі були дані Ізраїлю, також стосуються народу 
Божого сьогодні». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.351.

в. Що було дано ізраїльтянам як постійне нагадування про їхнє покликання 
бути особливим Божим народом? Числа 15:38, 39. Про що повинна на-
гадувати нам кожна частина одягу, який ми одягаємо сьогодні?

«Сини Ізраїлеві, після того як вийшли з Єгипту, за Божим повелінням при-
шивали по краю свого одягу просту блакитну стрічку, яка відрізняла їх від 
навколишніх народів і вказувала, що вони – особливий народ Божий. Тепер від 
дітей Божих не вимагається носити на одязі спеціальні знаки. Але в Новому 
Заповіті часто даються посилання на приклад древнього Ізраїлю. Якщо Бог тоді 
дав такі конкретні вказівки Своєму народові щодо їхнього одягу, то невже Йому 
абсолютно байдуже, як одягається Його народ сьогодні? Хіба наш одяг не має 
відрізнятися від одягу світських людей? Хіба народ Божий, який є Його особливим 
обранцем, не зобов’язаний навіть своїм одягом прагнути прославити Бога? Хіба 
діти Божі не повинні бути прикладом в одязі, який своїм простим стилем викривав 
би гордість, марнославство і екстравагантність світських людей, котрі люблять 
задоволення? Бог вимагає цього від Свого народу. Гордість осуджується в Його 
Слові». // Рев’ю енд Геральд, 23 січня 1900 року.



71

Вівторок	 23	червня

3. НАПИСАНА НОВА ПІСНЯ
а. Які риси Божого характеру представлені в пісні, яку Мойсей написав на 

благо народу? Повторення Закону 32:3, 4, 6.

б. Як у цій пісні представлене Боже піклування за Його народ?   
Повторення Закону 32:9-12.

«Бог оточив Ізраїль усіма благами, дав їм великі переваги, щоб Його Ім’я 
було прославлене і навколишні народи відчули ці благословення. Якщо вони 
слідуватимуть шляхом покірності, Він обіцяв поставити їх «понад усі народи, яких 
Господь учинив, на хвалу, і на ім’я, і на славу». – Виховання. – С.40.

«[Бог] звільнив їх від рабства, щоб привести до чудового краю, який у Своєму 
Провидінні приготував для них як сховище від ворогів. Він бажав наблизити їх до 
Себе і прийняти у Свої вічні обійми, а у відповідь на Його доброту і милосердя 
вони мали звеличити і прославити Його Ім’я на землі». – Пророки і царі. – С.16.

в. Як ця пісня була розрахована на те, щоб допомогти народові?   
Повторення Закону 31:19-22. Чого ми можемо навчитися з цього?

«Аби ці істини ніколи не стерлися зі свідомості народу, великий вождь втілив 
їх у слова священної поезії. Ця пісня має не лише історичний, а й пророчий 
характер. У ній, крім згадки про те, як чудово ставився Бог до Свого народу в 
минулому, міститься пророкування великих подій майбутнього, остаточної пере-
моги вірних при Другому приході Христа у силі та славі. Людям було наказано 
вивчити напам’ять слова цього поетичного твору, в якому описується історія 
Ізраїлю, і навчати своїх дітей та їх нащадків. Цей твір виконували всі разом під 
час богослужінь; люди, зайняті щоденною працею, повинні були повторювати 
його слова. Обов’язком батьків було закарбувати слова цієї пісні у сприйнятливих 
дитячих умах, аби вони ніколи не забулися». – Патріархи і пророки. – С.467, 468. П
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Середа	 24	червня

4. ПРИХІД ХРИСТА ПРОРОКОВАНО
а. Що сказав Мойсей про Перший прихід Ісуса Христа?   

Повторення Закону 18:15, 18.

б. З яким докором Ісус звернувся до юдеїв у зв’язку з цим пророцтвом?   
Від Івана 5:45-47.

«Є чимало людей, котрі визнають і проповідують істини Старого Заповіту, 
водночас не приймаючи Нового. Але, відмовляючись прийняти вчення Христа, 
вони тим самим показують, що не вірять словам патріархів та пророків. «Коли 
б  ви Мойсеєві  вірили, – сказав Христос, – то  й Мені  б  ви  повірили,  бо  про 
Мене писав він» (Від Івана 5:46). Отже, їхня проповідь Старого Заповіту немає 
справжньої сили.

Подібної помилки припускаються і ті, котрі стверджують, що вірять у 
Євангелію та навчають її істин, однак не приймають Писання Старого Заповіту, 
відносно котрих Христос проголосив: «Вони ж свідчать про Мене!» (Від Івана 
5:39). Відкидаючи Старий Заповіт, вони, по суті, відкидають і Новий, бо обидва 
є частинами неподільного цілого. Ніхто не може правильно подати Божий За-
кон без Євангелії або Євангеліє без Закону. Закон – це втілене Євангеліє, а 
Євангеліє – розкритий Закон. Закон – корінь, Євангеліє – пахучий цвіт та плід, 
який він приносить». – Наочні уроки Христа. – С.128.

в. Як Мойсей був прообразом Христа? До євреїв 3:5, 6.

«Мойсей був прообразом Христа. Він сам сказав Ізраїлю: «Пророка з-посеред 
тебе, з братів твоїх, Такого, як я, поставить тобі Господь, Бог твій, – Його 
будете слухати» (Повторення Закону 18:15). Бог вважав за потрібне виховати 
Мойсея в школі страждань і бідності, перш ніж він буде готовий впровадити Ізраїль 
до земного Ханаану. У Божого Ізраїлю, що направляється до Небесного Хана-
ану, Вождем є Той, Котрий не має потреби в людській підготовці, за допомогою 
якої Він був би готовий до виконання Божественної місії. Він досяг досконалості 
«через страждання… Бо в чому був Сам постраждав, випробуваний, у тому 
Він може й випробовуваним помогти» (До євреїв 2:10, 18). Хоч наш Відкупитель 
не виявив людської слабкості та недосконалості, однак Він помер, аби дати нам 
право увійти до обітованого краю». – Патріархи і пророки. – С.480.
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Четвер	 25	червня

5. СМЕРТЬ І ВОСКРЕСІННЯ МОЙСЕЯ
а. Яке повеління і запевнення отримав Мойсей від Господа, коли завершив 

свою місію? Повторення Закону 32:49, 50, 52.

«Мойсей згадував своє, повне мінливостей і труднощів, життя, відколи 
відмовився від почестей двору і перспективи очолити єгипетське царство, 
поєднавши таким чином свою долю з вибраним Божим народом...

Однак Мойсей не жалкував, що йому довелося нести такий життєвий тягар. Він 
знав, що його місія і праця були покладені на нього Самим Богом». – Патріархи 
і пророки. – С.471, 472.

б. Як Бог повернув Мойсея до життя і які групи святих представляли 
Мойсей та Ілля на горі Переображення? Юди 9; Від Матвія 17:1-5.

«На горі Переображення Мойсей став свідком перемоги Христа над гріхом і 
смертю. Він уособлював тих, що вийдуть із могил при воскресінні праведних. Ілля, 
узятий на небо, не зазнавши смерті, представляє тих, котрі живими зустрінуть 
Другий прихід Христа на землю і будуть перемінені «раптом, як оком змигнути, 
при останній сурмі», коли «мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а 
смертне оце зодягтися в безсмертя» (1 до коринтян 15:51-53)». – Бажання 
віків. – С.421, 422.

П’ятниця	 26	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як ставився народ до Мойсея, у той час коли він повинен був по-
мерти? Чому?

2. Як наше покликання бути дітьми Царя, Божими особливими об-
ранцями, має впливати на те, як ми одягаємося і як ми одягаємо 
наших дітей?

3. Яким способом батьки можуть глибоко закарбувати істину в 
розумі своїх дітей? Як сатана диявольськи намагається викори-
стовувати цей самий засіб у протилежному напрямку?

4. Яким чином ми відкидаємо Христа, якщо не приймаємо Старий 
Заповіт?

5. Чому Мойсей ні про що не шкодував, згадуючи багатство і славу, які 
він залишив заради життя, сповненого труднощів і випробувань? П
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Для нотаток





Пожертвування першої
      суботи

4 квітня
для Дому молитви і 
Духовного центру в 
Йоганнесбурзі

2 травня
для Дому молитви 

в Маіладутурай, штат 
Тамілнад, Індія

6 червня
для всесвітніх 
місій


